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Oficiul Fitosanitar Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de PRUN, împotriva
organismelor de dăunare: VIESPILE CU FERĂSTRĂU ALE PRUNULUI (Hoplocampa sp.,), VIESPEA
SÂMBURILOR DE PRUN (Eurytoma s.), MONILIOZĂ (Monilinia l.), PĂTAREA ROŞIE A FRUNZELOR
(Polystigma r.).
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- Se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a plantelor, omologate:
1. DECIS 25 WG 0,003% (0,03 kg/ha) + DITHANE M-45 0,2 %
2. LASER 240 SC 0,6 l/ha + LUNA EXPERIENCE 400 SC 0,5 l/ha
3. KARATE ZEON (NINJA) 0,015% (0,15 l/ha) + SIGNUM 0,5 kg/ha

sau
sau

Perioada optimă de tratament: - Când 10 - 15% din flori au început să-şi scuture petalele
- Tratamentul se va termina în 2 - 3 zile.
- La pomii pe care există rezervă biologică din anul anterior de VIESPEA SEMINŢELOR DE PRUN,
tratamentul se va repeta la 7- 8 zile, utilizând un alt insecticid din variante.
- Pentru combaterea organismelor de dăunare, pot fi utilizate şi alte variante cu produse de protecţie a
plantelor omologate.
- Înainte de utilizarea prodususelor de protecţie a plantelor, citiţi cu atenţie prospectul acestora!

Alte recomandări:
- Fructele căzute pe sol, purtătoare de larve se vor aduna şi distruge.
- Prelucrarea mecanică a solului sub coroană, pentru distrugerea/îngroparea fructelor căzute (cu larve).
- Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecţie a plantelor (p.p.p.) se vor plia, iar cele din material
plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul maşinii de tratat.
- Ambalajele se vor depozita până la predarea acestora unei societăți autorizate să colecteze ambalaje de
pesticide, sau se pot preda în campaniile “SCAPA de ambalaje” – www.aiprom.ro.
Pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor, se vor
respecta 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,
Legea nr. 383/2013 (actualizată) a apiculturii.
Se vor lua măsurile care se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe
normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitate a muncii şi de protecţie a animalelor.
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