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TRATAMENT PENTRU COMBATEREA BOLILOR LA CAPSUN

putrgaiul cenusiu

antracnoza

Putregaiul cenusiu(Botrytis cinerea) este una din cele mai raspandite boli la capsun si poate cauza pierderi importante
in anii cu precipitatii bogate.Sunt atacate partile aeriene ale plantei : frunzele ,florile,pedunculii florali dar mai ales
fructele.Infectia are loc in conditii umede si cu temperaturi ridicate.
Antracnoza capsunului(Colletotrichum acutatum) este o boala virulenta in climat cald si umed,situatie in care
raspandirea bolii este foarte rapida.Pe frunze si petiol se pot observa pete scufundate care se extind,acestea capata o
culoare maro si sunt acoperite cu spori de culoare roz.
PRODUSE RECOMANDATE / MOMENTUL APLICARII:
La formarea fructelor : BRAVO 500SC-0,25%( fungicid de contact,se aplica preventiv pentru combaterea putregaiului
cenusiu
sau
ORTIVA TOP-1l/ha( produs sistemic omologat pentru combaterea antracnozei ,fainarii si
patarii albe a frunzelor) sau
SIGNUM-0,05%(produs omologat pentru combaterea putregaiului cenusiu)
La intrarea in parga: SWITCH 62,5 WG -0,1%
TELDOR 500SC-0,15%
PROLECTUS-1,2kg/ha

sau
sau

In situatia in care exista conditii pentru producerea infectiei,tratamentul se poate repeta(la interval de 7zile intre
tratamente) alternand produsele ; se va respecta cu strictete timpul de pauza,dupa cum urmeaza:
SWITCH-2 zile, TELDOR-3 zile,PROLECTUS-1 zi,ORTIVA TOP -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, Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre dintre Autoritatea
Naţională Fitosanitară şi Federaţia Asociaţiilor Apicole din România - Romapis , privind implementarea legislatiei în vederea protectiei
familiilor de albine împotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor
- Producatorii agricoli sunt obligati sa întocmeasca 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
sa păstreze pe o perioada de cel putin 3 ani evidenta produselor de protectia plantelor pe care le utilizează. 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
sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000lei.
- Respectati normele de ecoconditionalitate prevazute în Ordinul nr.352 din 10 februarie 2015, conform căruia orice fermier care solicita plati în
cadrul schemelor si masurilor de sprijin trebuie sa respecte cerintele cu privire la utilizarea produselor de protectia plantelor ( SMR 10)
- 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-îndomeniul-fitosanitar.html).Este obligatorie returnarea ambalajelor goale, dupa tripla clatire, către furnizorii de pesticide,care au obligatia de a le
primi, prin programul gratuit SCAPA sau în conditiile stabilite cu furnizorii.
- Respectati măsurile cu privire la utilizarea produselor de protectia plantelor, asa cum au fost prezentate în buletinele de avertizare anterioare.
- Cititi cu atentie si respectati masurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizati. Intocmit,ing.Ciobanu Maria

