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BULETIN DE AVERTIZARE 

NR. 10/25.05.2021 

 

 La speciile pomicole din familia Rosaceae subfamilia Maloideae (măr, păr, 

gutui), pentru prevenirea atacului focului bacterian al rosaceelor, produs de 

bacteria Erwinia amylovora recomandăm efectuarea unui tratament cu unul din 

următoarele produse omologate: 

 

ALCUPRAL 50 PU           -0,3% (3,0 kg/ha `in 1000 l apa) 

CUPROFIX ULTRA         -0,75-1,25 kg/ha  

FLOWBRIX                       -2,62 l/ha 

TRIUMF 40 WG                -0,25 % 

 
RECOMANDĂRI: 

-Condiţiile climatice din ultima perioadă au favorizat foarte mult posibilitatea apariţiei 

unor atacuri ale acestu agent patogen periculos! 

-Se pot folosi şi alte produse cu omologare similară. 

-Bacteria Erwinia amylovora este un agent patogen aflat pe lista de carantină (HG 

563/2007, anexa II, sectiuna 2). 

-În unii ani, atacurile acestui agent patogen, pot lua aspect de calamitate şi pot 

produce pagube foarte mari, mai ales la speciile păr şi gutui. 

-Pomii puternic atacaţi vor fi defrişaţi şi distruşi prin ardere. Cei slab atacaţi vor fi 

curăţaţi prin tăierea ramurilor atacate. Incizia se va face în ţesut sănătos cu 15 cm 

sub zona atacată. Instrumentarul de tăiat, se va dezinfecta cu alcool etilic 70%. 
-Tratamentele se vor executa în zile calme, fără vânt şi cu temperaturi de peste 10°C în 

timpul zilei. 

-La efetuarea acestui tratament recomandăm ca, în soluţia de stropit, să se adauge, 

după caz, şi un produs insecticid, omologat la aceste specii pomicole, cum sunt, de 

exemplu: MOSPILAN 20 SG – (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala) 0,2 – 

0,3 kg/ha, DelCaps 050 CS 0,25 l/ha ş.a. pentru combaterea unor dăunători care pot 

apărea în această perioadă cum ar fi, de exemplu, diferite specii de afide (Aphis sp.). 

-La începutul lunii iunie poate apărea şi atacul primei generaţii a viermelui merelor 

Cydia pomonella, impotriva căruia recomandăm unele produse insecticide ca: 

AFFIRM 3-4 kg/ha, CORAGEN-150 g/ha, FASTER 10 EC 0,375 l/ha sau alt produs 

insecticid omologat pentru combaterea acestui dăunător la măr.  

-Recuperaţi ambalajele goale, protejaţi familiile de albine şi mediul! 
 

                                 Dr. ing. Eugen Velichi 
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