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BULETIN DE AVERTIZARE
NR. 17/ O/21.05.2018
Conditiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia si dezvoltarea organismelor de dăunare: rugini (Puccinia
spp.), septorioză ( Septoria spp.), fusarioză (Fusarium spp.), făinare, gândacul ovăzului-larve (Lema melenopa),
ploşniţa cerealelor (Eurygaster integriceps), afidele cerealelor (Schizaphis graminum, Macrosiphum avenae),
muştele cerealelor, în culturile de cereale păioase (grâu,orz,ovăz, triticale).
Pentru prevenirea şi combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi mai sus se va aplica un tratament utilizând la alegere
una din următoarele variante de reţete astfel:
1. AMISTAR XTRA 280 SC / PRIORI XTRA 0,5-0,75 l/ha sau BUZZ ULTRA DF 0,33 kg/ha+ PYRINEX QUICK 1,0 l/ha.
2. DUET ULTRA 0,5 l/ha sau ZANTARA 216 EC 1,2 l/ha+ KARATE ZEON 0,150 l/ha
3. ACANTO PLUS 0,5 l/ha sau MYSTIC EXTRA 0,500 l/ha + NOVADIM PROGRESS 3,0 l/ha.
4. EMINENT 125 ME 0,9 l/ha sau FEZAN PLUS 3,0 l/ha+ MAVRIK 2 F 0,20 l/ha.

Perioada optimă de tratament: 25-30.05.2018
T 1 - începutul înspicării - până la faza de lapte ceară
(Tratamentul, are rolul de combatere a fuzariozei la spic).
(Tratamentele aplicate în perioada înfloritului pot reduce nivelul micotoxinelor produse de fuzarioză).

RECOMANDĂRI: Insecticidul se aplică numai în cazul în care se întrunesc următoarele condiţii:
- P.E.D. Lema m. larve- 2 larve/tulpină;
- P.E.D. Eurygaster larve - 5 larve/mp pentru solele cu grâu de consum şi de 3 larve/mp, pentru solele pentru producerea
de sămânţă,
- P.E.D afide = 25 afide/pl în mai - iunie,
-prezenţa muştelor;

Tratamentul se complexează cu îngrăşăminte. foliare.
ALTE RECOMANDĂRI: Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător !

Se pot utiliza şi alte produse de uz fitosanitar recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate;
-Dacă in perioada recomandata intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile in
care nu s-a putut lucra.
Nu se va stropi la temperaturi ce depăşesc 20˚C.
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de
protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia
familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a Legii nr. 383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din
Romania; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin Locala si 1786/TB/1991 al Minist.
Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia Naţională
Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea
protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.
Conform prevederilor legale prevăzute în: Reg. (CE) Nr. 1107/ 2009; HG nr. 1559/2012; OG. Nr. 4/ 1995; OG
nr.41/ 2007; HG 1230/2012 şi Protocolul de colaborare nr. 160400/16.05.2014 încheiat între APIA şi ANF, agricultorii,
care prin activitatea lor depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor au obligaţia:
-Să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă contabilă a produselor de protecţie a plantelor
utilizate în exploataţie, precum şi Registrul cu evidenţa tratamentelor fitosanitare;

Fiecare utilizator de produse de protecţia plantelor trebuie să deţină şi să completeze la zi registrul de evidenţa
tratamentelor fitosanitare, după efectuarea fiecărui tratament.
-Acest registru trebuie păstrat la domiciliul fermierului sau la sediul exploataţiei o perioadă de cel puţin 3 ani.
-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.

ANEXA 2 la Buletinul de avertizare
Nume şi prenume fermier/soc. comercială ...................
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii (Comuna, judeţul) .........................
Ferma (nume/număr, adresa).............................................
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În conformitate cu HG 1230/2012, Art.3(1), lit. i), constituie contravenţie nerespectarea de către
utilizatorii profesionişti a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009
privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor
pe care
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