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BULETIN DE AVERTIZARE NR.39/564/30.06.2017
TRATAMENT PENTRU COMBATEREA BOLILOR SI DAUNATORILOR LA TOMATE
Pentru prevenirea si combaterea bolilor la tomate se impune efectuarea unui nou tratament utilizând unul din
următoarele produse :
CABRIO TOP - 1,5 – 2 kg/ha (produs omologat pentru combaterea manei, făinarii, pătării albe, pătării cafenii,
alternariozei) timp de pauza 7 zile
sau
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG - 0,25 % (produs omologat pentru combaterea manei) timp de pauza 7 zile sau
EQUATION PRO-0,4kg/ha (produs omologat pentru combaterea manei si basicarii fructelor )
timp de pauza=3 zile
Produsele mentionate protejeaza cultura 10 - 12 zile, în conditii climatice normale. Intervalul dintre tratamente se
va adapta si în functie de conditiile climatice, evolutia bolii si a culturii.
Pentru combaterea putregaiului cenusiu se va utiliza unul dintre produsele : TELDOR 500 SC - 0,08% sau
ROVRAL 500 SC - 0,1 % sau SWITCH 62,5 WG - 0,08 - 0,1%; timp de pauza 3 zile
Momentul aplicarii tratamentului : 30.06-03.07.2017
In functie de conditiile climatice, evolutia bolii si a culturii, tratamentul se poate repeta utilizând unul din
următoarele produse:
BRAVO 500 SC-0,2% (omologat pentru combaterea manei,patarii albe,patarii cafenii,putregaiului cenusiu),
timp de pauza= 7 zile
sau
ANTRACOL 70 WP - 0,2% (omologat pentru combaterea pătarii albe si a pătarii cafenii) - timp de pauza 7zile
POLYRAM DF - 0,2% (produs omologat pentru combaterea manei, pătării albe, pătării cafenii si alternariozei)timp de pauza 7 – 14 zile.
Sunt produse de contact care asigura o protectie de 7 – 8 zile în conditii climatice normale. Se pot utiliza si alte
produse omologate pentru combaterea bolilor la tomate cu respectarea timpului de pauză indicat pe ambalajul
produsului pe care îl utilizati(timpul minim de la aplicarea produsului pana la recoltare)
Pentru combaterea dăunatorilor (afide, musculita alba, omida fructificatiilor) tratamentul se va complexa cu
unul din urmatoarele insecticide:
CORAGEN – 0,175 l/ ha (omida fructificatiilor) sau ACTARA 25 WG – 0,02 % (musculita alba de sera )
sau MOSPILAN 20 SP - 0,025 % (musculita alba de sera) sau FASTAC 10 EC - 0,02 % ( afide)
sau MAVRIK 2F-0,05% Se va respecta cu strictete timpul de pauza înscris pe ambalajul produsului
utilizat
Alte recomandari :
* Pentru protectia albinelor este obligatorie respectarea Ordinului privind masurile pentru protectia familiilor de albine împotriva
intoxicatiilor cu pesticide( Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei; 1786/TB/1991 al Ministerului
Transporturilor; 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului;15 b/ 3404/1991 al Departamentului pentru Administratie locala si 127/1991
al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Legea apiculturii 383 /2013, Protocolul de colaborare nr.328.432/31.03.205
încheiat între Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislatiei în
vederea protectiei familiilor de albine împotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.
*Producatorii agricoli sunt obligati să întocmească Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor (conform
modelului transmis ). Conform Regulamentului (CE) nr.1107/2009 , art.67, utilizatorii profesionisti de produse de protectia plantelor au
obligatia să păstreze pe o perioada de cel putin 3 ani evidenta produselor de protectia plantelor pe care le utilizează.
*Respectati normele de ecoconditionalitate prevazute în Ordinul nr.352 din 10 februarie 2015, conform căruia orice fermier care solicită
plăti în cadrul schemelor si măsurilor de sprijin trebuie să respecte cerintele cu privire la utilizarea produselor de protectia plantelor (
SMR 10)
* Pentru a evita aparitia raselor rezistente la un anumit produs (grupă chimică de produse), folositi pentru tratamentele dintr-un sezon,
produse din grupe chimice diferite sau cu mod de actiune diferit;
* Respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor si pe cele de securitate si protectia muncii.;
* Cititi cu atentie si respectati măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizati.
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