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La arbustii fructiferi, COACAZ, ZMEUR, MUR.
Boli si daunatori la:

Coacazul Negru (Ribes nigrum), Coacazul Rosu (Ribes rubrum) si Coacazul Alb (Ribes
niveum).
Fainarea americana (Sphaerotheca mors-uvae) si Fainarea europeana (Microsphaera
grossulariae), Antracnoza coacazului (Pseudopeziza ribes), Rugina (Cronartium ribicola) ,
Patarea cenusie (Mycosphaerella ribis).
Zmeurul (Rubus idaeus)
Cancerul bacterian (Agrobacterium tumefaciens), Focul bacterian (Erwinia amylovora),
Patarea bruna-violacee a tulpinilor de zmeur (Didymella applanata), Patarea cenusie a
frunzelor (Sphaerulina rubi), Antracnoza (Elsinoe veneta)
Mur (Rubus spp.)
Patarea circulara (Tobacco ringspot virus), Focul bacterian (Erwinia amylovora) , Cancerul
bacterian (Agrobacterium tumefaciens), Rugina (Phragmidium rubi-idaei), Patarea alba a
frunzelor de mur (Mycosphaerella rubi), Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea),
Daunatori la arbustii fructiferi. Gargarita neagra (Anthonomus rubi)/ Afide/ Acarieni

Fainarea europeana (Microsphaera
grossulariae),

Patarea cenusie (Mycosphaerella ribis),

Recomandam unul din produsele:
Pentru combaterea bolilor foliare la arbustii fructiferi
1. SWITCH 62,5WG- 1 KG/HA
2. MERPAN 80 WDG/ CAPTADIN- 2 KG/HA
3. TOPAS 100 EC- 0,25-0,5 L/HA
Pentru combaterea daunatorilor la arbustii fructiferi;
1.VERTIMEC 1,8% EC-1-1,2 L/HA.

Antracnoza coacazului
(Pseudopeziza ribes)

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST-EXPERT 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 :
-tratamentele fitosanitare se vor face tinand cont de conditiile meteorologice(temperatura, viteza
vantului, precipitatii)
-nu se vor efectua tratamente fitosanitare atunci cand viteza vantului depaseste 5 m/s
-sa se respecte instructiunile de utilizare a produselor de protectie a plantelor, instructiuni ce sunt
scrise pe eticheta fiecarui produs fitosanitar;
-sa se efectueze testul de compatibilitate ale produselor
-se va respecta principiul ALTERNANTEI adica utilizarea in tratamente succesive, a unor produse
care fac parte din grupe chimice diferite si au mecanisme de actiune complet diferite.
Pentru eliminarea ambalajelor goale de produse de protectie a plantelor din material plastic sau
metal vor fi decontaminate prin tripla clatire, iar ambalajele secundare din carton, folie din aluminiu, vor
fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului de
stropit.
Ambalajele se pot preda in cadrul Programului National ,,SCAPA de ambalaje,, www.aiprom.ro
Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectie a plantelor, la furnizori precum si neefectuarea
operatiei de tripla clatire a ambalajelor dupa utilizare, constituie contraventie si se sanctioneaza conforn OG
4/1995 art. 3 (1) lit b.modificata si completata prin
OG. 41/2007, art.7 pct. 3 sub pct. 1.,lit b.
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 PEST- EXPERT.
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
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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 AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI
ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI
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