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BULETIN  DE AVERTIZARE 
 

Nr. 29 / 17  mai  2019 
 

Oficiul Fitosanitar Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la 
culturile de MĂR  şi PĂR împotriva organismelor dăunătoare: VIERMELE 
MERELOR şi PERELOR - generaţia I,  (Cydia pomonella), MOLII MINIERE 
(Phyllonorycter b, Leucoptera s…), AFIDE (Aphis p.), ACARIENI (Pannonychus u., 
Tetranychus u., Aculus sp…), RAPĂN (Venturia i.), FĂINARE (Podosphaera l.). 

 
- Se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor omologate:  
 
1. NOVADIM PROGRESS (SINORATOX 400 EC) 1,0-1,125 l/ha + SYSTHANE FORTE 0,02%            sau 
2. LASER 240 SC 0,6 -0,9 l/ha + MILBEKNOCK EC (KOROMITE) 0,05%  + SHAVIT F 72 WDG 0,2%  sau     
3. VOLIAM TARGO 0,75-1,1  l/ha + DITHANE M45 0,2% + TOPAS 100 EC 0,3 l/ha                        sau 
4. INSEGAR 25 WG  0,03-0,04%  + ORTUS 5 SC 0,1% + STROBY DF 0,2 kg/ha                              sau                          
5. CORAGEN 150-175 ml/ha  +  ENVIDOR 240 SC  0,6 l/ha (0,04%) + ORIUS 25 EW(SALVATOR 25 EW) 

0,05%       
 

Perioada optimă de tratament: 20 - 23 mai 2019 
- Tratamentul se va repeta cu o altă variantă de produse - după un interval de timp corelat cu 
remanenţa pesticidelor folosite ( la 7 - … zile). 
 
- În cazul în care timpul este nefavorabil (ploaie, vânt), tratamentul se va prelungi cu numărul zilelor 
nefavorabile. 
 
Alte recomandări:  
- Înainte de utilizarea produselor de protecţie a plantelor, citiţi cu atenţie  prospectul acestora! 
 
         PENTRU COMBATEREA ORGANISMELOR DE DĂUNARE MENŢIONATE, POT FI UTILIZATE 
ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE. 
 

Viermele merelor, moliile miniere  se pot combate şi prin metoda captării în masă a 
masculilor, cu ajutorul capcanelor cu feromoni. 

 
Pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de 

protecţie a plantelor, se vor respecta prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 
45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului 
Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru 
Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2003 a 
apiculturii, precum şi a  Protocoalelor de colaborare nr. 328432/31.03.2015 şi nr. 3242/F/21.10.2016 încheiate 
între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România şi Federaţia 
Asociaţiilor Apicole din România. 

Se vor lua măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe 
normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii şi de protecţie a animalelor.          
   
 

Coordonator Oficiul Fitosanitar                                                 Întocmit 
                        Elena STANCU                                                    Cons. sup. Ana TIMAR 
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CERINŢE OBLIGATORII  PENTRU  FERMIERI: 
 

- să întocmească registrul cu evidenţa tratamentelor fitosanitare; 
- să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă; 
- să utilizeze numai produse de protecţie a plantelor (p.p.p.) omologate pentru cultură; 
- să utilizeze produse de protecţie a plantelor doar în scopul pentru care au fost omologate; 
- p.p.p. clasificate ca “Foarte toxice” (T+) şi “Toxice” (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care 
deţin autorizaţie; 
- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară şi 
ecologică; 
- să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a p.p.p. în exploataţiile agricole; 
- să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă a p.p.p. utilizate în exploataţie, în registrul 
cu evidenţa tratamentelor fitosanitare. 
 

 Recomandăm accesarea sitte: www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul fitosanitar.html. 
 

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidenţă a tratamentelor 
cu produse de protecţie a plantelor conform modelului din Anexa nr. 2, la buletinul de avertizare. 
  
ANEXA la Buletinul de prognoză şi avertizare 
 
Nume/prenume fermier/societate comercială  ______________________ 
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii    ______________________ 
Comuna (judeţul)                     __________________________________ 
Ferma (nume/număr, adresa)   __________________________________ 
 

REGISTRU 
EVIDENŢA TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR  

Data 
efectuării 
tratament 

(ziua, 
luna, 
anul) 

Cultura 
şi locul 
unde 
este 

situat 
terenul 

Timpul 
aplicării 
(fenofaza 
culturii) 

Tratamentul efectuat Numele, 
prenumele 
persoanei 
responsa- 

bile  de 
efectuarea 
tratamen-

tului, 
semnătura 

Data 
începerii 
recoltării 

produsului 
agricol 

Nr. şi 
data 
docu-

ment prin 
care s-a 
dat în 

consum 
populaţiei 

Agentul de 
dăunare: 

boli/dăunători/ 
buruieni 

Denumire 
ppp 

folosit 

Doza 
omologată 

/doza 
folosită 

Supra-
faţa, 
ha 

Cantită- 
ţi 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. 

 


