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„ A preveni este mai simplu decât a vindeca”
Condiţiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariţia si dezvoltarea bolilor si dăunătorilor care 

pot cauza pierderi importante in culturile de :
LEGUME (tomate ,a rde i,vinete , carto!)

Atentie! Musculita alba de sera s-a răspândit si in culturile din câmp deschis.

Tomate.
Boli: mana (Phytophtora infestans ),altcrnarioza (Alternaria),
Dăunători :paduchele verde al solanaceelor „gândacul de Colorado (larv e peste 10 laive /mp ) 
musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum)
A rdei.
Boli:mana(Phvtophtora ), ofilire (Fusarium oxysporum ).
Dăunători :paduchele verde al solanaceaelor ,musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) 
Vinete.
Boii:mana de sol (Phytophtora parasitica),
Daunatorirpaduchele verde al solanaceaelor ,gândacul de Colorado (îarve PED-ul peste 10 larve /mp ) 
acarieni,musculita alba de sera (Trialeurodes v aporariorum).
Cartof.
.Boli :mana (Phytophtora i.),altemarioza (Alternaria ).
Daunatori:gandacul de Coiorado( larv e peste 10 larve /mp PED-ul ),afide .musculita al 3a de sera 
(Trialeurodes vaporariorum ) .

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au 
realizat următoarele condiţii :

mailto:ofgorj@anfof.ro


- boli infecţie primara 
-prezenta dăunătorilor

Folosiţi unul din produse de protecţia plantelor sau amestecurile următoare după caz ;

-ARMETIL M =2,5 KG/HA + AFFIRM =1,5 KG/ha 
V1TRA 50 WP= 1,5-2 KG/HA +POLECI = 0,03-0,05% sau

- ORTIVA TOP =0,1 % +MOSPILAN 20 SP = 0,06 kg /ha sau
- CURZATE MANOX =2,5 kg/ha+CORAGEN =175mi/ha/
-CABRIO TOP =1,5 -2 KG/HA + SHERPA 100 EC = 0,3 L/ HA

Perioada optima de tratament: 21-24 mai 2020 iar tratamentul II la 8-10 zile de la primul
tratament.
Aplicaţi tratamentul imediat când sunt condiţii favorabile de temperatura, fara ploi,zi e calme fara 
vânt pentru a reduce la minim riscul de a ajunge soluţia pe culturile din jur.Alternati produsele de 
protecţia plantelor pentru a nu se crea forme de rezistenta ale agenţilor de daunareRespectati timpul 
de pauza pentru fiecare produs.
. Cititi cu atentie prospectele produselor de protecţia plantelor inainte de utilizare .
Se pot utiliza si alte produse de protecţia plantelor omologate ce se găsesc in PEST EXPERT cu acţiune 
similara pentru agenţii de daunare avertizaţi.Referinţe :http://www.madr.ro/ro /fitosanitanhtml-htpps:
//aloe.anfdf.ro. apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si daţi cautare in PEST- 
EXPERT..Folosiţi echipament de protecţie (halat,ochelari,mânuşi,cizme) 
la mânuirea produselor de protecţia plantelor.
. Luaţi masuri pentru protecţia mediului, a animalelor, respectaţi normele de lucru cu produse de protecţia 
plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa se respecte condiţiile de depozitare, nanipulare si 
utilizare a produselor de protecţia plantelor in exploatatiile agricole conform „ Ghidului de bane practici de 
utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Naţionala Fitosanitara, Referinterhttp://www.madr.ro/ 
norme -de- eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosaniar.html.” Sa pastrati o perioada de cel
puţin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatatie.
Pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu ppp, respectaţi masurile prevăzute prin 
ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.l5b/3404/1991 al 
Departamentului pentru Administraţie Locală,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 
127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate 
cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Naţionala 
Fitosanitara si Federaţia Asociaţiilor Apicole din Remania -ROMAPIS (NR.103/21 .11.2016, privind 
implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu ppp. 
Atenţionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să deţină:.
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(Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1)
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