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Oficiul Fitosanitar Tulcea, recomandă efectuarea tratamentului împotriva Putregaiului cenuşiu
al strugurilor (Botrytis cinerea sin. Botryotinia fuckeliana.). , la cultura vitei de vie .

Pentru combaterea organismului de dăunare, se recomandă utilizarea unui produs de protecţie
a plantelor omologat:
1. TELDOR 0,8 - 1,0 l/ha sau
2. SWITCH 62,5 WG 0,6 - 1,0 kg/ha
Perioada optimă de tratament: La intrarea strugurilor în pârgă.
Alte recomandări: - Înainte de utilizarea produsului de protecţie a plantelor, citiţi cu atenţie
prospectul acestuia. - Verificaţi pe eticheta pesticidului “timpul de pauză” (perioada care
trebuie să treacă de la aplicarea acestuia până la recoltare).
Nr Produs de protectie a plantelor
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Timp de pauza zile
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Struguri pentru
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7
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Struguri de masa
Struguri pentru
vinificatie

3

TELDOR

SWITCH

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST-EXPERT
https://aloe.anfdf.ro/ (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate.
Alte recomandari:
La efectuarea tratamentelor fitosanitare se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu
produsele de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi

animalelor respectiv Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei,
1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului
Mediului,15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al
Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România. Având în vedere implementarea cerințelor
legale în materie de gestionare referitor la ,,Introducerea pe piață a produselor de protecția
plantelor,”(SMR -10), agricultorii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și
utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele obligații:
1. Să utilizeze numai produse de protecția plantelor omologate de Comisia Națională de
Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor care se regăsesc în baza de date PESTEXPERT.
2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost
omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare – doza/ha,to, cultura, agentul
de dăunare și respectarea momentului aplicării. Aplicarea produselor de protecția plantelor
trebuie realizată la avertizare.
3. Sa se asigure ca produsele de protectia plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice
(T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor
produse, emisa de Oficiul Fitosanitar Judetean.
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a
resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate
stabilite în condițiile legii.
5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția
plantelor în exploatațiile agricole, asa cum sunt prevazute in ”Ghidul pentru utilizarea în
siguranță a produselor de protecție a plantelor” emis de Autoritatea Națională Fitosanitară.
6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție
a plantelor depozitate și utilizate în exploatație, precum și
REGISTRUL
de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor
Data
efectuării
tratam
.
(ziua
luna,
anul)

Cultura
şi
locul
unde
este
situat
terenul
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aplicării /
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Tratamentul efectuat
Agentul de
dău-nare:
boli/
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Denumire
ppp
folosit
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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.
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