OFICIUL FITOSNITAR GIURGIU
Str.Ghizdarului ,nr.2

Telefon/Fax: 0246/217617

Loc.Giurgiu, Jud Giurgiu

mail :ofgiurgiu@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr.17 din 04.08.2020
Către,
PRIMARIA :Toate
(ÎN ATENŢIA TUTUROR AGENŢILOR ECONOMICI, PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE)
Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorului/bolii :




VIERMELE MERELOR (Laspeyresia pomonella)
RAPĂN (Venturia inaequalis)
FĂINARE( Podosphaera leucotricha)
care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:
MĂR
Pentru Viermele merelor care produce pagube mari la culturile de măr, se recomandă
combaterea fluturilor și larvelor din generația a II, , înainte de perforarea fructelor în curs de
coacere.
Denumirea produsului de
Timp de pauza pana la
Doza de utilizare
protecţia plantelor
recoltare
ptr.combaterea dăunătorului
POLECI
0,03%
3 zile
FASTER 10 EC
0,375 ml/ha
CORAGEN
150 ml/ha
14 zile
Denumirea produsului de
protecţia plantelor
ptr.combaterea bolilor
LUNA EXPERINCE
0,75l/ha
14 zile
SCORE 250 EC
0,2 l/ha
28 ZILE
ALTE PRODUSE DE PROTECŢIA PLANTELOR OMOLOGATE
www.anf.maa.ro → PEST EXPERT – user name : guest ; parola : guest

Să se respecte timpul de pauză necesar de la efectuarea ultimului tratament până la recoltare .
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.
ÎN ATENŢIA TUTUROR PRODUCATORILOR AGRICOLI
Aveţi obligaţia de a deţine Registru de Evidenţă a Tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor ( care
trebuie completat la zi),conform modelului de mai jos.

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
Tratamentul efectuat
Data
efectuãrii
tratamentului
(ziua, luna, anul)

Cultura
şi locul
unde
este
situat
terenul

Timpul
aplicarii
(fenofaza )
Agentul de
dăunare
( boli/
dãunãtori
/buruieni )

Denumire
ppp folosit

Doza
omologată/
doza
folosită

Supr
afaţa
,
ha

Cantităţi
utilizate

Numele
persoanei
responsabile
de efectuarea
tratamentului,
semnătura

Data
începerii
recoltarii
produsului
agricol

Nr si data
documentului,
prin care s-a da
în consum
populaţiei

(kg, l)

Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului inconjurător.
Respectaţi cu stricteţe: perioada de remanenţă a produselor de protecţie a plantelor utilizate,normelor de lucru, pe
cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi animalelor, conform Ordinului comun nr.45/1991 al
Ministerului Agriculturii si Alimentatiei,1786/TB/1991al Ministerul Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerul
Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala şi 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor
de Albinei precum şi Protocolul de colaborare încheiat între MADR –Autoritatea Naţională Fitosanitară(
nr.3242/F/21.10.2016) şi Federaţia Asociaţiilor Apicole din România ROMAPIS( 103/21.10.2016)privind
implementarea legislaţiei , în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia
plantelor.
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