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Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de
MĂR împotriva: gărgăriţei florilor de măr (Anthonomus pomorum) şi făinării (Podosphaera
leucotricha).
- insecticidul se va utiliza numai pe parcelele (pomii) unde există rezervă biologică (P.E.D.
1-2 adulţi pe pom).
- pentru făinare - tratamentul este curativ
Pentru combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi, se recomandă utilizarea produselor de
protecţie a plantelor omologate:
1. CALYPSO 480 SC 0,02%

+

SULFOMAT 80 PU 0,3%

Perioada optimă de tratament: Când 10 – 15 % din mugurii florali sunt dezmuguriţi
(bracteele sunt distanţateşi la vârf se vede usor culoarea verde argintiu).
Alte recomandări: Tratamentul se va termina în 3 - 4 zile.
- Perioada de tratament – se va prelungi cu câte zile au fost nefavorabile stropirii (ploi, temperaturi
mai mici de 60C).

Înainte de utilizarea produselor de protecţie a plantelor citiţi cu atenţie prospectul acestora !
 PENTRU COMBATEREA FĂINĂRII, POT FI UTILIZATE ŞI ALTE PRODUSE DE PROTECŢIE A
PLANTELOR OMOLOGATE (MICROTHIOL SPECIAL 0,3% sau THIOVIT JET 80 WG 0,3% sau KUMULUS DF
0,3%…).

 Pentru prevenirea şi combaterea atacului de făinare sunt necesare şi aplicarea măsurilor
agrotehnice, respectiv tăierea şi arderea lăstarilor atacaţi. Tăierea lăstarilor se va executa cu cel puţin 5 cm.
mai jos de locul unde se observă atacul de făinare, pentru eliminarea ochilor ce au putut fi infectaţi de la
lăstarul bolnav.

 Pentru limitarea populaţiei de gărgăriţe se recomandă măsuri de igienă culturală (tăierea
ramurilor uscate, răzuirea scoarţei la pomii bătrâni, etc.), iar în perioada apariţiei adulţilor,
dimineaţa (când gărgăriţele sunt amorţite) scuturarea pomilor şi distrugerea gărgăriţelor colectate.
Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, până la predarea acestora la
distribuitorul de produse.
Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul
maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe
normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.
Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun
nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor,
68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/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 produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.
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