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 I.RASADURI  LEGUME – tratamente preventive recomandate dupa transplantarea  

rasadurilor: 

- se aplica 2 tratamente (I tratament la 2-3 zile dupa plantare ,  iar tratamentul II la 7 zile de la 

I tratament) cu unul din produsele  

 

PREVICUR 607 SL 0.15% sau 

FOLPAN 80 

WDG/FLOVINE 

0.15%;4-5 L solutie 

/mp 

sau 

 

 

In cazul  atacului de insecte -se aplica unul din insecticidele: 

 un insecticid: 

 

MAVRYK 2F                0.05 % sau 

MOSPILAN 20SG                             

 

0.025 %  

Sau alte produse de protectia plantelor omologate. 

In cazul  atacului de acarieni se aplica unul din acaricidele: 

 un acaricid: 

 

NISSORUN 10 WP 0.04%  

Sau alte produse de protectia plantelor omologate. 

 

5.Pentru combaterea coropişniţei se va folosi COROCID  SUPER -20 Kg/Ha  cu 

administrare pe sol si incorporare usoara. 
 

 6. Pentru combaterea melcilor fără cochilie , (se vor folosi produsele  AGROSAN B – 15 

kg/ha  sau OPTIMOL  – 5 kg/Ha. 

 7.  Pentru prevenirea şi combaterea atacului de rozătoare în spaţiile amenajate pentru 

producerea răsadurilor se vor pune momeli cu BROMAKOL  25 – 50 g momeli/galeria 

activă;Momelile se împrospătează după 7 zile, folosind aceleaşi doze 

 

Cu 8-10 zile inaitea plantarii,rasadurile se calesc ,aducandu-se treptat la conditiile 

de temperatura apropiate de cele in care se vor dezvolta in continuare.In scopul obtinerii de 

rasaduri de calitate ,viguroase ,nealungite se pot aplica tratamente cu substante regulatoare de 

crestere – ATONIK sauBIONAT sau CROPMAX.  

 



OBSERVATII:  

 

 Produsele  se solubilizeaza separat, se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza. 

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, 

precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia 

Naţională Fitosanitară  şi  Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind 

implementarea legislaţiei, în vederea  protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor 

cu produse de protecţia plantelor. privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine 

impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor, Legea383/2013 a apiculturii ,veti 

lua toate masurile ce va revin. 

Cititi cu atentie eticheta si toate informatiile despre fiecare produs in parte. 

 ! In conformitate cu SMR 10 – cerinte legale in materie de gestiune a produselor 

de protectia plantelor : 

 

 Sa utilizeze numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia  

Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se regasescin baza de date 

PEST EXPERT – site-ul MADR www.madr.ro 

 Produsele  de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) 

vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea 

acestor produse, emisă de oficiile fitosanitare din raza teritorială in care îsi desfasoara 

activitatea; 

 Nu se  aplica tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de 

protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitară si ecologica, precum si in 

alte zone protejate stabilite in conditiile legii (parcelele din zona de protective au o 

fasie inierbata de 1-3 m ,functie de panta terenului); 

 Ambalajele din carton provenite de la produsele de protectia plantelor se vor 

plia,cele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori,cu colectarea  efluentiilor 

fitosanitari in bazinul masinii de stropit si aplicarea lor pe suprafata cultivata; 

 Ambalajele se vor depozita pana la predarea aacestora catre distribuitorul de 

produse de protectia plantelor sau se pot preda in Campania :SCAPA” de ambalaje – 

www.aiprom.ro; 

 Documentele de evidenta a produselor de protectie a plantelor utilizate in 

exploatatie, precum  si registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a 

plantelor, se pastreaza pe o perioadă de cel putin 3 ani; 

 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 
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