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Buletin de avrtizare Nr. 2 
 
 Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorului 
Gărgăriţa florilor de Măr (Anthonomus pomorum, Anthonomus pyri) care poate cauza pierderi 
importante la culturile de: MĂR şi PĂR . De asemenea, în unele plantaţii este prezentă Gărgăriţa 
mugurilor (Sciaphobus squalidus).  

Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului în plantaţiile de Măr şi 
Păr, când 10 – 15 % din mugurii florali sunt dezmuguriţi (bracteele sunt distanţate şi la vârf se 
vede uşor culoarea verde argintiu). 

 
 

                       
    Simptome de daunare                        Adult                                   Larva 
 

PRODUSE  RECOMANDATE :  
 
- CALYPSO 480 SC (tiacloprid) = 0,02% sau  
- ACTARA (thiametoxam) = 0,01%, sau  
- POLECI (DECA 2,5 EC) = 0,03-0,05% 

 
Tratamentul se asociază cu cel pentru Făinarea mărului (Podosphaera leucotricha), 

folosind un produs specific pentru făinare:  
 
- KUMULUS DF = 0,3% sau 
- POLISULF TIP M.I.F. = 2,0 % sau 
- KING 250 EW(TEBUSHA250 EW)(tebuconazol) = 0,750 l/ha ( 0,05%) sau  
- TOPSIN  500  SC (tiofanat  metil) = 0,14%  

 
PENTRU COMBATEREA FĂINĂRII, POT FI UTILIZATE ŞI ALTE PRODUSE 

DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE 
 

 Important! Conform cu noile reglementări ale Uniunii Europene privind ecocondiţionalitatea, care 
prevăd ca informaţiile despre folosirea produselor de protecţia plantelor (ppp) să fie păstrate cel 
puţin 3 (trei) ani, de către utilizatorii profesionişti, se impune ca fiecare utilizator de ppp (fermieri, 
producători agricoli, etc.) să deţină şi să completeze, la zi, un registru de evidente a tratamentelor 



fitosanitare. Respectarea acestei prevederi va fi verificată în teren de către inspectorii APIA şi cei ai  
Oficilui Fitosanitar Judeţean. Amenzile pot ajunge la 8.000 – 10.000 lei pentru utilizatorii 
profesionişi care nu se conformează. 

 
Alte recomandări referitoare la tratament: 
 Perioada de tratament se prelungeşte cu numărul de zile nefavorabile (ploi, T. sub 

5C). 
 Tratamentul va începe cu soiurile timpurii, sau cu plantaţiile sudice şi cele de la vârful 

pantei. 
 La Păr se foloseste numai Insecticidul. 
 Cei care execută tratamentul au obligaţia să respecte măsurile de protecţia muncii, 

protecţia mediului şi a albinelor conf. ORD. 127 din 21.10.1991, care prevede 
anunţarea apicultorilor pe o rază de 5 Km. 

 
VĂ RUGĂM SĂ AFIŞAŢI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU 
INFORMAREA TUTUROR. 
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