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,, A preveni este mai simplu decât a vindeca”.
BULETIN DE AVERTIZARE
VARZA

Condiţiile climatice din ultima perioadă a favorizat apariţia şi dezvoltarea unor
dăunători precum: PĂDUCHELE CENUŞIU, MOLIA, BUHA, FLUTURELE ALB AL
VERZEI.
Perioada optimă de tratament: când PED = 2 larve/ plantă la Buha verzei şi
Fluturele alb iar la Păduchele cenuşiu PED = 5 – 10 afide/plantă.
Pentru combaterea acestor dăunători, recomandăm:
- MOSPILAN 20 SG – 0,025% (buha verzei)
- 0,0125% (păduchele cenuşiu) sau
- CONFIDOR ENERGY – 0,06% (păduchele cenusiu ) sau
- NOVADIM PROGRESS – 0,2% (buha verzei) sau
- MAVRIK 2 F - 0,05% (buha verzei)
- 0,05% (paduchele cenusiu)
În soluţia de stropit se adaugă un adeziv precum: ARACET – 0,2% sau DETERSIN –
0,2%.
Tratamentul se repetă la 10-12 zile.
ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE: Tratamentele fitosanitare se vor
executa la timpul optim. La prepararea soluţiei se vor respecta concentraţiile sau dozele
de pesticide recomandate evitându-se supra sau subdozarea. Se va respecta principiul
ALTERNANŢEI prin care se înţelege utilizarea în tratamente succesive a unor produse
care fac parte din grupe chimice diferite şi au mecanisme de acţiune complet diferite.
La realizarea amestecurilor verificaţi compatibilitatea pesticidelor (fizică şi
chimică). Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi
cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii,
de pază şi securitate a incendiilor, DE PROTECŢIE A ALBINELOR (conform Ordinului
interministerial nr.127/1991), animalelor, peştilor şi altor animale acvatice.
În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991, al Ministerului Transporturilor,
65/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15 b/3404/1991 al Departamentului pentru
Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România
privind unele măsuri pentru PROTECŢIA FAMILIILOR DE ALBINE împotriva
intoxicaţiilor cu pesticide, veţi lua şi respecta obligatoriu toate măsurile ce vă revin în
acest sens, mai ales în perioada de ,,înflorire” . Se vor respecta de asemenea măsurile ce
privesc şi protecţia altor agenţi polenizatori, a entomofaunei utile, animalelor, peştilor şi
altor animale acvatice.
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