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1.TOMATE  – se recomanda efectuarea tratamentului fitosanitar impotriva: 

manei (Phytophtora infestans) si a altor boli specifice  (alternarioza , patarea cafenie)  

precum si a daunatorilor ( musca miniera, paduchele solanaceelor, paduchele verde) cu 

urmatoarele produse de protectia plantelor : 

 

 Un fungicid  

 

BOUILLIE BORDELAISE 0.75 % sau 

FOLPAN 80 WDG  0.15% sau 

CABRIO TOP 0,02%  

      Sau alte produse de protectia plantelor omologate. 

Asociat cu  

 

 Un insecticid: 

 

FASTER 10 CE 0,02% sau 

AFFIRM 0.02% sau 

ACTARA 25 WG 0,02% sau 

                Sau alte produse de protectia plantelor omologate. 

2. ARDEI –  se recomanda efectuarea tratamentului fitosanitar impotriva: fainarii 

(Leveillula taurica) , alternariozei (Alternaria capsici) precum si a daunatorilor( 

paduchele verde , musculita alba de sera ,paduchele piersicului ) si acarienilor (paianjanul 

rosu comun) cu urmatoarele produse de protectia plantelor : 

 Un fungicid :  

 
TOPSIN AL 70 PU 0,05% sau 

ORTIVA 250 EC 0,075% sau 

MANOXIN C 50 PU 0,4%  

Sau alte produse de protectia plantelor omologate 

 

  Asociat cu : 

 

 Un insecticid: 

 



MOSPILAN 20 SG  0,0125% sau 

FASTER 10 CE 0,03%  

  Sau alte produse de protectia plantelor omologate. 

 

 Un acaricid  - (pentru acarieni – daca se constata prezenta 

formelor mobile si a atacului). 

 

NISSORUN 10 WP 0,04% sau 

  Sau alte produse de protectia plantelor omologate. 

3. CASTRAVETI –  se recomanda efectuarea tratamentului fitosanitar impotriva: 

manei (Psudoperonospora cubennsis) ,patarea unghiulara (Pseudomonas lachrymans) 

precum si a daunatorilor( paduchele verde , musculita alba de sera ,paduchele 

castravetilor)  cu urmatoarele produse de protectia plantelor : 

 Un fungicid :  

 
ALCUPRAL 50 PU 0,5% sau 

CHAMP 77 WG 0.3% sau 

Sau alte produse de protectia plantelor omologate. 

Asociat cu : 

 

 Un insecticid : 

 
ACTARA 25 WG 0,01% sau 

MOSPILAN 20 SG 0,04%  

Sau alte produse de protectia plantelor omologate. 

4.VINETE – pentru combaterea  gandacului din Colorado – utilizarea unui 

insecicid: 

 Un insecticid : 

ACTARA 25 WG 0,01% sau 

MOSPILAN 20 SG 0,04% sau 

KARATE ZEON 0,02%  

Sau alte produse de protectia plantelor omologate 

 

OBSERVATII: 

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

de protectia plantelor; 

 Respectati cu strictete timpul de pauza (timpul scurs de la ultimul 

tratament pana la recoltarea si consumul produselor) mentionat pe eticheta 

produselor 

 Tratamentul sa se execute pe timp linistit (fara vant) pentru a evita deriva 

solutiei pe culturile invecinate; 

 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; 

 

 Suprafetele tratate se vor inscriptiona cu tăblite de avertizare ,,TEREN 

OTRĂVIT “. 



 

 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 

efectuăr

ii 

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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