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BŒM DEAVRIE-M

(IN ATENTIA PODUOATO LOP. ;K COLI sI A FER?v1IERiLOR)
conditii!e clirnatice din ultizua perioada aufavorizat aparitia si dezvoitarea daunatoruluiibolii:
TUTA ABSOLUTAJRIPSI,AFIDE.ACARIENI,Auf1 DAUNATORI

Care pot cauza pierderi importante ia culturile; TO TE

(CUL TU afla- SPA TII PROTEJA TE)

Pentru prevetzire si combatere se recoinqnda executarea tralanientuli.ii;
9, 10
Gand se reaiizeaza urinatoarele conditu;
Tuta abso1ntq(M ,lia miniera afrunzelor de lomate) - frunze cu grad de atac peste 1.5%;
iVrjsculita alba de sera - frurize
cu rad de atac peste i 5%;
Ajzde- frunze cu grad de atac peste i%
Acarieni- frunze cu grad de atac peste 1%.
Eositjuniil ciinnrodtisele sau din ainesteeurile de anai ios. duDa caz:
I.VOLIAM TARGO -0,81/ha
(molia miniera a frunzelor) sau
2.NIJPRID AL 200SC -1,01/ha
(molia miniera a frunzelor) sau
1ALVERDE
-1.0 I/ha
(molia miniera a frunzelor) saa
t.AI?IRM
-1,5kg/ha
(moiia miniera a frunzelor) sau
5ACTARA
(molia miniera a frunzeior) sau
- 0,2 ka/ha
6.ORTUS 5 sC(Acariezni) sau
- 1,0 I/lla
7.BACTOSPEINE DF -0,33-0,661 g/ha (inolia miniera a frunzelor)

ALTE PRODUSE DE .PROT.ECT.IE A PLANTELOR OfvIOLOGATE
I>erioada optiina de trarainent ;când suiit indepiinile condiliile de inai siis
Alte recomandarz:
Tratamentul se va efectua pe 1inip linistit jzra precipitatii si se va repeta dupa 8-10 ziie. Se va eiita
qplzcarea tratanintuui Ia femperaturi mai inari de S°C.
e vor rsnectii lznzDu de nauza de 1a lratament nana la coiisurn sneczjici fiecaruz nrodus.
Ru1a-NU SE FAC DOUA TRA TAMENTE LA RAND 2U ACELASI PRODUS DE
PROTECTL4 PLANTELOR.
Se vor respccta cu strictete preseriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa
golire, aznbalajele se vor cl ăti obligatoriu, de. 3 ori, solutia reznitata golindu-se în rezervorul ma şinii de
tratat.
Arnbalajele se depoziteaza în maga.zie şi se eliinina prin programul SCAPA.
ATETIE !RESPECTATI CONOITIILE DE DEPOZFIARE,MANIPIrLARE 51 I3TILIZARE A PRODUSELOR DE PROIECFfE A
PLANTELOR IN EXPI.OATÂTI1LE ÂGRICO[,E,CONFORMGHIDULVIDE BUNE PAiI IDE UTILJZ4RESI bEPOZ1TA,L,.A
PRODUSEI.OR DE PROTEcTIEA PI.4NTELOR.F.I.ÂBORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSAN1TARA.
Se recomaada a se consulta site-ul /,tp://www.madr.ro/norntede-eco_condiiona1itate_in_domeniu1-1o.anitar.h1mI .
TQate tratamentcle fitosnnitnre efecuate se vor inregistra in Registrul de evidentn a tratamenteior cu PPP.

Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 (cu modifcarile si colnpletari!e ulterioare) privind iiorrnele de
ecoconditionalitate in cadrul scheanelor şi măsurilor de sprijin pentru feriuieri în Roanânia (SMR 10)
Ltlati niasuri!e ce se impun pentru protectia niediului înconjur ător.
Respectati cu strictete: perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor uti!izate,nornieie de lucru, pe cele d
securitate a rnuncii, de protectie a albirie.lor, a aninialelor si a rnediului, conforrn Ordinului nr. 45t1991 aI fVlinisternlui
Agriculturii. a Legii nr3$3/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A din Ronania;68/05.02.I992MirzisteruiMedirilr
precurn si a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 incheiat intre A.N.F si A.C.A, privind irnplernentarea
legislatiei in vederea proteetiei famiiiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a
plantelor.PRIMARIILE AU OBLIGATIA SA AFISEZE BULETINELE 13.E AVERTIZARE .IN LOCURI V1ZII3ILE
PEÎTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.
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iişa măsurilo.r pentru managementul integrat
al organismului a ăuiiâtor
Tutu absoluta Meyrick
Benumtire pvpularĂ: nlolia minieră a frunzelor, niinierul tomatelor
Statut; nu este organisns d ăztrtător de carantzrză: prezent în Rornânia
Plante gazi ă: dăttnător al ettlturii de toinate. dar poate attt•a şi alte plante din familia
.Solancaceue Cun7 ar fi: Solcrnztm tubcrosum (cartot), Solunurn rnelongena (vinete), cupSiCi4n2
unnatmn (ardei), diverse 17cu•uieni; în Italia a fost scmnalat Şi pe 1'haseolus vulgcrris (fasole}.
Descrierc:
Aduit: culoare brun ă-Lenuşie, uşor argintată, cu pete rnici, negre pe aripile anterioare; are
lunl,imea de 5-7 mm., anvc;rt;ura aripilor de &-14 min, antene filifortne (fig.I);
Larva: are 0,5 mm, de culoare c:rem şi capul negru la ec:lozare; atinge 7-10 mm •a cnmpleta
dezvoltare, este de culoare galben-verzuie, uneori cu tentâ ro şcată şi zn ultirnul stadiu prezintă o
bandă neagră pe protorace (fig. 2),.
Ou: elzpt• ; de culoare variahila. de la alb pân ă la galben, la depunere, devine aproape . negru în
momentul eclozării.
Pupa; de culoare vErluiE la inceput, devine brun îneliis în momentul apari ţiei adultului.
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Fig. 1.11dult
(foto; ANF)

...

Fig. 2, Larvă
(fota: ANF)

Siniptome: ponta este depus ă pe partea inferioar ă a frunzelor. I,arvele a:taca toate p ăx~ile aeriene
a•e plantelor de tomate şi pot produce pagube în toate stadiile de dezvoltare ale plantelor. Acestea
produc prin lirănirc niine neregulate care în.. stadiu avansat de atac devin necrotice. Caleriile
produse în tulpină influEnleara negativ dezvoltarea plantelor. 1ructLle pot fi atacate zncâ de la
apa.riiie şi l;aleriile ibrniate pot fi iuvada.te ulterior de patogeni secundari.
Larvele pot ti depistate cu u şurinţă deoarece preferă stalionare ~i pe mugurii apicali, flori sau
fructele in 1ormate, pe care se V ă cl resturi de culoare neat;r ă pradit5e przn hr ănxre.
Bialogie: însecta •are un potenţial productiv foarte tnare, ciclul biologic fiind com;plet în 29-38
zile. Ouale sunt depuse pe partea aerian ă a plantelor, o fetnel ă depunând în cursul vie ţii
aproximativ 260 de ou ă. i;clozarea dureaz ă 5-7 zile la teniperatura de 26-30°C şi uznidxtate

relativă de 60-75%, larvele treeând ulterior prin 4 stadii Iarvare, în aprox.irnativ 20 de zile.
Iinpuparea are loe în sol, la o adânciine cle 1-2 crn, în interiorul rninelor sau pe frurize. D ănnătorul
nu iitră în diapauză atta tirnp cât exist ă hrană clisporiibilă. După l 0- l 3 ziie de la îrnpupare apar
adulţii car.e pot trăi 30-0 zile, în.coadiţii optirne de Iaborat9r.
Căi de răspânAire: prin plante destioate plantării, fructe, ambalaje. zborul adul ţilor.
ăsuri de inanageinent
ăsurt preventive
• utilizarea r ăsadurilor sănătoase eare provin din zorie cunoseute ca fiind Iibere de d ăunător
• rnonitorizarea eulturii prin instalarea capcanelor care au rol de a pune în ev•iden ţă prezenţa
dăuritoruIui, dar şi de colectare a indivizilor.
• asigurarea etanşeităţii serelor şi utIizarea plaselor de insecte
• srnulgerea şi distru.gerea prin ardere a plantelor suspecte a fi infestate
• elhniriarea în totalitate a buruienilor gazd ă din irnediata vecinatate
1ăsuri eurative
- meto1e bialogice prin:
- tratameote cu BACTOSPEINE DF 0,33-0,66 kg/ha, adrninistrându-se de la eclo2are şi în
priinele staclii;
- insecticide bazate pe bacteria Baciilus ihuringîensis
- paraziţi: Tricl.iogranvna cacoeciae
- prădători: Nesidiocoris iemis, Mcierolilyhits caîiginosus
- metode chiinice: tratarnente cu .urrn ătoarele produse de protec ţi.e a plantelor: VOIIAM
TARGO 0,8 1/ha, A1VERDI - 1,0 l/ha. NUPRID AL 200 SC - 1,0 I/ha, AFFIRM - 1 ,5 kg/ha,
ACTARA 25 WG 0,2 kg/1ia

- tratamentele sunt neccsare inai ales în eiclul doi de cultur ă.
Moriitorizarea reziduurilor urrn ăreşte sprijinirea ferrnierilor în reducerea reziduurilor din
produsele agrieole, prin prornovarea buneior practiei agricole. Una, dintre cauzele dep ăşirii
Iirnitelor inaxirne adnise de pesticide este nerespectarea tirnpului de pauz ă de la aplicare pân ă la
recoltare,

rFimp de pauză:
VO]IAM TARGO
ALVI3RDE
NUPRID 200 SC
AFFIRM
ACTARA 25 WG
.13ACTO.SPEINE DF

- 3 zile
- 3 zile
- 3 zile
- 3 zile
- 3 zile
- nu este neeesar
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