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Oficiul Fitosanitar Tulcea, recomanda efectuarea de tratamente la sol in
spatii protejate.
RAISAN 51- dezinfectia solului in sere si solarii. Este un fumigant de sol pentru sere si
solarii cu activitate multipla de combatere: nematocida, fungicida, insecticida si
erbicida. Ajuta la combaterea ciupercilor din sol (Fusarium, Verticillum, Rhizoctonia,
Armillaria, Pythium, etc.), nematozilor (Meloydogine, Pratylenchus, etc.), insectelor, si nu in
ultimul rand impotriva buruienilor.
Metode de aplicare si de etansare: Imediat dupa tratament, solul trebuie sa fie sigilat pentru
a evita pierderea de gaz. Exista diferite moduri de etansare: cu folie de plastic sau prin
compactarea solului. Se aplica in sol in cantitate de 750 - 1200 l/ha
BASAMID GRANULE-este un sterilizant de sol cu actiune nematocida, insecticida
si fungicida. Are efect erbicid asupra semintelor din sol. Formulare - Produsul contine 97%
dazomet si se prezinta sub forma de microgranule albe cu miros caracteristic. Se recomanda
pentru combaterea Phytophtora parasitica – Mana de sol a tomatelor, Fusarium spp. –
Fuzarioza, Verticillium dahliae – Uscare vasculara, Meloidogyne icognita – Nematodul
plantelor de sera, in doze de 500 kg/ha sau 5 kg/100m2.
Pentru combaterea coropisnitei- Gryllotalpa grillotalpa, doza recomandata este de 250 kg/ha.
MOD DE ACTIUNE: Produsul Basamid Granule, este un starilizant al solului, ce se aplica
la suprafata solului si se incorporeaza. In conditii de umiditate, produsul se descompune
formand un gaz sterilizant, cu efect nematocid, fungicid, insecticid si erbicid. Pentru o actiune
erbicida se recomanda acoperirea cu folie a sololui tratat, sau compactarea si inundarea
solului pentru a retine gazul sterilizant o perioada cat mai lunga in sol.
Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala
https://aloe.anfdf.ro/ (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

PEST-EXPERT

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.
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Se recomanda respectarea cu strictete a perioadelor de remanenta a produselor de
protectie 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.
Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectie a
plantelor, pe culturi, intr-un Registru de evidenta, numerotat conform modelului.

Nume şi prenume fermier/soc.
comercială...............................................................
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii ....................
(Comuna, judeţul)
Ferma (nume/număr, adresa)........................................

REGISTRUL
DE EVIDENŢĂ A TRATAM ENTELOR CU PRODUSE D E PRO TECŢIE A
PLANTELO R

Data
efectuării
tratam.
(ziua
luna,
anul)

Tratamentul efectuat
Cultura şi
locul unde
este situat
terenul

Timpul
apli-cării
/ fenofaza
culturii

Agentul de
dău-nare:
boli/
dăunători/
buruieni

Denumire
ppp
folosit

Doza
omologată
/doza
folosită

Suprafaţa
ha

Cantităţi
utilizate
(kg, l)

Numele, prenumele pers.
responsabile de
efectuarea
tratamentului,
semnătura

Data
începerii recoltării produsului
agricol

(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.
Coordonator,

Intocmit,

Dr. Ing. Mladin Vasile

Ing. Tudorita Prodan
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