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A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Condiţiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariţia si dezvoltarea bolilor si dăunătorilor care pot 
cauza pierderi importante in culturile de :

FASOLE

B oli: arsura comuna (Xanthonomus phaseoli),bacterioza fasolei(Colletotrichum obtectus ) 
Dăunători:păduchele negru (Aphis fabae ),gărgăriţă fasolei (Acanthoscelides obtectus ).

Pentru prevenire si combatere se recomanda se recomanda executarea tratamentului numai pe 
parcelele pe care s-au realizat următoarele condiţii :

- boli infecţie primara 
-prezenta dăunătorilor

Folosiţi unul din produse de protecţia plantelor sau amestecurile următoare după caz : 
-ORTIVA TOP = 1 1/ha + FASTAC 10 EC =0,02 % sau
-AZBANY =1 1 /ha + FASTAC ACTIVE =0,20-0,25 % sau
-MERPAN 50 WP = 0,25 % + LANATE 20 SL = 1,25 1 /ha sau
-BOUILLE BORDELAISE WDG =0,75 % + KARIS 10 CS (LAIDIR 10 CS )=75ml /ha

Aplicaţi tratamentul imediat când sunt condiţii favorabile de temperatura, fara ploi,zile calme fara vânt 
pentru a reduce la minim riscul de a ajunge soluţia pe culturile din jur.
Perioada optima de tratament: — tratamentul I inainte de inflorit
. -  tratamentul II la începutul formarii păstăilor acesta combate gărgăriţă
fasolei.

-tratamentul III se aplica la 10=12 zile de la trat II faza ce coincide cu o
uşoara ingalbenire a păstăilor.
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. Cititi cu atentie prospectele produselor de protecţia plantelor inainte de utilizare .Alternaţi produsele de 
protecţia plantelor pentru a nu se creea forme de rezistenta ale agenţilor de daunare .
Se pot utiliza si alte produse de protecţia plantelor omologate ce se găsesc in PEST EXPERT cu acţiune 
similara pentru agenţii de daunare avertizati.Referinte :http://www.madr.ro/ro /fîtosanitar:html-htpps: 
//aloe.anfdf.ro, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si daţi cautare in PEST- 
EXPERT..Folosiţi echipament de protecţie (halat,ochelari,mânuşi,cizme) 
la mânuirea produselor de protecţia plantelor.
. Luaţi masuri pentru protecţia mediului, a animalelor, respectaţi normele de lucru cu produse de protecţia 
plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa se respecte condiţiile de depozitare, manipulare si 
utilizare a produselor de protecţia plantelor in exploatatiile agricole conform „ Ghidului de bune practici de 
utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Naţionala Fitosanitara, Referinte:http://www.madr.ro/ 
norme -de- eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosaniar.html.”

Sa pastrati o perioada de cel puţin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in 
exploatatie.
Pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu ppp, respectaţi masurile prevăzute prin 
ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.l5b/3404/1991 al 
Departamentului pentru Administraţie Locală,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 
127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu 
Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Naţionala Fitosanitara 
si Federaţia Asociaţiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (NR.103/21.10.2016 privind 
implementareaAgenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind 
implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu ppp.
Atenţionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să deţină:.
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(Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1)
Producătorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menţionează cate pagini conţine 
registrul, purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii.
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