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I. În perioada urmatoare , vă recomandam să aplicati tratamente fitosanitare pentru
combaterea bolilor la legume dupa cum urmeaza:
1.Pătarea unghiulara și Alternaria la castraveti (Pseudomonas l., Alternaria c.):
a. ALCUPRAL 50PU-0,5% sau
b. CHAMP 77WG (COPERMAX)-0,2% sau
c. MELODY COMPACT 49WG- 0,2%
2. Antracnoza, Bacterioza la fasole (Colletotrichum l, Xanthomonas ph.):
a. ALCUPRAL 50PU-0,5% sau
b. MERPAN 80WDG/ (CAPTADIN 80WDG)-0,15%
3. Alternarioza, Putregaiul cenusiu, Antracnoza, Fainarea tomatelor, Mana tomatelor
( Alternaria sp., Botrytis cinerea, Colletotrichum coccodes, Leveillula taurica,
Phytophtora infestans).
a. ORTIVA 250SC -0,75-1 L/HA. sau
b. BRAVO 500SC- 1,5-2 L/HA sau
c. ALCUPRAL50PU-1,5-2 KG/HA sau
d. TOPSIN M 500 SC- 1,7L/HA sau
e. ZEAMA BORDELEZA TIP ,,MIF..-3,75-5 KG/HA.
II. La semnalarea atacului produs de Gandacul din Colorado, Afidelor la legume, Molia
tomatelor, Tripsul plantelor de sera, Musca miniera a frunzelor de tomate,
recomandam efectuarea de tratamente folosind unul din produsele de protectie a
plantelor de mai jos:
a. AFFIRM-1,5 KG/HA sau
b. MOSPILAN 20SP- 0,04% sau
c. KARATE ZEON -0,015-0,02%. sau
d. ALVERDE- 0,025% sau
e. CYPERGUARD 25 EC-0,08L/HA.
Alte recomandari:
- Cititi si utilizati produsele conform recomandarilor de pe ambalaj,
- Se va respecta cu srtictete timpul de pauza al fiecarui pesticid,
- Folositi pentru tratamente produse cu substante diferite, prin alternare.
- Pentru tratament se pot folosi si alte produse omologate cu efect similar.
Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST-EXPERT
https://aloe.anfdf.ro/ (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate
ATENTIONARE!
Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si
prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta 41/2007.

Se recomanda respectarea cu strictete a perioadelor de remanenta a produselor de protectie a a
plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate in munca, de protectie a albinelor si a animalelor,
conform Protocolului de Colaborare nr. 3242/F/21.10.2016, dintre MADR-ANF-ROMAPIS, Ordinul comun
nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de
Albine din Romania, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratia
Locala, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a
Legii nr. 383/2013 a Apiculturii si Legea 280/2015, privind modificarea Legii Apiculturii.
Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul
,,http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in domeniul fitosanitar.html,,
SMR10- Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor.
Avand in vedere implementarea cerintelor legale in materie de gestionare referitor la ,,Introducerea pe piata
a produselor de protectia plantelor”(SMR 10) agricultorii, care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza
si utilizeaza produse de protectie a plantelor au urmatoarele obligatii:
1.Sa utilizeze numai produsele de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala de
Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor,care se regasesc in baza de date PEST-EXPERT;
2.Sa utilizeze produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate
si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare-doza/ha/to,cultura,agentul de daunare si respectarea
momentului de aplicarii.Aplicarea produselor de protectia plantelor trebuie realizata numai la avertizare.
3.Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice(T+) si toxica(T) vor fi utilizate
numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisa de Oficiul
Fitosanitar din raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea.
4.Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de
apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile
legii(parcele din zona de protectie au o fisie inierbata de 1-3 m,in functie de inclinatia terenului 12%).
5.Sa respecte conditiile de depozitare,manipulare si utilizare a produselor de protectie a plantelor in
exploatatiile agricole.
6. Sa pastreze o perioada de cel putin 3 ani documente de evidenta contabila a produselor de protectie
a plantelor utilizate in exploatatie, precum si Registrul de evidenta a l tratamentelelor
Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, pe
culturi, intr-un Registru de evidenta, numerotat conform modelului.
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(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)) Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe
spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi
ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii.
Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor
interesati!
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