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( IN ATENTIA PRODUCATORILOR DE LEGUME – SPATII PROTEJATE)
Pentru obtinerea culturilor de legume sanatoase in spatii protejate, libere de boli si
daunatori sunt necesare in prealabil lucrari de dezinfectie a solului.
Pentru combaterea rezervei de agenti fitopatogeni, daunatorilor si buruienilor
specifice recomandam sa se foloseasca unul din produse:
NEMASOL 510 – 700 l/ha pentru tomate si castraveti si 700 – 1200 l/ha pentru ardei si
vinete.
Produsul se aplica la sol odata cu irigarea prin picurare cu 21 de zile inainte de plantarea
rasadurilor. Temperatura in sol trebuie sa fie de minim 15ºC in momentul aplicarii
tratamentului
RAISAN 51 – 700 l/ha.
Produsul se aplica inainte de semanat sau plantat pentru combaterea agentilor patogeni
Fusarium spp. ( fuzarioza ), Phytophthora spp ( mana), Verticillium spp. ( ofilirea
vasculara ); nematozilor (Meloydogine) si pentru combaterea buruienilor anuale si
perene.
Produsul se aplica pe suprafata solului cu ajutorul sistemului de irigare/fertirigare,cand
in sol se inregistreaza intre 10 – 25ºC. Dupa aplicare solul se iriga usor pentru izolarea
substantei in sol apoi se acopera cu o folie de plastic timp de 15-21 zile. Dupa
eliminarea foliei, solul trebuie lucrat pentru a ajuta la eliminarea gazelor care au mai
ramas in sol. Noua cultura se poate planta dupa 5-6 zile de la aerisire.
BASAMID GRANULE – 500 kg/ha pentru tomate.
Produsul se administreza pe sol cu incorporare inainte de plantare pentru combaterea
agentilor patogeni Phytophthora parasitica ( mana de sol ), Fusarium spp. ( fuzarioza ),
Verticillium dahliae ( ofilirea vasculara ); Meloydogine spp ( nematozilor )
BASAMID GRANULE - 250 kg/ha pentru legume infiintate prin rasad pentru
combaterea coropisnitei.
Intre tratament si semanat sau plantat se asigura un timp de pauza de 10-30 zile in
functie de temperatura solului. Cu cat este mai scazuta (minim 6ºC) cu atat timpul de
asteptare este mai lung ( peste 30 zile )

ATENTIE
Pentru siguranta recomandam sa se faca testul Creson pentru verificarea ventilarii
corespunzatoare a solului. Testul Creson se face cu seminte de salata puse la germinat in
monstre de sol tratat.
Pentru prevenirea reinfestarii recomandam legumicultorilor sa nu foloseasca in spatiul
dezinfectat unelte si utilaje care au fost folosite in spatii nedezinfectate.
VELUM PRIME 400 SC – 625 ml/ha pentru tomate, vinete, ardei, castraveti, dovlecei,
pepeni galbeni, pepeni verzi.
Produsul se aplica cu 1-3 zile inainte de plantarea rasadurilor pentru combaterea
nematozilor ( Meloydogine ) si fainarii ( Leveillula taurica, Sphaerotheca fuliginea si
Erysiphe sp. ).
Produsul se aplica prin sistemul de irigare ( prin picurare ) dupa ce solul a fost udat in
prealabil cu o cantitate minima de 1-2 l apa/m².
Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.
Respectati cu strictete normele de lucru cu produsele de protectie a plantelor, pe
cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor.
Cititi si respectati instructiunile si informatiile inscrise pe eticheta produselor de
protectia plantelor.
Respectati prevederile legale privind depozitarea, manipularea si utilizarea ppp.
Pentru o mai buna informare accesati Ghidul pentru utilizarea in siguranta a ppp in
exploatatiile agricole la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate –
in - domeniul-fitosanitar.html)
Pentru agentii de daunare avertizati, se vor utiliza doar produse de protectia plantelor
(ppp) omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia
Plantelor, care sunt inregistrate in baza de date PEST – EXPERT, care poate fi
accesata la adresa : http ://www.madr.ro, la sectiunea Fitosanitar – adresa
web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator - quest ; parola – guest.
Conform Reg. (CE) Nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din
21.X.2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare, fiecare utilizator de
ppp trebuie sa pastreze cel putin 3 ani evidenta contabila a ppp depozitate si utilizate,
precum si evidenta efectuarii fiecarui tratament prin completare intr-un registru dupa
modelul de mai jos:
Nume si prenume fermier/ societate comerciala…...
Domiciliu fermier/sediul social al societatii…….
(Comuna, judetul)
Ferma (nume/numar,adresa)…….
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Fermierul numeroteaza paginile registrului. Pe ultima pagina se mentioneaza cate pagini
contine registrul purtand semnatura (si stampila dupa caz) fermierului sau
administratorului societatii. Nerespectarea acestei cerinte este contraventie si se
sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 8000 – 10000 lei ( HG 1230/12.12.2012; art. 3 ;
pct.1 ( i )
Conform OM 352 din 10 februarie 2015 pentru aprobarea normelor privind
ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania,
toate aceste cerinte sunt cuprinse in SMR 10 si sunt obligatorii de respectat de catre toti
fermierii care beneficiaza de subventie APIA pe suprafata.
Intocmit – Hosu Aurelia
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