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BULETIN DE AVERTIZARE NR. 2 din 10.03.2023 

  

          Oficiul Fitosanitar Bihor comunică  tratamentul pentru combaterea păduchelui din 

San Jose,(Quadraspidiotus perniciosus) generația de iarnă, (larve hibernante) la pomii 

fructiferi .Tratamentul se aplică in perioada repausului vegetativ - pornirea in 

vegetatie, in vederea reducerii rezervei biologice a dăunatorilor care iernează pe ramuri 

si scoarță . 

          Se mai combat, ouă hibernante de afide si păianjeni aflate in diferite stadii de 

dezvoltare .  

             Efectuaţi tratamentul folosind unul dintre produsele: 

                    1. MOSPILAN  20SG - 0.045% + TOIL – 0.5% sau 

                    2. ESTIUOIL    3,75 - 15 l/ha  

         Se mai pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate in Romania.       

Tratamentul se efectueaza la temperaturi de peste 5 grade celsius, in zile insorite    

fără vînt, aplicînd o îmbăiere completă a pomilor. 

           Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului; 10.03.2023  - pină in faza de 

urechiusă de șoarece la măr si păr. Tot in această perioadă se va avea in vedere 

eliminarea cuiburilor de omizi care au rezistat peste iarnă pe ramuri. 

          Dupa  golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, 

soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în 

magazii şi se returnează distribuitorului. 

        Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru proteția plantelor norme 

de protecție și securitatea muncii, protecția albinelor și a animalelor in conformitate cu 

legea nr.383/2013 a apiculturii cu modificarile si complectarile ulterioare și Ordinul 

nr.127/1991 al ACA din Romania, Ordinul nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si 

Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru  Administrație Locală și 1786/TB/1991 Al 

Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, 

incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, in vederea protecției 

familiilor de albine,impotriva intixicațiilor cu produse pentru protecția plantelor ) 

          Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii si 

dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si pădurilor și al președintelui 

Autoritații Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 

nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea in cadrul 

schemelor de sprijin și măsurilor de sprijin pentru fermieri in România, cu modificarile 

ulterioare.  
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