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Oficiul Fitosanitar Judeţean Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile
agricole (legume de câmp şi din spaţii protejate, cartof, porumb, sfeclă, specii ornamentale şi flori,
pajişti noi, iarbă de gazon…), împotriva agenţilor de dăunare MELCI CU ŞI FĂRĂ COCHILIE
(Agrolimax a. ...) şi COROPIŞNIŢE (Gryllotalpa g.).
Tratamentul este curativ.
Pentru combatere, se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a plantelor:
1. OPTIMOL
5,0 kg/ha
(melci cu şi fără cochilie)
2. OPTIMOL 4G
15,0 kg/ha
(melci cu şi fără cochilie)
3. AGROSAN B
15,0 kg/ha
(melci fără cochilie)
4. ALLOWIN
5,0 kg/ha
(melci cu şi fără cochilie)
5. MESUROL 2 RB
5,0 kg/ha
(melci fără cochilie şi coropişniţă)
6. COROCID FORTE
5,0 kg/ha
(coropişniţă)

sau
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Perioada optimă de tratament: Când apar semne că dăunătorii există în cultură (melci şi/sau
dâre de mucus alb şi lipicios, plante roase de coropişniţe).
Alte recomandări:
Tratamentul se va repeta în perioada de vegetaţie (când sunt semne că există dăunătorii în cultură).
Înainte de utilizarea produselor de protecţie a plantelor, citiţi cu atenţie prospectul acestora !
Pentru combaterea melcilor:
Produsele se pot utiliza la plantare şi/sau în timpul vegetaţiei prin împrăştiere uniformă la suprafaţa solului, în benzi
corespunzătoare rândurilor de plante, sau sub formă de mici cantităţi de granule, din loc în loc, cu respectarea dozei la hectar.
• Produsele NU se încorporează în sol.
Pentru combaterea coropişniţelor - se recomandă încorporare uşoară în sol a produsului utilizat.
Timp de pauză 14 zile - până la recoltarea legumelor - dacă se aplică produsul Mesurol 2RB.

Rezultate maxime se obţin în condiţii de umiditate.
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 depoziteaza în magazii şi se returneaza 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 înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de
lucru cu produse de protecţia plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.
Întocmit
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