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BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 58/21 iulie 2016
Oficiul Fitosanitar Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de
VĂRZOASE (varză, conopidă), împotriva complexului de dăunători: Păduchele cenuşiu al verzei
(Brevicoryne b.), Puricele verzei (Phyllotreta spp.), Buha verzei (Mamestra b.)….
Tratamentul este curativ pentru agenţii de dăunare;
Se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a plantelor (omologat), de mai jos:
1. KARATE ZEON
0,015% sau
2. FURY 10 EC
0,02 % sau
3. MOSPILAN 20 SG –KRIMA 20 SG 0,025%
Perioada optimă de tratament: 22- 26 iulie 2016
Alte recomandări:
 Pentru aderenţa soluţiei pe plante, în aceasta se va adăuga ARACET 0,2%.
 Respectaţi timpul de pauză – 7 zile până la recoltarea culturii.
POT FI UTILIZATE ŞI ALTE PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE,
PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.
Înainte de utilizarea produselor de protecţie a plantelor, citiţi cu atenţie prospectul
acestora.
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 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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