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1.TOMATE ,VINETE ,ARDEI (câmp si spații protejate) – se recomandă 

efectuarea tratamentului fitosanitar împotriva:bacteriozelor (Xanthomonas v,Pseudomonas 

t),septorioza (Septoria l),fuzarioza (Fusarium oxysporium) precum si a dăunătorilor (  
păduchele solanaceelor, păduchele verde, omida capsulelor) cu următoarele produse de 
protecția plantelor : 

 

 

CABRIO TOP 1,5-2 Kg/Ha sau 

VITRA 50 WP 1,5-2 Kg/Ha 1,5-2 Kg/Ha sau 

COPFORCE EXTRA (CUPMAN) 2,0 Kg/Ha sau 

MANFIL 75 WG 2,1 Kg/Ha sau 

TAEGRO  0,37 Kg/Ha  

Sau alte produse de protecția plantelor omologate 

 

 

Plantele atacate de fuzarioza se uda la radacina (dupa irigare) cu Topsin 500 SC  -

0,1%   - 0,5 L/planta solutie . 

 

În cazul prezenței dăunătorilor pe plante ,în soluția de stropit se adaugă un insecticid: 
KOHINOR 200 SL -0,75 L/Ha sau ORTUS 500 SC 1 L/Ha sau CORAGEN 0,175 L/Ha sau 

AFFIRM 0,2 L/Ha. 

 

 

 

OBSERVATII:  

 
 Se vor citi cu atentie instructiunile de utilizare de pe etichetele produselor de 

protectia plantelor;. 

 Tratamentul sa se execute pe timp linistit (fara vant) .Trebuie evitate orele cu 

temperaturi peste 25 ⁰ C. 

 Produsele  se solubilizeaza / dilueaza separat, dupa caz,se omogenizeaza si 

apoi se pulverizeaza. 

 Se vor respecta cu strictete normele de  securitatea muncii, mediului, 

animalelor si albinelor; 

 Respectati timpul de pauza(de la tratament pânăcând pot fi consumate) indicat 

pe eticheta produsului. 

 Inainte de tratament recoltati fructele coape si apoi stropiti. 



 ATENTIE pentru culturile de tomate(mai ales in spatii protejate)- la 

dăunătorul Tuta absoluta- molia minieră a tomatelor.Sunt omologate 
următoarele insecticide:Affirm 1,5 Kg/Ha sau Coragen 175 ml/Ha sau Alverde 

1 L/Ha. 

 Este interzis pasunatul ca si folosirea ierbii in hrana animalelor timp de 7 zile 

in zona unde s-a efectuat tratamentul ; 

 Pentru evitarea aparitiei raselor rezistente de boli si daunatori la un anumit 

produs,alternati-le fata de tratamentele precedente ; 

 

  Produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) 
vor fi utilizate numai de persoanele juridice care deţin autorizaţie pentru 

utilizarea acestor produse. 

 Respectati normele de ecoconditionalitate prevazute în Ordinul nr.352 din 10 

februarie 2015, conform caruia orice fermier care solicita plati în cadrul 

schemelor si masurilor de sprijin trebuie sa respecte cerintele cu privire la 

utilizarea produselor de protectia plantelor 

 Tratamentele cu produse de protectie a plantelor nu se vor aplica în zonele de 

protectie a resurselor de apa, în zonele de protectie sanitară si ecologica 
precum si in alte zone stabilite in conditiile legii; 

 Respectati cu strictete conditiile de depozitare,de manipulare si utilizare a 

produselor de protectia plantelor în exploatatiile agricole,asa cum sunt 

prevazute în Ghidul pentru utilizarea în siguranta a produselor de protectia 

plantelor ( http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-în-domeniul-

fitosanitar.html). 

 Pentru protectia familiilor de albine, in conformitate cu prevederile 

legale,respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii Si 

Alimentatiei,1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor,68/05.02.1992 al 

Ministerului Mediului,15b/3404/1991 al Departamentului pentru 

Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din 

Romania,privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva 

intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor,veti lua toate masurile ce va 

revin. 

 

 

 

REGISTRU 

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor 
 

Data 

efect. 

tratam 

(ziua 

luna, 

anul) 

Parcela 

Bloc 

fizic 

Timpul 

aplicarii 

 

 

Tratamentul efectuat 
Numele, pre-

numele pers. 

responsabile  

de efectuarea 

tratamentului, 

semnătura 

Data 

începerii  

recoltării  
produsului 

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) 

Cantit. 

utilizate 

(kg, l) 

(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 ( ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii. 
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