MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR SIBIU
________________________________________________________________________________

Str. Drumul Ocnei, nr. 2
Loc. Sibiu, Jud. Sibiu

Telefon: (004) 0269/223719
Fax: (004) 0269/223309
e-mail: dfjsb@stslink.ro

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 20 / 05 mai 2015
Oficiul Fitosanitar Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. I, la cultura de
cartof de consum şi pentru sămânţă, împotriva adulţilor GÂNDACULUI din COLORADO –
Leptinotarsa decemlineata (gen.I).
Tratamentul este curativ - prezenţa în cultură a mai mult de 1 gândac la 4-5 tufe.
Pentru combaterea agentului de dăunare, se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a
plantelor de mai jos:
1.
2.
3.
4.

FURY 10 EC
CYPERGUARD 25 EC
LASER 240 EC
PYRINEX QUICK

0,075 l/ha
0,08 l/ha
0,1 l/ha
1,0 l/ha

sau
sau
sau

Perioada optimă de tratament: Prezenţa gândacilor pe tufă - până la apariţia larvelor.
Alte recomandări:
POT FI UTILIZATE ŞI ALTE PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE,
PENTRU COMBATEREA AGENTULUI DE DĂUNARE MENŢIONAT.
Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă 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 depoziteaza în magazii şi se returneaza
distribuitorului.
Citiţi cu atenţie prospectul produselor de protectia plantelor, înainte de utilizare!
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.

Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR

