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Buletin de avertizare nr. 35 
(Mana, făinarea şi molii tr. VI) 

- Viţa de vie – 
 

Condiţiile de mediu au favorizat apariţia manei şi făinării la Viţa de vie. De 
asemenea există pericolul atacului de Molii şi a altor insecte. Ca urmare se recomandă un 
tratament complexat în perioada: 12 – 16. 07.2018. 
PRODUSE  RECOMANDATE: 

a) – produse care combat mana şi făinarea: 
CABRIO TOP(piraclostrobin+metiram) = 0,2% (2 kg/ha) sau 
MANOXIN C 50 PU (fosetil de aluminiu+cupru+miclobutanil) = 0,4% (4 kg/ha) sau 
MANOXIN M 60 PU (fosetil de aluminiu+mancozeb+miclobutanil) = 0,4% (4 kg/ha) .  

b) – produse care combat numai mana:   
DELAN DF(ditianon+fosfonat de potasiu)=0,4% 
AMPEXIO (mandipropamid+zoramidă) = 0,05% 
ANTRACOL 70 WP(propineb) = 0,2% sau 
ACROBAT MZ (dimetamorf+mancozeb) = 0,2%  
ARMETIL COBRE (metalaxil+Cupru) = 0,25% 
CUPERTINE SUPER(cimoxanil+cupru) = 0,4% 
DITHANE NEOTEC 75WDG(mancozeb)=0,2% 
DRAGO 70 WP (cimoxani+mancozeb) = 0,2% 
EQUATION PRO(fomaxat+cimoxanil) = 0,04% 
FOLPAN 80 WDG (folpet) = 015% 
FOLLOW 80 WG (folpet) = 0,1% sau 
FUNGURAN OH 50 WP (cupru) = 0,2% 
FLOWBRIX (Cupru) = 0,25% sau 
MERPAN 50 WP (captan) = 0,2% 
MIKAL FLASH(fosetil de aluminiu+folpet)=0,3% 
MELODY COMPACT 49 WG  
(iprovalicarb+Cupru) = 0,15% 
KATANGA MAN(fosetil Al+mancozeb) = 0,4% 
TRIUMF 40 WG (cupru)  = 0,25% 
POLYRAM DF (metiram) = 0,2% 
PERGADO D (mandipropamid+ditianon) = 0,2% 
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP 
(mefenoxam+Cupru) = 0,3% 
MYCOGUARD 500 SC (clorotalonil) = 0,2% 
VONDOZEB 75 DG(EBDC Zn/Mn) = 0,2% 
VERITA (fosetil de Al.+fenamidon) = 0,2% 
WINNER M80 (mancozeb) = 0,2% 
 

c) – produse care combat numai făinarea:   
VIVANDO (metrafenona) =0,02 %     
KUMULUS DF  (sulf ) = 0,3 % 
BUMPER 250 EC (propiconazol) = 0,02% 
COSAVET 80 DF (sulf) = 0,3% 
CYFLAMID 5EW (cyflufenamid) = 0,03% 
IMPACT 25 (flutriafol) = 0,015% 
KINGS 250 EW (TEBUSHA 250 EW) 
(tebuconazol) = 0,05% 
MYSTIC EXTRA (tebuconazol)  = 0,04% 
ORIUS25 EW (tebuconazol) = 0,04% 
SYSTHANE PLUS 24 CE(miclobutanil)=0,01% 
SULFOMAT 80 PU (sulf) = 0,4% 
THIOVIT JET (Sulf) = 0,3% sau 
TOPAS 100 EC (pentaconazol) = 0,025% 
TRINEO 25 EW (tebuconazol) = 0,04% 
 

d) – pentru molii şi alte insecte: 
FASTAC ACTIVE (alfa-cipermetrin) 0,02% sau 
DECIS 25 WG (deltametrin) = 0,003% sau 
KARATE ZEON (lambda-cihalotrin) = o,015% 
LASER 240 EC (spinosad) = 0,02% (ECOLOGIC), 
MOSPILAN 20 SP (acetamiprid) = 0,025% 
NOVADIM PROGRESS (dimetoat) = 0,1% 
PYRINEX 25 CS (clorpirifos) = 0,3% 
RELDAN22 EC (clorpirifos metil) = 0,2% 

 
 



 
Buletinul nr. 35 (continuare) 
 
ALTE RECOMANDĂRI : 
 

• La temperatură de peste 25º C se întrerupe tratamentul. 
• Soiurile aflate în plină înflorire se vor trata după încheierea fenofazei. 
• Se va respecta ordinul 127 din 21.10.1991, (41 din 1991 al MAA), privind 

protecţia albinelor. Cei care execută tratamentul au obligaţia de a anunţa 

apicultorii pe o rază de minim 5 Km.   
• Pentru prepararea soluţiei se poate folosi una din variantele:  
- fie se foloseşte un produs din grupa a) (pentru mană şi făinare) şi se adaugă un 

produs din grupa d) (pentru insecte). 
- fie câte un produs din grupele b,c,d. 
Dacă se vor folosi pentru mană produse pe bază de Cupru, se recomandă a se asocia 
cu produse pe bază de Sulf, pentru făinare. În acest caz se evită folosirea 
insecticidului (grupa d). La tratamentele ulterioare se vor alterna produsele. 
 

Important:  
Conform cu noile reglementări ale Uniunii Europene privind ecocondiţialitatea, care 

prevăd ca informaţiile despre folosirea produselor de protecţia plantelor (ppp) să fie păstrate cel 
puţin 3 (trei) ani, de catre utilizatorii profesionişti, se impune ca fiecare utilizator de ppp 
(fermieri, producători agricoli, etc.) să deţină şi să completeze, la zi, un registru de evidenţă a 
tratamentelor fitosanitare. Macheta este în attach.  Respectarea acestei prevederi va fi verificată, 
în teren, de către inspectorii APIA şi cei ai Oficiului Fitosanitar Judeţean. Amenzile pot ajunge 
pâna la 8.000 – 10.000 lei, pentru utilizatorii profesionişti care nu se conformează acestei 
prevederi. 
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