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Staţia de prognoză şi avertizare SIBIU, din cadrul Oficiului Fitosanitar Sibiu, recomandă
efectuarea tratamentului fitosanitar de iarnă, nr. II - la toate speciile pomicole (sămânţoase,
sâmburoase), pentru complexul de dăunători ce iernează pe pomi (larve hibernante a
păduchelui din San Jose, ouă de paianjeni, ouă de afide....).
Tratamentul este curativ, aplicându-se pe parcelele şi/sau pomii pe care există rezervă
biologică de dăunători.
Produse de protecţie a plantelor recomandate:
1.
2.
3.
4.

JUVINAL 10 EC
0,1%
sau
NUPRID
OIL 004 CE 1,5%
sau
CONFIDOR OIL SC 004 1,5%
sau
MOSPILAN 20 SG (KRIMA 20 SG) 0,450 kg/ha + 0,5 % TOIL

Perioada optimă de tratament: - La sfârşitul repausului vegetativ - începutul dezmuguritului.
Alte recomandări:
- Tratamentul se va aplica după aplicarea măsurilor mecanice (tăieri), în zile fără ploaie şi vânt,
când temperatura atmosferică este mai mare de +100C.
- Produsele de protecţie a plantelor Nuprid Oil şi Confidor Oil sunt recomandate a se aplica
toamna sau primăvara - numai 1 (un) tratament pe sezon.
- Adjuvantul TOIL - este pe baza de ulei de rapiţă, care permite un amestec complet şi omogen
cu soluţia de stropit.
Înainte de utilizarea produsului de protecţie a plantelor, citiţi cu atenţie prospectul acestuia!
- Volumul de soluţie utilizat la speciile pomicole sămânţoase este de 1500 l/ha (respectiv 1,5%
produs comercial = 22,5 l produs comercial/ha), iar pentru speciile pomicole sâmburoase este de 1000
l/ha (1,5% = 15 l produs comercial/ ha).
- 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.
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 înconjurator. Se vor respecta cu strictete
normele de lucru cu produse de protectia plantelor, cele de securitatea muncii, de protectia animalelor.
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