MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

AVERTIZAREA NR. 84 / 24 .07 .2020
- (omida paroasa a dudului si fluturele alb (nalbarul Cotarul verde,
omizi defoliatoare, molia punctata, etc. ) – Aliniamente ,
Plante ornamentale
Hyphantria cunea
(necomestibile)
Pentru prevenire și combatere se recomanda urmatoarele produse omologate :
- toaletarea arbustilor prin taierea și distrugerea crengutelor uscate și infestate
- tratamente chimice cu urmatoarele produse de protectie a plantelor, la aparitia larvelor.
KAISO SORBIE 5 EG / (REXARIS - a doua denumire comerciala)
Arbori izolati si de aliniament
Dăunători Omida paroasa a dudului

0,15 kg/ha

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)
Arbori izolati si de aliniament Dăunători Omizi defoliatoare 0,015% se aplica la avertizare
DIMILIN 48 SC
Arbori ornamentali din parcuri

Dăunători

omida paroasa a
dudului si fluturele
alb (nalbarul)

0,02%
(0,2 l/ha)

sau
BACTOSPEINE DF/(DIPEL DF - a doua denumire comerciala)
Cotarul verde, omizi 0,1-0,2 kg/100 l apa
Plante
defoliatoare, molia se administreaza de
ornamentale
Dăunători
2 zile
punctata, viermele la ecloziune si
(necomestibile)
de matase
primele
Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT https://aloe.anfdf.ro/ (utilizator
si parola guest) pentru testele avertizate.
Pe suprafetele mici si la pomii izolati , se recomanda taierea cuiburilor , culegerea si arderea imediata ,
inainte ca larvele sa paraseasca cuibul, lucrarea repetandu-se din 7 in 7 zile.
Tratamentul chimic va incepe la aparitia larvelor de varsta a II a si se va termina in 5-6 zile . Se vor
respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .
Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si
prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .
Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, normele de
lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor, conform Protocolului de Colaborare
nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania , Ministerului
Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala, privind unele masuri pentru

protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea
nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.
Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu, de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul
masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.
Pentru
respectarea
normelor
de
ecoconditionalitate
accesati
site-ul
https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf
Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor
interesati
Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor,
pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.
Nume şi prenume fermier/soc. comercială.......................
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii ......................
(Comuna, judeţul)
Ferma (nume/număr,
adresa)..............................................
REGISTRU
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(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.
Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sanctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie
2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al
Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor
fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)
,,(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE)
nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a
plantelor pe care le utilizeaza" (se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).
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