MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BOTOŞANI
Str. Eternităţii nr. 6, cod 710321
Loc. Botoşani, Jud..Botoşani

Telefon: 0231518227,
e-mail:ofbotosani@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 7 din 08.04.2019
1. PRUN - Pentru combaterea viespei cu fierăstrău a prunului (Hoplocampa minuta),
viespei sâmburilor de prun (Eurytoma schreineri.-tratament parţial)
monilioza(Monilinia laxa) pătarea roşie a frunzelor de prun (Polystigma rubrum)
etc. se recomandă executarea tratamentului chimic de siguranţă postfloral , când sa realizat faza fenologică de : 10-15% din flori au început să-şi scuture
petalele. Pot fi folosite următoarele pesticide:
 un insecticid: Faster 10 CE conc. 0,025 sau Calypso 480 SC conc.0,02 %
plus :
 un fungicid : Dithane M 45 conc.0,20 % sau Bravo 500 SC conc.0,15% sau
Merpan 50 WP conc.0,20 % .
La 6-8 zile de la acest tratament , se va efectua un al II-lea tratament special
pentru viespea sâmburilor de prun când se va folosi numai un insecticid (unul din cele
enumerate mai sus )
2.CIREŞ,VIŞIN -pentru prevenirea infecţiilor cu agenţi fitopatogeni specifici în aceiaşi
perioadă (ca la prun ) se va executa un tratament chimic de siguranţă postfloral cu unul din
următoarele fungicide:
 Merpan 50 WP conc.0,20 % .
Puteţi utiliza şi alte produse de protecţia plantelor cuprinse în baza de date PESTEXPERT de pe site-ul A.N.F (anfdf.ro/utile/baza de date pesticide ) .
OBSERVAŢII:Tratamentele se vor executa pe timp liniştit (fără vânt).
Produsele se solubilizează separat, se omogenizează şi apoi se pulverizează.
La fiecare tratament , alternaţi produsele faţă de tratamentul precedent.
În caz de timp nefavorabil perioada avertizată se va prelungi cu numărul zilelor
improprii efectuării tratamentelor.
Atenţie deosebită se va acorda normelor de lucru cu produse de protecţia plantelor
,mediului, animalelor şi familiilor de albine.
Conform Protocolului de Colaborare nr.328432/31.03.2015 dintre M.A.D.RA.N.Fitosanitară si Asociaţia crescătorilor de albine din România :
Vor fi anunţaţi apicultorii din zonă pentru închiderea stupilor timp de 48 ore sau
îndepărtaţi la o distanţă de 5 Km de suprafeţele supuse tratamentului.
Este interzis păşunatul ca şi folosirea ierbii în hrana animalelor timp de 7 zile în zona
unde s-a efectuat tratamentul. Vă recomandăm ca la terminarea tratamentului fitosanitar să
afişaţi plăcuţe avertizoare cu menţiunea"TEREN OTRĂVIT, PAŞUNATUL INTERZIS".

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 PESTEXPERT. Referinţe: http://www.madr.ro/ro/fitosanitar, html - https://aloe.anfdf.ro/;
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
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