
STAŢIA DE PROGNOZĂ
DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEŢULUI ARAD

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorului/ bolii:

care poate / pot cauza pierderi importante la culturile:

Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului    numai pe parcelele pe care s-au realizat 

Folosiţi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1.
2.
3.
4.

Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse 
de uz fitosanitar, Ord. 127/1991 pe cele de securitatea muncii, de protecţie a albinelor şi animalelor.
Respectaţi N.S.P.M. Vol 49. Cap. 10, Art. 623 - 641. Respectaţi Legea nr. 85/1995 Ord. comun 45/1991.

MINISTERUL AGRICULTURII  ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
ARAD

UNITATEA FITOSANITARĂ ARAD
Av. Nr. 49/31.05.2013

BULETIN DE AVERTIZARE

    BOUILLE BORDELAISE WDG     - 0,75 % (7,5 kg / ha)                 pentru bacterioză                   

după răsărire, înainte şi după răsărit

ANTRACNOZĂ ŞI BACTERIOZĂ
Fasole de grădină şi de câmp

CAPTAN 50 WP                 - 0,25 % sau                           

    CHAMPION 50 WP                       - 0,25 % sau                           

următoarele condiţii:

MERPAN 50 WP                - 0,25 %                         pentru antracnoză  

STAŢIA DE PROGNOZĂ
DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEŢULUI ARAD

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorului/ bolii:

care poate / pot cauza pierderi importante la culturile:

Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului    numai pe parcelele pe care s-au realizat 

Folosiţi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1.

2.

3.
4.

Perioada optimă de tratament: 

Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse 
de uz fitosanitar, Ord. 127/1991 pe cele de securitatea muncii, de protecţie a albinelor şi animalelor.

imediat

ORTIVA 250 SC            - 0,075 % (0,75 l/ha) sau                        
BRAVO 500 SC             - 0,2 % ( 1,5 - 2,0 l/ha)        pentru mană şi făinare                  
          BOUILLE BORDELAISE WDG        - 0,75 % ( 7,5 kg/ha) sau                            
          ALCUPRAL 50 PU                            - 0,5 % (4,0 - 5,0 kg/ha) pentru pătarea unghiulară                                 

MANĂ, FĂINARE, PĂTAREA UNGHIULARĂ

Boli la castraveţi

următoarele condiţii: la apariţie, la culturi în câmp
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de uz fitosanitar, Ord. 127/1991 pe cele de securitatea muncii, de protecţie a albinelor şi animalelor.
Respectaţi N.S.P.M. Vol 49. Cap. 10, Art. 623 - 641. Respectaţi Legea nr. 85/1995 Ord. comun 45/1991.


