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Oficiul Fitosanitar Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului
fitosanitar, la culturile de CEAPĂ şi USTUROI pentru combaterea
MANEI (Peronospora destructor) .
Tratamentul este preventiv pentru agentul de dăunare.
Se recomandă utilizarea unui produs de procţie a plantelor
(omologat) de mai jos:
1. ACROBAT MZ 90/600 MZ
2. ALCUPRAL 50 PU
3. ANTRACOL 70 WP
4. FOLPAN 80 WDG

0,2%
0,5%
0,2 - 0,25%
0,15%

sau
sau
sau

Perioada optimă de tratament: 22 - 26 mai 2015
Alte recomandări: - Pentru aderenţa soluţiei pe plante, în aceasta se va adăuga ARACET 0,2%.
PENTRU COMBATEREA AGENTULUI DE DĂUNARE MENŢIONAT, POT FI UTILIZATE ŞI
ALTE PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE.
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.
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.
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