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BULETIN DE AVERTIZARE NR. 47/965/10.09.2018
TRATAMENT PENTRU COMBATEREA DAUNATORULUI OMIDA PAROASA A BUXUSULUI
Omida paroasa a buxusului (Cydalima perspectalis) este un daunator cu 2 sau 3 generatii pe an(a fost prezentat si in
buletinul de avertizare nr 15/315/04.05.2018). Este deosebit de periculos pentru buxus prin raspandirea rapida si
agresivitatea cu care ataca aceste plante.Larvele care ataca speciile de buxus au culoare verde cu linii si puncte longitudinale
negre si perisori de-a lungul corpului.Larvele se hranesc cu frunze ,producand uneori chiar defolierea totala ,conducand la
uscarea si pierderea plantei.Devoreaza masiv din interiorul plantei spre exterior ,larvele mici se hranesc cu partea superioara a
frunzei iar larvele mari mananca complet frunzele ,in unii ani chiar si in luna octombrie. Ierneaza in stadiu de omizi mici
protejate de tesuturi de matase pe frunze si ramuri ,iar primavara isi continua dezvoltarea. Atacul masiv al omizii
paroase la buxus poate conduce la debilitarea sau chiar uscarea plantelor atacate.
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PRODUSE RECOMANDATE:

plante atacate

CALYPSO 480 SC-0,02% sau
NOVADIM PROGRES-0,1% sau
KARATE ZEON-0,015%
sau
FASTER 10 EC-0,02% sau
PYRINEX QUIK-0,1% sau
KAISO SORBIE 5 WG 0,015% sau alt produs recomandat in buletinele de avertizare 15/04.05.2018 ,35/15.06.2018
si 46/07.08.2018.
Este obligatorie repetarea tratamentului si alternarea produselor pana la distrugerea completa a daunatorului.
Produsele sunt eficiente si in combaterea omizii paroase a dudului(Hyphantria cunea),daunator prezentat si in buletinul
de avertizare nr 46/710/07.08.2018.
ALTE RECOMANDARI
- Pentru protectia albinelor este obligatorie respectarea Ordinului privind masurile pentru protectia familiilor de albine
împotriva intoxicatiilor cu pesticide( Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei; 1786/TB/1991
al Ministerului Transporturilor; 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului;15 b/ 3404/1991 al Departamentului pentru
Administratie locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Legea apiculturii 383 /2013, Protocolul
de colaborare nr.328.432/31.03.205 încheiat între Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din
Romania, privind implementarea legislatiei în vederea protectiei familiilor de albine împotriva intoxicatiilor cu produse de
protectia plantelor
- Respectati normele de ecoconditionalitate prevazute în Ordinul nr.352 din 10 februarie 2015, conform caruia orice fermier
care solicita plati în cadrul schemelor si masurilor de sprijin trebuie sa respecte cerintele cu privire la utilizarea produselor de
protectia plantelor ( SMR 10)
- Respectati cu strictete conditiile de depozitare, de manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor în exploatatiile
agricole, asa cum sunt prevazute în Ghidul pentru utilizarea în siguranta a produselor de protectia plantelor
(http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html )
- respectati cu strictete masurile inscrise pe ambalajul produsului utilizat;respectati masurile recomandate in buletinele
de avertizare anterioare. Intocmit,ing.Ciobanu Maria

