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Nr. 12 din 14.04.2014 

 

BULETIN DE AVERTIZARE 

 

      
Conditiile climatice din ultimele zile au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii: viespea cu ferastrau 

(Hoplocampa minuta), primii adulti de Eurythoma, monilioza, ciuruire, patarea rosie a frunzelor, plum-pox, care 

poate/pot cauza pierderi importante la culturile: 

PRUN 

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat 

urmatoarele conditii: 

- 2% flori cu ponta; 

- rezerva biologica de agenti patogeni; 

Folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, dupa caz: 
- Karate Zeon – 0,015% + Merpan 50 WP – 0,25% 

- Calypso 480 SC – 0,02% + Dithane M 45 – 0,2%; 

- Fastac 10EC – 0,02% + Signum – 0,05%; 

- Decis Mega 50EW – 0,015% + Bravo 500SC – 0,15% 

Tratamentul se va aplica: - cind 10 -15% din flori au inceput sa-si scuture petalele. 

                                          - se vor aplica inca doua tratamente succesive la 8 – 10 zile diferenta pt viespea neagra a                                                            

prunului (Eurythoma schreineri) 

 

Tratamentul se aplica pe timp linistit, fara vint,. 

Pentru protectia mediului inconjurator luati toate masurile ce se impun, respectati cu strictete frazele de risc inscrise 

pe ambalajul produselor de protectia plantelor. 

Avind in vedere inceperea sezonului apicol activ, se impune necesitatea asigurarii protectiei familiilor de albine 
impotriva intoxicatiilor cu pesticide. 

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si 

Alimentatiei, 1786/TB/!991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de 

Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse pentru 

protectia plantelor (pesticide), veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de “inflorire” pentru a asigura 

protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.   
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