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BULETIN DE AVERTIZARE
NR. 14/ O/03.05.2017
Conditiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia si dezvoltarea complexului de boli foliare, boli ale
coletului si tulpini si daunatorilori: patarea in ochi a bazei tulpinii (Pseudocercosporella herpotrichoides),
fusarioze (Fusarium spp.), îngenunchierea plantelor (Cercosporella h.), făinare (Erysiphe graminis),
septorioze (Septoria tritici), gândacul ovăzului-larve (Lema melenopa), ploşniţa cerealelor (Eurygaster
integriceps), afidele cerealelor (Schizaphis graminum, Macrosiphum avenae), muştele cerealelor ((Oscinella
frit, Mayetiola destructor, Phorbia spp.), care pot provoca mari pierderi în culturile de cereale păioase (grâu,
secară, orz, ovăz, triticale).
Pentru prevenirea și combaterea agenților de dăunare menționați se vor aplica 2 tratamente
fitosanitare în perioada imediat următoare când condiițiile climatice permit, utilizând la alegere una din
următoarele variante de rețete:
1. FALCON PRO 0,7 l/ha sau CHEFARA 0,4 l/ha+ PYRINEX QUICK 1,0 l/ha.
2. CAPALO-1-1,5 l/ha sau ACANTO PLUS 0,5 l/ha + NUPRID AL 200 SC 0,275 l/ha;
3.SOPRANO 125 SC 0,5 l/ha sau TOPSIN 500 SC 1,25 l/ha + DECIS MEGA 50 EW 0,150 l/ha;
4. ALLEGRO 1 l/ha sau AZBANY 1 l/ha +MOSPILAN 20 SG/SP 0,10 kg/ha sau NOVADIM PROGRESS 3,0 l/ha.

Perioada optimă de tratament:
Tratamentul I – se aplică la faza fenologică de începutul alungirii paiului (al doilea nod format) şi se va încheia
în 5-6 zile;
Tratamentul II –apariţia frunzei stindard- înspicare- la 10-12 zile de la cel anterior ( în funcţie de condiţiile climatice);
RECOMANDĂRI: Insecticidul se aplică numai în cazul în care se întrunesc următoarele condiţii:
- P.E.D. Lema melanopa adulţi- 3-5 adulţi/ mp
- P.E.D. Eurygaster spp.- adulţilor hibernanţi la 2-4 exemplare /mp pentru solele de grau de consum si 3
insecte/mp la solele pentru producere de samanta.
- P.E.D afide = 10 insecte/pl

- prezenţa muştelor.
Tratamentul se complexează cu îngrăşămintele foliare.
Alte recomandari: Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru (ploi, temperaturi
ridicate), tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.
Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor omologate pentru testele avertizate care se regăsesc în
lista oficială PEST EXPERT.
-Respectati cu strictete perioadele de remanență a produselor de protecțiia plantelor utilizate, a normelor 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, Ordinului comun nr. 45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de albine, din România,Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului,
Departamentului pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva
intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr. 280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

ALTE RECOMANDĂRI: Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator !

Conform prevederilor legale prevăzute în: Reg. (CE) Nr. 1107/ 2009; HG nr. 1559/2012; OG. Nr. 4/ 1995; OG
nr.41/ 2000 si SMR 10- Introducerea pe piată a produselor de protectia plantelor, fermierii care prin activitatea
lor depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor (ppp), au obligatía de a ţine
evidenţa la zi, a tratamentelor fitosanitare, prin completarea într-un registru, după modelul de mai jos:
ANEXA 2 - la buletinul de avertizare
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
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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.
- Fermierul are obligatia 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 ppp.
-Respectarea acestor prevederi va fi verificată în teren de către inspectorii APIA şi inspectorii Oficiului Fitosanitar
Judeţean.
-Nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a acestor prevederi, se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la
10.000 lei.
IMPORTANT:
În vederea desfășurării în bune condiții a utilizării și depozitării produselor de protecție a plantelor,f ermierul are

obligativitatea să consulte și să respecte ,,Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a
plantelor’’ postat pe site:
http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html
ÎNTOCMIT,
dr. Ing. Melania OLTEAN

