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Stimată Doamnă / Stimate domnnule primar
Ref.: : Recomandări privind combaterea agenţilor de dăunare la cultura de PEPENI VERZI
(CITRULLUS VULGARIS).
Pepenii verzi cultivaţi în câmp prin semănat direct cât şi prin răsad produs în spaţii protejate sunt afectaţi
de o serie de agenţi de dăunare , care evoluează optim în condiţii de umiditate şi temperaturi ridicate(pepenele
verde fiind o plantă termofilă). Atacul agenţilor de dăunare pot compromite întreaga cultură. Pentru obţinerea de
producţii sănătoase şi de calitate, efectuarea tratamentelor fitosanitare la timp , va aduce beneficii maxime şi
sigure pentru fermieri.

Tratamentele fitosanitare de combatere a agenţilor de dăunare în cultura de pepeni verzi se va
face cu unul din produsele de protecţie a plantelor omologate de Comisia Naţională de Omologare a
Produselor de Protecţie a Plantelor , dintre care amintim:
TRATAMENTE ÎN VEGETAŢIE
NR.
CRT.

DENUMIREA
PRODUSULUI DE
PROTECŢIE A
PĂLANTELOR

1.

CIDELY TOP

2.

ORTIVA TOP

3.

ACROBAT MZ 69 WG

4.

SHAVIT F 72 WDG

AGENTUL DE DAUNARE
BOLI

- erysiphe spp.,
podosphaera x (făinarea)
- colletotrichum l.
(antracnoza)
- alternaria c. (alternarioza)
-dydimella b. (putregaiul
tulpinilor)
-cladosporium c.(patarea bruna)
-sphaerotheca f;
erysiphe c. .(făinarea)
-cladosporium c.(patarea bruna)
-pseudoperonospora c. (mana)
-alternaria c. (alternarioza)

DOZA
UTILIZATĂ

DĂUNĂTORI

_

1,0 l/ha

_

1,0 l/ha

_

2 ,0 kg/ha
0,2%
(2,0 kg/ha)

_

-spaerotheca f.,erysiphe
c.(fainarea)
5.

REFLECT

6.

ANTRACOL 70 WG

7.

TOPAS 100 EC

8.

9.

TOPSIN 500 SC

RITUAL

-pseudoperonospora c. (mana)
-colletotrichum l. (antracnoza)
-spaerotheca f.,erysiphe c.
(fainare)
- colletotrichum l.
(antracnoza)

-

1,0 l/ha

-

3,0 kg/ha
(0,3 %)

-

0,5 l/ha

-

0,07 %
(0,7 l/ha in
1000 l apa)

-

0,07 – 0,14 %
(0,5 l solutie/
planta)

-fusarium o.(fuzarioza)

spaerotheca f.,erysiphe c.
(fainare)

PERIOADA DE
APLICARE

40-60 ml/hl

de la 20 frunze
formate pana la
maturitatea
frunzelor

aparitia primei
flori pe tulpina
principala pana la
coacerea deplina a
fructelor.

se aplica 3
tratamente
se aplica de la a 9a floare de pe
tulpina desfacuta
pana la maturarea
completa
Se aplica la
începutul
infestarii

10.

ORTIVA 250 SC

spaerotheca f.,erysiphe c.
(fainare)

11. VERTIMEC PRO

_

12. NISSORUN 10 WP

-

0,75-1,0 l/ha

-tetranychus sp. (păianjeni)
-frankliniella spp (tripsi)
-liriomyza spp.(muste)
-eriophyes sp(acarieni)
-tetranychus u. (păianjenul
roşu)
-panonychus spp. (acarieni)

Se aplica de la 9
frunze formate
pana când 80 %
din fructe s-au
maturat

1,2 l/ha

0,8 kg/ha

Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, pe cele de securitate a
muncii, de protecţie a animalelor.
Se va respecta Legea 383 / 2013 a apiculturii, 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 pesticide,
Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si
Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre
MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania
privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de
protectie a plantelor .
Se va respecta cu strictete timpul de pauza (perioada de la aplicarea tratamentului - pana la
recoltare) mentionat pe eticheta produsului si aprobata de Comisia Naţională de Omologare a
Produselor de Protecţie a Plantelor.
Vă recomandăm „ Ghidul de utilizare în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor “ aflat pe
http: //www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html, pentru o mai bună informare a
dumneavoastră.
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