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 BULETIN DE AVERTIZARE  

NR. 24/ 12.06.2019 

 

 Conditiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea urmatorilor agenti 

de daunare: Plasmopara viticola (mana); Uncinula necator (fainarea); Elsinoe ampelina 

(antracnoza); Acarieni ( Tetranychus urticae); Tigarar (Byctiscus betulae). 
 

 
Plasmopara viticola (mana) 

 
Uncinula necator (fainarea) 

 
Elsinoe ampelina (antarcnoza) 

 
Acarieni ( Tetranychus urticae); 

 
Tigarar (Byctiscus betulae) 
 

 
Recomandari pentru combaterea bolilor la vita de vie ; 

MANA/ANTRACNOZA  

ALCUPRAL 50PU-0,25%/  FUNGURAN OH 50WP -0,25%  (mana) ,sau 

CABRIO TOP-1,5-2,0 KG/HA ( mana) , sau 

EQUATION PRO -0,04%  (mana/ antracnoza),  

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG-2,5KG/HA 

ARMETIL COBRE-2,5KG/HA 

B. FAINARE LA VIRTA DE VIE 

1. TOPAS 100 EC- 0,03-0,05% ,sau 

2.BUMPER 250EC- 0,02%, sau 

3.TOPSIN 500 SC-0,15%, sau 

4.SYSTANE FORTE -0,01%  sau 

5. FALCON 460 EC-0,03%. 
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Recomandari pentru combaterea daunatorilor la vita de vie 

1 NISSORUN 10 WP- 0,05% ( acarieni) 

2. FASTER 10 EC- 0,075 L/HA (Tigarar) 

INSECTO-ACARICIDE 

1.VERTIMEC PRO- 0,75L/HA 

2.MILBECKNOCK- 0,75L/HA 
Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST-EXPERT https://aloe.anfdf.ro/ (utilizator si 

parola guest) pentru testele avertizate. 

Alte recomandari:  
-tratamentele fitosanitare se vor face tinând cont de condițiile meteorologice (temperatura, viteza 

vantului,precipitatii)  

-nu se vor efectua tratamente fitosanitare atunci cand viteza vantului depaseste 5 m/s  

-sa se respecte instructiunile de utilizare a produselor de protectie a plantelor ,instructiuni ce sunt scrise pe 

eticheta fiecarui produs fitosanitar;  

-sa se efectueze testul de compatibilitate ale produselor  

-se va respecta principiul ALTERNANTEI adica utilizarea in tratamente succesive,a unor produse care fac parte 
din grupe chimice diferite si au mecanisme de actiune complet diferite,  

-sa se respecte timpul de pauza necesar de la efectuarea ultimului tratament pana la recoltare.  

-Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile 

Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta 41/2007.  

-Se recomanda respectarea cu strictete a perioadelor de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a 

normelor de lucru, pe cele de securitate in munca, de protectie a albinelor si a animalelor, conform Protocolului 

de Colaborare nr. 3242/F/21.10.2016, dintre MADR-ANF-ROMAPIS, Ordinul comun 

nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de 

Albine din Romania, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratia 

Locala, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii 

nr. 383/2013 a Apiculturii si Legea 280/2015, privind modificarea Legii Apiculturii.  

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul  
,,http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in domeniul fitosanitar.html,,  

SMR10- Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor.  

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, pe culturi, 

intr-un Registru de evidenta, numerotat conform modelului. 

Nume şi prenume fermier/soc. 

comercială...............................................................                                                                            

Domiciliu fermier/sediul social al societăţii .................... 

(Comuna, judeţul)   

Ferma (nume/număr, adresa)........................................                                                                           

 

REGISTRUL 

 

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor 

 

Data 

efectu

-ării 

trata

m. 
(ziua 

luna, 

anul) 

Cultura 

şi 

locul 

unde 
este 

situat 

terenul 

Timpul 

apli-

cării / 

fe-
nofaza 

culturii 

 

Tratamentul efectuat 
Numele, pre-

numele pers. 

responsabile  

de efectuarea 
tratamentului, 

semnătura 

Data 

începe- 

rii 

recol- 

tării 
pro- 

dusului 

agricol 

Nr. si data 

document 

prin care 

s-a dat  în 
consum 

populaţiei 

Agentul de 

dău-nare: 

boli/ 

dăunători/ 

buruieni 

Denu- 

mire 

ppp 

folosit 

Doza 

omolo-

gată 

/doza 

folosită 

Supra- 

faţa 

ha 

Canti- 

tăţi 

utili- 

zate 

(kg, l) 

 

 

          

(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. 
Coordonator,                                                                                                                   Intocmit, 

Dr. Ing. Mladin Vasile                                                                                           Ing. Tudorita Prodan 

 


