MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR GIURGIU
Str Ghizdarului ,nr 2

Telefon / Fax: 0246217617

Loc Giurgiu, Jud Giurgiu

e-mail ofgiurgiu@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 32 din 13.05.2019
(ÎN ATENŢIA TUTUROR AGENŢILOR ECONOMICI, PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE)
Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorului/bolii :
 Viermel prunelor (Laspeyresia funebrana) gen I, viespea semintelor de prun, afide,
omizi defoliatoare
 Monilioza, ciuruire bactriana si micotica, patare rosie
care poate/pot cauza pierderi importante la culturile de:
- MAR SI PAR
Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului la avrtizare
Folosiţi unul din produsele de mai jos sau alte produse omologate
Denumirea produsului de protectie a plantelor pt. daunatori
Doza
AFFIRM
DECIS 25 WG
KARATE ZEON

3-4 kg/ha in 1500
l apa
0,045
kg/ha(0,03%)
0,05%(0,150 l/ha
in 1000 l apa

VOLIAM TARGO -acarieni
0,75-1,1l/ha
Denumirea produsului de protectie a plantelor pt. daunatori
FOLPAN 80 WDG
0,2%
0,2%
ALCUPRAL 50 PU
0,2%
VONDOZEB
ALTE PRODUSE DE PROTECŢIA PLANTELOR OMOLOGATE
www.anf.maa.ro → PEST EXPERT – user name : guest ; parola : guest
- Perioada optima de tratament: la avertizare si la aparitia simptomelor bolii
- Tratamentul se repeta la 10-12 zile
- Nu se fac tratamente in zilele cu vant sau daca se prevad caderi de precipitatii!
- Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator
- Suprafetele tratate vor fi inscriptionate cu tablite de avertizare ,,Teren otravit”
- Respectati cu strictete perioada de remanenta a produselor de protectie a plantelor
utilizate, normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii de protectie a albinelor si
animalelor conform Protocolului de colaborare nr. 342/F/21.10 2016 dintre MADR –
ANF si ROMAPIS(e-mail: office.romapis@gmail.com), Ordinului comun nr.45/1991 al
Ministerului Agriculturii ,1786/TB/1991al Ministerul Transporturilor, 68/05.02.1992 al
Ministerul Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locală şi 127/1991
al Asociaţiei Crescătorilor de Albine.

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI :
-să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
-să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
-să utilizeze numai p.p.p omologate ;
-să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea 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 perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenţă a p.p.p utilizate în exploataţie,
precum şi registrul de evidenţă a tratamentelor .
Recomandăm accesarea site: http: www.madr.ro/norme -de-eco-condiționalitate-în- domeniul fitosanitar.html
Toți utilizatorii trebuie să respecte Ghidul pentru utilizarea în siguranță a P.P.P.
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
efectuã
rii
tratame
ntului
(ziua,
luna, anul)

Cultura
şi locul
unde
este
situat
terenul

Tratamentul efectuat

Timpul
aplicarii
(fenofaz
a)

Coordonator
Inginer, Olimpia Voinea

Agentul
de
dăunare
( boli/
dãunãto
ri
/buruien
i)

Denumire
ppp folosit

Doza
omolo
gată/
doza
folosit
ă

Supr
afaţa
,
ha

Cantit
ăţi
utiliza
te
(kg, l)

Numele
persoanei
responsa
bile de
efectuare
a
tratament
ului,
semnătur
a

Ing. Mihaela ŢĂRANU

Data
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i
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produs
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agricol

Nr si data
document
ului, prin
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consum
populaţiei

