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 În perioada 16.03.2015 – 19.03.2015 în baza buletinului de avertizare nr. 22 din 

25.11.2014, emis de Unitatea Fitosanitară Argeş, se va executa tratamentul fitosanitar prin stropiri cu 

mijloace mecanice terestre contra rezervelor biologice ale acarienilor, afidelor şi păduchelui din San – 

Jose la arborii şi arbuştii ornamentali din parcurile, grădinile publice şi aliniamentele stradale precum şi 

în zonele verzi din cartierele Municipiului Piteşti. Se va utiliza insecticidul CONFIDOR OIL, în 

concentraţie de 1,5% şi fungicidul FUNGURAN, în concentraţie de 0,3%, acestea făcând parte din 

grupa a -III-a de toxicitate (moderat toxic). 

Pe timpul efectuării tratamentului, populaţia este rugată să evite scoaterea animalelor 

(câini, pisici) în parcuri şi pe străzi timp de 2 ore, să protejeze rufele întinse în spaţiile deschise, să ţină 

geamurile închise şi să nu blocheze accesul utilajelor care participă la această acţiune. 

 Tratamentul se va efectua pe cartiere după următorul program: 

 

Cartierul Data Interval orar 

Tudor Vladimirescu 

Prundu 

Craiovei  

 

16.03.2015 

 

9°° - 14³° 

Războieni  

Exerciţiu 

Trivale 

 

17.03.2015 

 

9°° - 14³° 

Centru 

Parc Ştrand 

Popa Şapcă 

 

18.03.2015 

 

9°° - 14³° 

Zona Nord 

Parc Lunca Argeşului 

Găvana I, II, III 

 

19.03.2015 

 

9°° - 14³° 

 

 În caz de timp nefavorabil (vânt puternic, precipitaţii, lapoviţă şi ninsoare), perioada de 

avertizare se va prelungi cu numărul de zile improprii tratamentului. 

 

 În ceea ce priveşte activitatea serelor şi a sectorului care se ocupă de cultura lalelelor, 

în perioadă 02 – 06 martie se efectuează următoarele lucrări:  

- îngrijirea răsadurilor şi a plantelor ornamentale la ghiveci prin frunze sau flori pentru 

sezonul de primăvară; 



 

 

- aplicarea tratamentelor chimice preventiv la toate speciile floricole cultivate în sere, 

deoarece temperatura ridicată corelată cu umiditatea din sere favorizează apariţia bolilor cauzate de 

bacterii, ciuperci, dar şi a dăunătorilor (trips, păianjen roşu, păduche lânos, afide, musculiţă albă de 

seră, păduche ţestos), care în foarte multe cazuri pe perioada iernii au rămas în sol sub formă de ouă, 

larve, adulţi. 

- îndepărtarea plaselor de protecţie de pe zonele plantate cu lalele. Plasele au protejat lalelele 

de acţiunea distructivă a factorilor biotici.  

În prezent, plantele tinere de lalele sunt distruse de către păsări (porumbei, ciori), care atacă 

bobocul floral. Această situaţie cu care se confruntă municipiul Piteşti în ultimii ani este rezultatul 

acţiunilor inconştiente ale cetăţenilor în privinţa hrănirii acestora în zonele publice, foarte aproape de 

spaţiile plantate cu flori. 
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