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BULETIN DE AVERTIZARE 

 

 

Toate speciile pomicole 

Pentru combaterea larvelor hibernante ale paduchelui din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) si a 

oualelor hibernante ale afidelor si acarienilor, va recomandam efectuarea unui tratament in perioada de repaus 

vegetativ, cu unul din produsele  de mai jos, cand se intrunesc conditiile optime de temperatura.  

 

Pentru MAR 

1. Confidor Oil SC 004 – 22,5 l/ha (1,5%) 

2. Nuprid Oil 004 CE – 22,5 l/ha (1,5%) 

 

Pentru samburoase (prun , cires) 

1. Confidor Oil SC 004 – 15,0 l/ha (1,5%) 

2. Nuprid Oil 004 CE – 15,0 l/ha (1,5%) 

 

      Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apa de 1500 l pentru mar si 1000 de l  pentru samburoase. 

Tratamentul se aplica pe timp linistit, fara vint, la temperaturi peste 6°C prin imbaierea pomilor. 

 

 Cerinte obligatorii pentru fermieri 

- sa intocmeasca registrul de evidenta al tratamentelor; 

- sa pastreze facturile, avizele, bonurile de casa; 

- sa utilizeze numai p.p.p. omologate si doar in scopul pentru care acestea au fost omologate;  

- sa foloseasca p.p.p. numai in conformitate cu cu instructiunile de utilizare; 

- sa nu aplice tratamente cu p.p.p. in zonele cu protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si 

ecologica si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii; 

- spatiul de depozitare a p.p.p. sa fie ferit de lumina, caldura si umiditate excesiva, separat de alte materiale 

(furaje, alimente), sa fie prevazut cu rafturi pentru produse; 

- produsele trebuie sa se pastreze in ambalajele originale; 

- fermierii trebuie sa faca dovada ca au predat ambalajele goale (dupa ce au fost clatite de trei ori);                                                                     

                                                                                              

 

           Intocmit, 

                                                                                       ing. Serban Victoria 


