Recomandări pentru viţa de vie

Recomandări pentru viţa de vie

Viţa de vie
Lăstari 10-15 cm
(BBCH 11-13)

Envidor 240 SC

Acarieni

0,4 l/ha

Tratamentul se poate efectua începând cu faza
de lăstari 10-15 cm şi până la sfârşitul înfloritului,
la depăşirea pragului economic de dăunare (15
acarieni/lăstar sau
3-5 acarieni/frunză).

Degajare
ciorchini
(BBCH 15)

Antracol 70 WP

Mană

2 kg/ha

Falcon 460 EC

Făinare

0,3 l/ha

În anii cu infecţie timpurie de mană se recomandă
tratamentul de mană cu Profiler 71 WG sau Mikal Flash.
Tratamentul cu Decis 25 WG se face la avertizare, fiind esenţial
pentru controlul larvelor de molii.

NOU

Recomandări pentru viţa de vie

Sfârşitul
înfloririi
(BBCH 65-69)

Creşterea
boabelor
(BBCH 71-75)

NOU

Compactarea
ciorchinelui
(BBCH 77-79)

Intrarea în
pârgă
(BBCH81-89)

0,30 g/ha
4 l/ha

Profiler 71 WG

2,25-2,5 kg/ha

Alternativa pentru mană: Mikal Flash 3 kg/ha pentru tratamente
curative antisporulante.

0,375 l/ha

Alternativa pentru făinare: Falcon 0,3 l/ha sau Folicur Solo 0,4 l/ha

0,30 g/ha

Tratament la avertizare

Mană

Luna Experience 400 SC Făinare
Decis 25 WG

Moliile strugurilor

Verita

Mană

2-2,5 kg/ha

Alternativă pentru mană: Mikal Flash 3 kg/ha

Flint Max

Făinare+Putregai negru

0,16 kg/ha

Alternativă pentru făinare: Falcon 460 EC 0,3 l/ha

Teldor 500 SC *

Putregai cenuşiu

1 l/ha

Tratament important pentru prevenirea primelor infecţii cu
putregai. * Vezi comentariul din josul paginii.

Mikal Flash
Mană
Luna Experience 400 SC Făinare
Movento 100 SC
Păduchi țestoși
Basta 14 SL (buruieni mono- și dicotile anuale și perene)

3 kg/ha
0,375 l/ha
0,75 l/ha
4 l/ha

Alternativă pentru mană: Melody Compact 1,5 kg/ha
Alternativă pentru făinare: Folicur Solo 250 EW 0,4 l/ha
Se pot aplica 2 tratamente în intervalul BBCH 69-91
Erbicid total. Se aplică doar pe buruieni.

Melody Compact 49 WG Mană

1,5 kg/ha

Folicur Solo 250 EW

Făinare

0,4 l/ha

Alternativă pentru făinare: în parcelele cu atac se utilizează un
produs specific (Falcon 460 EC, Flint Max).

Teldor 500 SC *

Putregai cenuşiu

1 l/ha

Teldor 500 SC *

Putregai cenuşiu

1 l/ha

Decis 25 WG

Moliile strugurilor

0,30 g/ha

Teldor 500 SC *

Putregai cenuşiu

1 l/ha

Datele de mai sus au caracter general. În funcţie de condiţiile specifice fiecărui an şi
zone, produsele pot fi utilizate şi între momentele de tratament menţionate mai sus.
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Erbicid total. Se aplică doar pe buruieni.

Tratamentul preventiv împotriva putregaiului cenuşiu este
obligatoriu. * Vezi comentariul din josul paginii.
Tratament preventiv obligatoriu, foarte important pentru
evitarea instalării putregaiului cenuşiu în focarele de atac.
* Vezi comentariul din josul paginii.
Tratament opțional aplicat în caz de înregistrare a factorilor
favorizanți pentru declanșarea atacului de putregai.
* Vezi comentariul din josul paginii.

* Teldor se utilizează în maximum 2 tratamente pe sezon. În cazul depășirii numărului
maxim de tratamente, se va utiliza alt produs omologat pentru combaterea putregaiului
cenușiu.
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Începutul
înfloririi
(BBCH 55-57)

Decis 25 WG
Moliile strugurilor
Basta 14 SL (buruieni mono- și dicotile anuale și perene)

