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Pentru a obtine un rasad sanatos, liber de agenti patogeni, recomandam respectarea masurilor de
prevenire si combatere constand in dezinfectia amestecului de pamant pentru produs rasadul, a solului,
folosirea semintelor libere de agenti patogeni si tratamente foliare in perioada de rasarire pana la
plantare.
Amestecul de pamant folosit la producereara sadului se pregateste cu 5-7 zile inainte de semanat. La
dezinfectia acestuia se foloseste BASAMID GRANULE -500kg/ha (s.a.dazomet 97%), produsul este
omologat pentru combaterea manei la sol, fuzarioza, ofilirea vasculara cat si ca insecticid pentru
combaterea coropisnitei si a nematodului galicol al radacinilor.
Daca nu s-a facut o dezinfectie cu produsul sus mentionat se poate face o dezinfectie a amestecului
de pamant cu unul din produsele:
FOLPAN 80WDG (s.a. folpet 80%)- 0,15%, folosind 4-5 litri/mp.
PREVICUR ENERGY (s.a. fosetil 310 g/l+ propamocarb 530 g/l), doza omologata 3 ml / mp aplicat
la sol sau 3 litri/ ha aplicat prin picurare.
Plantele rasarite sau repicate se vor trata cu unul din produsele
FOLPAN 80 WDG (s.a. folpet 80%) – 4-5 litri soluti/mp, sau
PREVICUR ENERGY – 3 litri/ha aplicat prin picurare, sau
MERPAN/ CAPTADIN 80 WDG- (s.a. captan 80%) -0,15% , in doza de
4-5 litri solutie/ mp, sau
ALCUPRAL 50PU -0,5% (s.a. cupru metalic sub forma de oxiclorura de cu 50%), sau
BOUILLE BORDELLAISE WDG- 0,75% ( s.a. cupru sub forma de sulfat de cupru neutralizat
20%) sau
CHAMP 77 WG (COPERMAX) -20% (s.a- cupru sub forma de hidroxid e cupru- 50%).
Infectiile la aparitia lor produc pierderi masive in doar cateva zile, acestea sunt provocate de micozele
de sol: Pythium spp. Phytophtora parasitica, Rizoctonia spp, Fusarium spp. , care in conditii prielnice
sunt active o perioada lunga de timp.
Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST-EXPERT https://aloe.anfdf.ro/
(utilizator si parola guest) pentru testele avertizate.
CERINŢE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI:
1. Se vor respecta cu strictete normele de ecoconditionalitate, (SMR 10) ,,Introducerea pe piata a
produselor de protectie a plantelor’’.
2. Tratamentele cu produse de protectie a plantelor nu se vor aplica în zonele de protectie a resurselor
de apa, în zonele de protectie sanitară si ecologică precum si în alte zone protejate (SCI, SPA) stabilite
în conditiile legii;
3. La efectuarea tratamentelor se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de
CNOPPP si înregistrate în baza de date Pest-Expert, şi numai de la distribuitorii înregistrati pentru
comercializarea acestora. .
4. Producatorii agricoli au obligatia să respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a
pesticidelor în exploatatiile agricole, asa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranta a
produselor de protectia plantelor cap.2 si 3.
(http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html).
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5. Este obligatorie returnarea ambalajelor goale, dupa tripla clatire, către furnizorii de pesticide, care
au obligatia de a le primi, prin programul gratuit SCAPA sau în conditiile stabilite cu furnizorii.
REGISTRUL
de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor
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Conform Reg. (CE) nr.1107/2009 , art.67, utilizatorii profesionisti de produse de protectia plantelor
au obligatia sa păstreze pe o perioada de cel putin 3 ani evidenta produselor de protectia plantelor pe
care le utilizează. În conformitate cu HG 1230/2012, Art.3(1), lit. i), constituie contravenţie
nerespectarea de către utilizatorii profesionişti a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a
plantelor pe care le utilizează si se sancţionează cu amendă de la 8000 lei la 10.000 lei.
BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A
PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI
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