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„

A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Condiţiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariţia si dezvoltarea bolilor si dăunătorilor care pot
cauza pierderi importante la culturile de:
CEREALE PAIOASE
Boli foliare si ale spicului :fainare( Erysiphe graminis ), rugina(Puccinia spp. ),septorioza (Septoria spp.
)fuzarioza (Giberella zeae )si malura (Tilletia spp.)
Dăunători :gandacul balos (Lema melanopa larve) ,păduchele verde ,puricele dungat si alţi dăunători
sporadici.
Pentru prevenire si combatere se recomanda se recomanda executarea tratamentului II la Lema când sa depăşit PED-ul de 250 larve la mp numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiţii:
Boli -infecţie secundara
Dăunători rprezenta dăunătorilor
Se recomanda folosirea unuia din amestecurile de mai jos :
MATIZ 250 EW =0,5 1/ha + ALFAMETRIN10 EC (ALFADONE 10 EC )= 100 ml/ha,
BUMPER 250 EC = 0,5 1/ha + KARATE ZEON =0,150 1 /ha sau
AMISTAR =0,75-11 /ha + FURY (MINUET) =0,1 1 /ha sau
MIRAGE 45 EC = 1 1/ha + CALYPSO 480 SC= 80 ml/ha
Perioadaoptima de tratament : când s-a depăşit PED-UL si frecventa gradului de atac la boli (GA peste
10 la suta la rugina ,septorioza si fainare) iar pentru malura procent de spice atacate 3-10% spice
atacate .când incep deja pierderile de recoIta.Se recomanda efectuarea tratamentului de la apariţia
frunzei stindard pana la inspicat.
Recomandări:cantitatea de apa la hectar (200-400 1/ha ).

.Respectaţi timpul de pauza pentru fiecare produs si nu efectuaţi tratamente fitosanitare in condiţii
nefavorabile de mediu: temperaturi scăzute,vânt si ploi. ploi.Fermierul trebuie sa anunţe PRIMĂRIA si pe toti
crescătorii de albine pe o raza de 3 km de locul de unde se executa tratamentul.plantatiile de salcam sunt in
floare. Cititi cu atentie prospectele produselor de protecţia plantelor inainte de utilizare .
Se pot utiliza si alte produse de protecţia plantelor omologate ce se găsesc in PEST EXPERT cu acţiune
similara pentru agenţii de daunare avertizati.Referinte :http://www.madr.ro/ro /fitosanitar:html-htpps:
//aloe.anfdf.ro, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si daţi cautare in PESTEXPERT..Folosiţi echipament de protecţie (halat,ochelari,mânuşi,cizme)
la mânuirea produselor de protecţia plantelor.
. Luaţi masuri pentru protecţia mediului, a animalelor, respectaţi normele de lucru cu produse de protecţia
plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa se respecte condiţiile de depozitare, manipulare si
utilizare a produselor de protecţia plantelor in exploatatiile agricole conform „ Ghidului de bune practici de
utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Naţionala Fitosanitara, Referinte:http://www.madr.ro/
norme -de- eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosaniar.html.”
Sa pastrati o perioada de cel puţin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in
exploatatie.
Pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu ppp, respectaţi masurile prevăzute prin
ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.l5b/3404/1991 al
Departamentului pentru Administraţie Locală,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr.
127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu
Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Naţionala Fitosanitara
si Federaţia Asociaţiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (NR.103/21.10.2016 privind
implementareaAgenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind
implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu ppp.
Atenţionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să deţină:.
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(Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1)
Producătorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menţionează cate pagini conţine
registrul, purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii.
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