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       Pentru prevenirea şi combaterea organismelor dăunătoare, care pot produce atac în cultura căpşunului în această 

perioadă, se recomandă efectuarea unui nou tratament. 

 BOLI 

Mana fructelor (Phytophthora cactorum ) se manifestă, de regulă pe fructele verzi, sub forma unor pete de culoare 
brună, a căror pulpă devine tare. La fructele mature acestea capătă gust amar, neplăcut. 
Vestejirea plantelor  (Verticillium dahliae) începe cu o ofilire a frunzelor bătrane, la periferia plantei. Treptat ofilirea se 
extinde şi la frunzele din mijlocul plantei, unele plante se ofilesc total. În anul al doilea, dezvoltarea plantelor atacate  

este foarte lenta si apare o mare neuniformitate în cultura. Rădăcinile se brunifică, fapt care duce la vestejirea plantei. 

Pătarile frunzelor, făinarea, antracnoza - boli prezentate în buletinul nr.6 din 8.04.2022 

                                           
                                  Mana fructelor                         Vestejirea plantelor 

Se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar, utilizând unul dintre produsele:  
ORTIVA TOP - 1 l/ha - omologat pentru combaterea făinarii, antracnozei si a pătării albe. Timp de pauza 3 zile   sau 

SCORE 250 EC (MAVITA 250 EC)  – 0,3 l/ha - omologat pentru combaterea pătării albe                                     sau 

POLYVERSUM (pythium oligandrum) - 100 g/ha - produs natural omologat pentru combaterea manei şi a putregaiului 

cenusiu. Se pot aplica 3 - 4 tratamente în perioada BBCH 60 – 89.                                                                               sau 

DAGONIS- 0,6 l/ha - omologat pentru combaterea făinarii  (de la deschiderea primelor flori până la recoltare 

 (BBCH 60-89), Timp de pauză: 1 zi                                                                                                                   sau 

 

MOMENTUL APLICARII TRATAMENTULUI :   

Tratamentul se va efectua preventiv, de la apariţia inflorescenţelor - pâna la 1 - 5 % flori deschise. 

 

DĂUNATORI 
In această perioadă pot produce atac: gărgăriţa neagră, gărgăriţa albastră, gărgăriţa coletului, păduchii de frunze si  

acarianul căpşunului (dăunător prezentat în buletinul de avertizare nr. nr.6 din 8.04.2022) 

                                                             
          gărgărita neagră                         gărgărita albastră                  gărgărita coletului                         păduchele verde 
Gărgăriţa neagra (Anthonomus rubi) - are o generaţie pe an si atacă preferential căpşunul, fragul,zmeurul si murul. 

Pagube mari sunt produse de larve care consumă conţinutul florilor, cât şi de adulţi care rod parţial pedunculii florali. 

Gărgărita albastră (Coenorrhinus germanicus) – are o singura generaţie pe an, iernează ca adult în sol. Adulţii se 

hrănesc cu frunzele, peţiolurile şi pedunculii florali. Atacurile puternice produc vestejirea şi uscarea florilor. 

Gărgăriţa coletului (Otiorhynchus sulcatus) - are o singură generaţie şi iernează ca larvă în sol. Depunerea ouălor se 

face la baza plantei. Larvele apărute se hrănesc cu rădacinile tinere ale plantei şi mai târziu pătrund în interiorul stolonilor 
si consumă continutul lor, acestea luand aspectul unor caverne, iar plantele se ofilesc chiar în perioada coacerii fructelor. 
Păduchele de frunze (Chaetosiphon fragaefoli). Se localizează pe partea inferioară a frunzelor tinere, de-a lungul 

nervurilor. Se hrănesc exclusiv pe frunze şi peţioli. Paduchele este vectorul major al virusurilor căpșunului.  
 

In caz de atac al dăunătorilor menţionaţi, se vor efectua 1-2 tratamente cu unul din produsele: 

MAVRIK 2F/EVURE - 0,05% (0,5 l/ha)- omologat pentru combaterea afidelor                                        sau  
BACTOSPEINE DF – 0,55- 0,6 kg/ha - omologat pentru combaterea omizilor defoliatoare                          sau   

MOVENTO 100 EC- 1 l/ha – omologat pentru combaterea afidelor, acarienilor şi a musculiţei albe. Se aplica max. 2 

tratamente sezon la interval minim de 14 zile, între a treia frunză pe deplin formată până la alungirea inflorescențe   sau 

GRIAL/DIEDRO- 0,5 l/ha  sau   DELMUR - 0,5 l/ha- pentru combaterea afidelor - timp de pauză 3 zile               sau 

BENEVIA - 0,75 l/ha- omologat pentru combaterea gărgăriţelor.  
 

Pot fi utilizate şi alte produse omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, 

produse cuprinse în baza de date PEST-EXPERT (user name: guest ; parola: guest) 

 



 

Dacă în spaţiile protejate există atac al dăunătorilor, se poate aplica unul dintre produsele, după caz: 

AZATIN EC (s.a.azadiractina) – 1-1,5 l/ha - omologat pentru combaterea afidelor, tripşilor, musculiţei albe, omizilor def. 

REQUEM PRIME- 0,65 % - produs natural obţinut din extract de plante, omologat pentru combaterea tripsului 

californian (Frankliniella occidentalis), 

Numai în caz de atac al dăunătorilor, tratamentul cu insecticid se va repeta, alternând produsele. 
Aplicarea tratamentelor se face cu respectarea stricta a masurilor prevazute de legislatia in vigoare pentru protectia 
albinelor 

Metodele durabile : metode biologice, biotehnice, fizice, mecanice şi alte metode nechimice, trebuie preferate metodelor 
chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al agenţilor de dăunare.          
ALTE RECOMANDĂRI:  
* Se va respecta cu strictete timpul de pauză înscris pe ambalajul produsului utilizat. 
* Măsurile agrotehnice au mare importanta în limitarea atacurilor produse de aceste boli: distrugerea buruienilor, 

eliminarea excesului de umiditate, mulcirea solului, aerisirea în spatiile protejate, eliminarea plantelor bolnave 

♦ La realizarea amestecurilor se va verifica, cu mare atenţie, compatibilitatea produselor utilizate. 

♦ Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. 
♦ Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, normele de protecţie şi securitate a 
muncii, de protecţie a animalelor şi familiilor de albine în conformitate cu : Legea apiculturii 383 /2013, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din Romania, 
Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei; 15 b/ 3404/1991 al Departamentului pentru 
Administraţie locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor; precum şi cu Protocolul nr.3242/21.10.2016 
dintre Autoritatea Naţională Fitosanitară şi Federaţia Asociaţiilor Apicole din Romania-Romapis, privind 
implementarea legislaţiei în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţie a 
plantelor.      

♦ Respectaţi Ord.nr. 297/2017 al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale, privind aprobarea Codului de bune 

practici pentru utilizare în siguranţă a produselor de protecţia plantelor,postat pe site ANF (ww.anfdf.ro) 

♦ Respectati obligaţiile ce vă revin conform Ordinului Ministerului Agriculturiii şi Dezvoltarii Rurale, Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de 
sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.  
♦ Respectaţi cu stricteţe măsurile pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor, aşa cum au fost prezentate în 
adresa de informare nr.273 din 3.02.2022 a OFJ Suceava. 

♦ Citiţi cu atenţie şi respectaţi măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizati; eticheta oferă informaţii 
importante privind instrucţiunile de utilizare, substanţa activă, doza de aplicare, timpul de pauză, termenul de valabilitate, 

modul de aplicare, volumul de apă, măsurile de protecţie a mediului. 
♦ In conformitate cu prevederile  art 5 alin .(1) din OUG nr 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune 
în scopul utilizării durabile a pesticidelor şi Ordinului nr.1356/1343/2018/51/2019, toţi utilizatorii profesionişti trebuie 
să deţină un certificat de formare profesională dobândit prin instruire; detalii privind participarea la cursul de 
instruire se obţin la sediul unităţii noastre. 
♦ Producatorii agricoli (persoane fizice şi persoane juridice) sunt obligaţi să întocmească Registrul de evidenţă a 

tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor. Conform Reg. (CE) nr.1107/2009 , art.67, utilizatorii profesionisti 

de ppp, au obligatia să păstreze pe o perioada de cel putin 3 ani evidenţa produselor de protecţie a  plantelor pe care le 

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

REGISTRU 

                           de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor 

Data 
efectuării 
tratament 
(ziua, luna, 
anul) 

Cultura    
şi 
locul 
unde 
este 
situat 
terenul 

Tim-
pul 
apli-
cării 
 

                                   Tratamentul efectuat 
Numele, 
prenumele 
pers. 
responsabile  
de 
efectuarea 
tratament 
semnătura 

Data 
începe- 
rii recol 
tării 
pro- 
dusului 
agricol 

Nr. si data 
document 
prin care s-a 
dat  în 
consum 
populaţiei 

Agentul de 
dăunare: 
boli / 
dăunători / 
buruieni 

Denu- 
mire 
ppp 
folosit 

Doza 
omolo-
gată 
/doza 
folosită 

Supra- 
faţa, 
(ha) 

Canti- 
tăţi 
utili- 
zate 
(kg, l) 

 

 

          

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.        

                                                          Responsabil Prognoză şi Avertizare 

                                                                       ing. Platon Maria 

 


