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Sunt intrunite conditiile pentru aparitia bolii :Basicarea frunzelor de piersic (Taphrina
deformans)
Basicarea frunzelor se instalează în general pe frunzele aflate în creştere, crengile tinere şi
chiar pe fructe. Odată ce frunzele piersicului au ajuns la maturitate, la dimensiunea normală
acestea nu mai sunt susceptibile atacului ciupercii. Chiar dacă totuşi se produce un mic atac,
acesta va fi nesemnificativ şi va cuprinde doar mici părţi din marginea frunzei.
Din acest motiv tratamentele din primăvară sunt cele care elimină ori ce apariţie a bolii, capabilă
să aducă prejudicii recoltei anului în curs. Imediat după ce înflorirea s-a terminat, pot să apară
primele simtome de basicarea frunzelor. Frunzele infectate chiar dacă nu sunt complet dezvoltate,
în locul unde a avut infecţia prind o culoare roşiatică. La o privire atentă, se va putea observa cum
frunzuliţa infectată începe să se gofreze începând cu locul în care a prins culoarea roşiatică.
Culoarea frunzelor infestate se va schimba din verde pal, roz apoi violet.
Gofrarea frunzuliţei va fi de obicei spre interior. Practic marginea frunzuliţei se va îndoi spre
partea inferioară a frunzei. Boala progresează odată cu creşterea frunzei. Acestea se gofrează,
distorsionează în totalitate. La început culoarea frunzelor puternic infestate cu basicarea frunzelor
va fi roşiatică, purpurie. Pe măsură ce infecția progresează, frunzele afectate devin cenușii cu
aspect pulverulent. Culoarea cenuşie este rezultat al producerii de spori fungici pe suprafața
frunzelor. La scurt timp, aceste frunze devin galbene sau maro și cad.

Tratamentul se poate efectua cu unul din urmatoarele produse:
- Signum
-0.05% sau
- Dithane M 45
-0.2% sau
- Score 250 EC - 0.2l/ha sau
-Captan 80 WDG -0.15% sau

Perioada optima pentru efectuarea tratamentului: la depistare -in zile fara ploaie si vant.
La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza si alte produse de protectie a plantelor cu efect
similar, omologate in Romania.
La prepararea solutiei se vor respecta toate instructiunile de folosire, de pe eticheta produsului.

Șef birou,
Ing. Marinela IOJA

Intocmit ,
Ing. Daniel BOBOLEA

Verificati cu mare atentie recomandarille cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand
intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor. Luati masurile ce se impun
pentru protectia mediului inconjurator! Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de
protectie a plantelor,normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si a
animalelor in conformitate cu: Legea nr. 383/ 2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile
ulterioare si Ordinul nr. 127/1991 al ACA din Romania,Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului
Agriculturii si Alimentatiei 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si
1786/TB/1991, al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.
328432/2015 incheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor
de albine,impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor.
Respectati prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.297/2017 privind
aprobarea de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.
Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,al
Ministrului Mediului Apelor si Padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si
pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind
ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu
modificarile ulterioare.
Având în vedere implementarea cerinţelor legale în materie de gestionare referitor la
,,Introducerea pe piaţă a produselor de protecţia plantelor “(SMR 10), agricultorii, care prin
activitatea lor depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor au
următoarele obligaţii:
1. Să utilizeze numai produse de protecţie a plantelor omologate de Comisia Naţională de
Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PESTEXPERT.

2. Să utilizeze produsele de protecţie a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost
omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare- doza/ha, to, cultura, agentul de
dăunare şi respectarea momentului aplicării. Aplicarea produselor de protecţia plantelor trebuie
realizată numai la avertizare.
3. Sa se asigure ca produsele de protectia plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si
toxice (T) vor fi utilizate numai de persoane juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor
produse, emisa de Oficiul Fitosanitar Judetean.
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecţie a plantelor în zonele de protecţie a
resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate
stabilite în condiţiile legii.
5. Să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a produselor de protecţia
plantelor în exploataţiile agricole, in exploatatiile agricole, conform Ghidului de bune practici de
utilizare si depozitare a produselor de protectia plantelor eliberat de Autoritatea Nationala
Fitosanitara.
6. Sa pastreze o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a
produselor de protectia plantelor depozitate si utilizate in exploatatie , precum si Registrul de
evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor.
Normele privind ecocondiţionalitatea sunt obligatorii pentru toţi beneficiarii de fonduri
europene care vor respecta OM 352/2015 si vor consulta Ghidul fermierului postat pe site:
http://www.apia.org.ro/ro/
Consultati site-ul :www.madr.ro
Toţi producătorii agricoli, care deţin suprafeţe cu culturi agricole în câmp şi spaţii protejate,
indiferent de suprafaţa cultivată, sunt obligaţi să deţină un registru de evidenţă a tratamentelor
fitosanitare, completat la zi după efectuarea fiecărui tratament, prin completarea într-un registru,
după modelul anexat :
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*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 (şi ştampila, după caz)
fermierului sau administratorului societăţii.

