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LEGUMICULTURĂ
BOLI la TOMATE (Patarea alba a frunzelor, Patarea bruna, Patarea cafenie a frunzelor, Alternarioza,
Antracnoza, Mana tomatelor). În urma căderii precipitațiilor abundente însoțite de grindină vă
recomandăm efectuarea tratamentelor pe bază de cupru în parcelele afectate cu unul din următoarele
produse:
CHAMP 67 WG – 2Kg/ha sau
ALCUPRAL 50 PU -3Kg/Ha sau
FUNGURAN OH 50 WP-2Kg/ha.
Suprafețele care nu au fost afectate de grindină se vor trata cu produsele recomandate mai jos.
FUNGICIDE PROPUSE:
CAPTADIN 50 PU- 0,25%(Putregaiul plantutelor,Putregaiul radacinilor,Mana tomatelor) sau
MERPAN 80 WDG-0,15%(Mana tomatelor,Putregaiul plantutelor,Putregaiul radacinilor) sau
BRAVO 500 SC-0,2%(Mana tomatelor,Alternarioza,Antracnoza,Patarea cafenie,Putregaiul cenusiu);
-0,4%(Patarea alba a frunzelor) sau
BOUILLIE BORDELAISE WDG-0,75%(Mana tomatelor,Patarea pustulara,Patarea frunzelor )
BOLI la ARDEI(Alternarioza ardeiului,Fainare,Ofilire vasculara,Mana de sol,Patarea frunzelor si basicarea
fructelor)
ORTIVA 250 SC-0,075%(Alternarioza,Fainare) sau
MELODY COMPACT 49 WG-0,2%(Mana,Alternarioza si Basicarea fructelor) sau
TOPSIN 500 SC -0,07%(Fuzarioza,Patarea albă a frunzelor) sau
WINNER M 80-0,2%(Alternarioza,Mana ardeiului)
BOLI la VINETE(Mana sol,Ofilire vasculara etc.)
TOPSIN AL 70 PU -0,05-0,1%(fainare) sau
CABRIO TOP – 0,01%-0,02%
BOLI la CASTRAVETI
TOPAS 100 EC -0,03%(fainare) sau
TOPSIN M 70 – 0,05%(fuzarioza,verticiloza) sau
VITRA 50 WP – 0,3%(mana ,alternarioza,patare bacteriana)
Pentru combaterea daunatorilor specifici legumelor(musculita alba de sera,paduchele verde si rosu al
tomatelor,paduchele verde al piersicului etc).,in solutie se va adauga si un insecticid:
DECIS MEGA 50 EW-0,02% sau
MAVRIK 2 F-0,05% sau
POLECI – 0,03%- 0,05%

ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE:
Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim. La prepararea soluţiei se vor respecta
concentraţiile sau dozele de pesticide recomandate evitându-se supra sau subdozarea. Se va respecta principiul
ALTERNANŢEI prin care se înţelege utilizarea în tratamente succesive a unor produse care fac parte din grupe
chimice diferite şi au mecanisme de acţiune complet diferite.
La realizarea amestecurilor verificaţi compatibilitatea pesticidelor (fizică şi chimică). Luaţi măsurile ce
se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu ppp, pe cele de
securitate a muncii, de pază şi securitate a incendiilor, DE PROTECŢIE A ALBINELOR (conform Ordinului
interministerial nr.127/1991), animalelor, peştilor şi altor animale acvatice.
CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI :
să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
să utilizeze numai p.p.p omologate ;
să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;
p.p.p clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care deţin
autorizaţie ;
să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară şi
ecologică ;
să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a p.p.p în exploataţiile agricole ;
să păstreze o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenţă a p.p.p utilizate în exploataţie, precum şi
registrul de evidenţă a tratamentelor .

REGISTRU
PRIVIND EVIDENȚA ANUALĂ A TRATAMENTELOR FITOSANITARE EFECTUATE CU PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR
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NOTĂ:
Evidența tratamentelor f itosanitare ținută în acest registru este obligatorie pentru toți producătorii agricoli . Paginile din acest
registru vor f inumerotate, iar registrul va f ipăstrat t imp de 3 ani.
Nerespectarea de către producătorii agricoli a înregistrării tratamentelor f itosaniare în acest registru, const ituie contravenție și se sancționează cu
amendă de la 8000 lei la 10000 lei Art. 67 alin (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009
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