MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ

Str.V. Alecsandri, nr.70
Loc.Baia Mare, Jud.Maramureş

OFICIUL FITOSANITAR MARAMUREŞ

Telefon/fax: 0262437470

Nr.114 /O/ 07.04.2017
Baia Mare
Ref. : Autorizaţii temporare conform art.53 din Regulamentul (CE)NR. 1107/2009, cu privire la sănătatea
albinelor şi restricţionarea utilizării produselor de protecţia plantelor CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600
FS, PONCHO 600 FS, SEEDOPRID 600 FS, la tratarea seminţelor de porumb şi floarea soarelui pentru
combaterea dăunătorilor de sol (Tanymecus dilaticollis şi Agriotes spp.), la culturile de porumb şi floarea
soarelui însămânţate în primăvara anului 2017

Stimate doamnă/Stimate domnule,
În conformitate cu prevederile art.53 al Regulamentului (CE), nr. 1107/2009 privind introducerea pe piaţă
a produselor de protecţia plantelor şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului, la
solicitarea Asociaţiilor Producătorilor Agricoli şi a Asociaţiei Producătorilor de Seminţe, România a notificat
Comisia Europeană privind plasarea pe piaţă pentru o perioadă de 120 de zile a următoarelor produse:
CRUISER 350 FS (350g/l Tiametoxam) NUPRID AL 600 FS (600g/l Imidacloprid), PONCHO 600 FS (600g/l
Clotianidin), SEEDOPRID 600 FS (600g/l Imidacloprid) pentru combaterea dăunătorilor de sol (Tanymecus
dilaticollis şi Agriotes spp.) la culturile de porumb şi floarea soarelui însămânţate în primăvara anului 2016.
În baza notificării s-a eliberat o autorizaţie temporară de 105 zile pentru fiecare din produsele menţionate
anterior care expiră la data de 16.05.2017.
Comercializarea şi utilizarea acestor produse pe teritoriul României se va face cu respectarea
prevederilor legislaţiei în vigoare privind comercializarea şi utilizarea produselor de protecţia plantelor.
RECOMANDĂRI TEHNICE
ATENTIE! In vederea reducerii riscului asociat utilizării produselor de protecţie a plantelor, se vor aplica cu
stricteţe următoarele măsuri:
1. Sămânţa de porumb şi floarea soarelui tratată cu unul din produsele menționate anterior se va utiliza numai în
zonele şi pe suprafeţele cu infestare foarte puternică a dăunătorilor de sol Tanymecus dilaticollis şi Agriotes spp.;
2.Companiile vor comercializa produsele numai la operatorii economici care fac dovada că tratamentul va fi
efectuat numai cu personal calificat, în instalaţii profesionale (stații/mașini de tratare a semințelor) înregistrate la
oficiile fitosanitare județene;
3.Stațiile/mașinile de tratare a semințelor trebuie să fie dotate cu dispozitive de înmagazinare a prafului care
rezultă în urma acoperirii semințelor cu produse de protecție a plantelor;
4.Companiile vor ține o evidență strictă a cantităților de produs comercializat/operator economic, pe care o vor
comunica săptămânal Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Autoritatea Națională Fitosanitară în fiecare
zi de luni până la ora 1400 , pe adresa de e-mail: constantin.mihalache@madr.ro, în vederea evitării creării de
stocuri de produs/sămânță tratată după expirarea perioadei de 117 zile;
5.Odată cu comercializarea semințelor tratate cu neonicotinoide, operatorii economici vor pune la dispoziția
fermierilor și plăcuțe de avertizare pe care va fi inscripționata sintagma ,,sămânță tratata cu neonicotinoide –
produsul”.

6.Etichetarea ambalajului semințelor tratate se va face conform prevederilor art. 49(4) al Regulamentului (CE) nr.
1107/2009;
7.Însămânțarea se va efectua cu semănători pneumatice echipate adecvat care să asigure un înalt grad de
încorporare în sol și o reducere la minimum a pierderilor și emisiilor de praf, respectând buna practică agricolă;
8.După însămânțare, în momentul controlului, nu trebuie să se depisteze sămânță tratată neâncorporată în sol;
9. Fermierii au obligația să marcheze solele unde s-au înființat culturile de porumb și floarea soarelui cu semințe
tratate, folosind plăcuțe de avertizare procurate de la operatorii economici;
10. În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor,
se vor aplica toate măsurile ce se impun conform legislației în vigoare, de către toți operatorii economici care fac
tratarea seminței,de către cei care depozitează și manipulează sămânța tratată și de către fermierii care
seamănă semințe tratate cu produse de protecție a plantelor;
•În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si
Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991
al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România
privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, se vor aplica toate
măsurile ce se impun conform legislaţiei în vigoare de către toţi agenţii economici care deţin instalaţii de tratare a
seminţei de către cei care depozitează şi manipulează sămânţa tratată şi de către fermieri care seamănă
sămânţă tratată cu produse de protecţia plantelor.
Pentru prevenirea intoxicaţiilor familiilor de albine, aveţi obligativitatea să anunţaţi toţi deţinătorii de
familii de albine, asupra acestor acţiuni, cu cel puţin 7 zile înainte de începerea tratamentului, pe teritoriul cărora
se găsesc suprafeţe ce urmează a fi tratate, precum şi cele ale căror limite teritoriale se află la mai puţin de 5 km
de aceste suprafeţe, comunicând următoarele date:
- locul unde se aplică tratarea seminţelor;
- denumirea produsului folosit şi remanenţa acestuia -CRUISER 350 FS sau NUPRID AL 600 FS sau PONCHO
600 FS sau SEEDOPRID 600 FS.;
- locul de însămânţare cu aceste seminţe tratate cu produsele mai sus menţionate;
- data începerii şi durata tratamentului;
- metoda de aplicare: semănători dotate cu echipamente care să asigure reducerea riscului, respectând
normele de bune practici agricole;
ATENTIE!
1. Fermierii au obligația să marcheze solele unde s-au înființat culturile de porumb/floarea soarelui, cu semințe tratate,
folosind plăcuțe de avertizare cu sintagma: ,,Semințe de porumb/floarea soarelui tratate cu CRUISER /
PONCHO/SEEDOPRID/NUPRID’’.
2. Sămânţa tratată nu se poate utiliza în alte scopuri decât pentru însămânţări!
3. Este interzis ca sămânţa tratată să fie folosită în hrana oamenilor, a animalelor sau pentru obţinerea unor produse de
consum prin procesare industrială!
4. Este interzisă crearea de stocuri de produs/sămânță tratată după data de 16.05.2017.

5. Producătorii agricoli (fermierii) care vor utiliza la semănat sămânță tratată, vor ține o evidență clară a
suprafețelor însămânțate, în registrul privind evidenţa tratamentelor cu produse de protecția plantelor pe culturi,
conform tabelului anexat:

Nume şi prenume fermier/soc. comercială...............................................................
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii ....................
(Comuna, judeţul)
Ferma (nume/număr, adresa)........................................
REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor
Data efectuării
tratam.
(ziua
luna,
anul)

Cultura
şi
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buruieni

Denumire
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(kg, l)

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)
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