
 
OFICIUL  FITOSANITAR MURES                                                                                                                                                 Tel/ Fax:0265.435245   

Tg.Mures, Jud.Mures,                                                                                                                                                                             ofmures@anfof.ro                                                                                                                                                                                                                                                

Str.Dezrobirii Nr.80                

BULETIN DE AVERTIZARE    Nr. 55 / 28.06.2022 
 

Oficiul  Fitosanitar Mureș vă recomandă să aplicați tratamene la vita de vie, pentru prevenirea şi combaterea simultană a 

celor 3 boli importante: mana, făinarea şi putregaiul cenuşiu, constituind  unul din momentele critice producerii infecțiilor, în 

special al putregaiului cenușiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru combatere vă recomandăm să aplicaţi una dintre următoarele variante de tratament: 

      I) Un produs sistemic complex care combate concomitent cele trei boli:  

CABRIO TOP mana, fainarea, putregaiul negru, patarea neagra a vitei de vie 1,5 - 2,0 kg/ha 35 zile 

UNIVERSALIS 593 SC mana viţei de vie, făinarea şi putregaiul cenuşiu - efect secundar 2,0 l/ha (in 1000 l apa) - 

FOLIMORF (Ditan) mana vitei de vie, putregaiul cenusiu, fainarea 2,0 kg/ha  40 zile 

      II) Un produs care combate mana şi făinarea : 

CALIZI (SINPRO) fainarea, mana  1,0 l/ha  21 zile 

    -la care se adaugă un  produs care combate putregaiul cenuşiu: 

LUNA PRIVILEGE 500 SC putregaiul cenusiu 0,5 l/ha (0,05%) - 

CANTUS putregaiul cenusiu 1,0-1,2 kg/ha  21 zile 

KENJA putregaiul cenusiu 1,5 l/ha  21 zile 

     III) Un produs care combate făinarea şi putregaiul cenuşiu: 

     -la care se adaugă un produs care combate mana :                               IV) Un produs care combate făinarea: 

ARMETIL COBRE 

(Manoxin Combi) 

mana  2,5 kg/ha 21 zile  SERCADIS Fainare 0,15 l/ha  35 zile 

ALFIL WG/(Alleato WG) mana 250-300 g/hl apa 28 zile  DOMARK 10 EC Fainare 0,250 l/ha 30 zile 

ZORVEC ZELAVIN/ 

(Orondis) 
mana  0,2-0,6 l/ha 7 zile 

 KARATHANE GOLD 350 

EC (Karathane Plus) 
Fainare 0,5 l/ha 21 zile 

TRIUMF 40 WG mana  2,0-2,5 kg/ha 21 zile  FLOSUL Fainare 4,0 l/ha 5 zile 

SPHINX EXTRA mana  1,5-2,0 kg/ha  28 zile      

In parcele cu atac al moliei strugurilor, adaugati în soluţia de stropit și un insecticid: AFFIRM -1,5 kg/ha sau PLINTO 2,5 

EC (ALFASURE 2,5EC) - 0,4-0,6 l/ha sau CORAGEN - 150-175 ml/ha sau POLECI  (DECA 2,5EC) - 40-60 ml/hl apa (0,04-0,06%).  

Dacă este atac al acarienilor utilizați produsul VERTIMEC 1,8% EC- 0,75-1,0 l/ha  care controlează și acarienii.                  

 Alte recomandări: Pentru tratament se pot utiliza şi alte produse omologate cu efect similar. La prepararea soluţiei respectaţi 

concentraţiile şi dozele recomandate. Respectaţi informaţiile de pe ambalajul produselor folosite. Pentru o eficacitate bună a 

tratamentului,  recomandăm folosirea unei cantităţi corespunzătoare de soluţie la unitatea de suprafaţă precum si o bună reglare a 

aparatelor de stropit. Nu aplicaţi tratamentul dacă insolatia este puternică!!! Verificați recomandările cu privire la compatibilitatea 

produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de ppp! Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului inconjurător! 

Respectați normele de lucru cu ppp, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în 

conformitate cu: Legea nr. 383/ 2013 a apiculturii cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din 

România, Ordinul comun nr. 45/ 1991 al MAA, 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 legislație i, in 

vederea protecției familiilor de albine impotriva intoxicației cu ppp); 

Respectați prevederile Ordinului MADR nr. 297/2017 privind Codul bunelor practici pentru utilizarea in siguranță a ppp. 

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul MADR, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui 

ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea in cadrul schemelor și măsurilor de sprijin  

pentru fermieri in România, cu modificările ulterioare.    

             
               

 DYNALI fainarea, putregaiul negru, boala petelor rosii 0,65 l/ha 21 zile 
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