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BULETIN DE AVERTIZARE
Nr…6……din 04.04.2019
Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat dezvoltarea bolii RAPĂNUL MĂRULUI
(Endostigme inaequalis ) care poate cauza pierderi importante la culturile de MĂR . Evoluţia atacului
este favorizată de umiditatea atmosferică ridicată , de ploile abundente , atmosfera saturată în vapori şi
de temperaturi cuprinse între 15 – 25 grade ( cu optimum la 19-20 grade ). Pentru prevenire şi
combatere se recomandă executarea tratamentului 1 , de la data de 08.04.2019 până la 12.04.2019 .
Folosiţi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos , după caz :
- CLARINET …………………….0,1 %
sau
- SHAVIT F 72 WDG …………..0,2 %
sau
- FLINT PLUS 64 WG................0,125 %
sau
- SCORE 250 EC .......................0,015 %
Produsele de mai sus combat şi făinarea mărului . Pentru combaterea omizilor defoliatoare si
insectelor minatoare , veţi adăuga unul din produsele :
- CALYPSO 480 SC…………..0,02 %
sau
- KARATE ZEON.....................0,015 %
Puteţi utiliza şi alte produse de protecţia plantelor cuprinse în baza de date PEST – EXPERT de pe
site-ul M.A.D.R. (www.madr.ro ) .
Recomandări la executarea tratamentelor fitosanitare :
- În timpul tratamentului , pesticidele trebuie să ajungă numai pe suprafeţele prevăzute a fi tratate .
- Duzele aparatelor de stropit , trebuie să asigure o pulverizare fină şi uniformă .
- Tratamentele se fac pe timp răcoros , dimineaţa şi seara .
- La utilizarea unui amestec , urmăriţi compatibilitatea produselor de protecţia plantelor .
- Pentru stropiri , alternaţi produsele sistemice cu cele de contact , pentru a preveni apariţia
rezistenţei agentului de dăunare .
LUAŢI MĂSURILE CE SE IMPUN PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR .
RESPECTAŢI CU STRICTEŢE NORMELE DE LUCRU CU PRODUSELE DE PROTECŢIA PLANTELOR,
PE CELE DE SECURITATE A MUNCII ŞI DE PROTECŢIE A ANIMALELOR .

Măsuri pentru protecţia familiilor de albine ,conform Legii nr.383/2013: Este interzisă aplicarea
produselor de protecţia plantelor , cu excepţia celor atestate prin menţiunea că NU SUNT TOXICE
PENTRU ALBINE .Primăriile şi societăţile agricole care execută acest tratament , vor lua măsuri
pentru anunţarea în scris ,sub semnătură de luare la cunoştinţă ,a tuturor deţinătorilor de stupine situate
în raza teritorială a localităţii , despre locul , data începerii , mijloacele cu care se execută tratamentul
şi produsele de protecţia plantelor ce vor fi utilizate .

ANEXA:
ATENŢIONARE! Toţi utilizatorii de produse de protecţie a plantelor (persoane fizice şi juridice) au
obligaţia de a deţine şi completa la zi „Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie
a plantelor, cerinţă obligatorie conform Ordinului 352 din 10.02.2015 pentru aprobarea normelor
privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România
(SMR 10), cu modificările şi completările ulterioare, după modelul de mai jos:
Nume şi prenume fermier/soc. comercială .......................
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii ......................
(Comuna, judeţul)
Ferma (nume/număr, adresa)..............................................
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GAEC 1 - Crearea/menţinerea benzilor-tampon (fâşiilor de protecţie) în vecinătatea apelor de suprafaţă
1. Se menţin fâşiile de protecţie existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea zonelor de
protecţie a apelor de suprafaţă stabilite în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu. Lăţimea
minimă a fâşiilor de protecţie este de 1 m pe terenurile cu panta de până la 12% şi de 3 m pe terenurile
cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă.
2. În cazul în care pe terenul agricol situat în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de suprafaţă nu
există fâşii de protecţie, fermierul are obligaţia înfiinţării şi menţinerii acestor fâşii, în conformitate cu
prevederile Codului de bune practici agricole.
SMR 10 - Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor
Fermierii 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 PEST-EXPERT.
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;
3. produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate numai
de persoanele juridice care deţin autorizaţie pentru utilizarea acestor produse, emisă de unitatea
fitosanitară din raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea;
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 protecţie a plantelor în
exploataţiile agricole, aşa cum sunt prevăzute la cap. VI pct. 6.3-6.6 din Codul de bune practici în
fermă, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.234/2006;
6. să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă contabilă a produselor de protecţie
a plantelor depozitate şi utilizate în exploataţie, precum şi Registrul de evidenţă a tratamentelor cu
produse de protecţie a plantelor.
Vă rugăm să afişaţi la loc vizibil Buletinul de Avertizare
pentru informarea tuturor celor interesaţi.
Consilier superior,
ing. STĂNICĂ Dumitru

