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PRIMĂRIA: Toate
BULETIN DE AVERTIZARE
(ÎN ATENŢIA TUTUROR AGENŢILOR ECONOMICI, PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE)
Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorului/bolii :
 ACARIENI TETRANYCHIZI ( Acarianul roșu comun, acarianul galben al viței de vie
și acarianul filocoptid- care produce acarioza)
 ACRAIENI ERIOFIZI( Eriophyes vitis - care produce erinoza viței de vie)
 FĂINARE
care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:
VITA DE VIE
Tratamentele chimice pentru combatere se fac atunci când se atinge pragul de dăunare (PED)
astfel la acarieni eriofizi( erinoza) PED-UL este de 10-25 frunze atacate iar la cei tetranychizi
atunci când PED = 15 exemplare acarieni/lăstar.
Folosiţi unul din produse:
Denumirea produsului de protecţia plantelor care
combate acarieni
ENVIDOR 240 EC

0,4l/ha

NUPRID OIL 004 CE

1,0%

SAFRAN 1,8 EC

0,8-1,0 l/ha

VERTIMEC PRO
Denumirea produsului de protecţia plantelor care
combate făinarea
SHAVIT 25 EC

0,75 l/ha

COSDAVET 80 DF

0,3%

0,02%

MICROTHIOL SPECIAL
0,3%
ALTE PRODUSE DE PROTECŢIA PLANTELOR OMOLOGATE
www.anf.maa.ro → PEST EXPERT – user name : guest ; parola : guest
Respectaţi cu stricteţe : - perioada de remanenţă a produselor de protecţia plantelor utilizate,
normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecţia albinelor , animalelor si a
mediului, conform Ordinului Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii, 1786/TB/1991
al Ministerului Transpoturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15 b/3404/1991 al
Departamentului pentru Administraţie Locală şi127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de albine
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.
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.
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