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Pntru a asigura protectia culturii de tomate atat in spatii protejate cat si in camp se va continua aplicarea de
tratamente pentru combaterea bolilor si daunatorilor.
Pentru aceasta perioada,recomandam produse de protectie cu timp de pauza de 3 zile( timpul de la aplicare pana
la recoltare),dupa cum urmeaza:
ORTIVA TOP-0,1%(omologat pentru combaterea manei,patarea cafenie,fainare si putregai cenusiu;
Se aplica maxim 2 tratamente pe sezon ,preventiv si se alterneaza cu alte produse)
sau
PERGADO MZ-0,2-0,25%,functie de presiunea de infectie
Sunt produse sistemice care asigura protectia culturii 8-10 zile in conditii climatice normale ; timp de
pauza 3 zile
sau
BRAVO 500 SC-0,2% ( fungicid de contact omologat pentru combaterea alternariozei,patarea cafenie,
putregai cenusiu,mana,patarea alba);timp de pauza =3 zile

In culturile in care s-a instalat putregaiul cenusiu este indicat a se aplica unul din urmatoarele produse:
SIGNUM-0,15% sau SWITCH 62,5WG-0,1%(timp de pauza =3 zile)
Pentru combaterea daunatorilor omida fructificatiilor,afide,musculita alba se poate adauga unul din
urmatoarele insecticide:
EFORIA 045 ZC-1,0-1,25l/ha sau MAVRIK 2F-0,05% sau LASSER 240 SC-0,05%
Timp de pauza =3 zile
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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