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Oficiul Fitosanitar Sibiu, recomandă
efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de
PORUMB, împotriva dăunătorului VIERMELE
VESTIC AL RĂDĂCINILOR – Diabrotica
virgifera virgifera Le Conte.
Tratamentul este curativ – aplicându-se pe suprafeţele de monocultură, unde anul anterior a
fost prezent dăunătorul.
Produs de protecţie a plantelor omologat:
1. FORCE 1,5 G - 15 kg/ha
 Perioada optimă de tratament: - Produsul se aplică pe rând, odată cu semănatul culturiI.
Alte recomandări:
 Prin acţiunea de vaporizare Force 1,5 G pătrunde în sol, distrugând larvele dăunătorului.
 Efectul puternic repelent al produsului, oferă plăntuţelor o protecţie de lungă durată.
Acţiunea de combatere integrată pentru combaterea/limitarea populaţiei dăunătorului:
Măsuri agrofitotehnice
- rotaţia culurilor;
- ferilizarea cu azot;
- pregatirea terenului pentru semănat printr-o aratură adâncă;
- curăţarea utilajelor agricole şi alte măsuri de igienă.
Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la
distribuitorul de produse.

Citiţi cu atenţie prospectul produsului de protectia plantelor, înainte de utilizare!
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, precum şi a Protocolului de colaborare nr.
328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din
România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor
cu produse de protecţia plantelor.
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.
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