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BULETIN DE AVERTIZARE
Nr.18/O/21.05.2018
Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorului/bolii: viermele
cireşelor (Rhagoletis cerasi L.), afide (Myzus cerasi), insecte defoliatoare, acarieni, monilioza (Monilinia
spp.), ciuruire micotică si bacteriană, antracnoza (Blumerialla jaapi), precum şi alţi agenţi de dăunare care pot
cauza pierderi importante în plantaţiile de cireş şi vişin.
Insecta Rhagoletis cerasi L, este răspândită în toate livezile cu soiuri de cireş şi vişin cu coacere târzie
şi foarte târzie, iar în condiţii de climă favorabile, poate produce pagube însemnate, diminuând semnificativ
recolta.
Pentru prevenire şi combatere se vor efectua două tratamente fitosanitare utilizând următoarele combinaţii de
produse astfel:
1. KARATE ZEON 0,015%+ FOLICUR SOLO 250 EW 0,075% sau TOPSIN 70 WDG 0,07% ;
2. NOVADIM PROGRESS 0,075% sau CALYPSO 480 SC 0,02%+TELDOR 500 SC 0,08% sau TOPAS 100
EC 0,05%;
3. EFORIA 45 ZC 1,3-1,5 l/ha sau DECIS MEGA 50 EW 0,015%+ MERPAN 80 WDG 0,15% sau FOLPAN 80
WDG 0,2% sau BRAVO 500 SC 0,15%;
4. VANTEX 60 CS 0,07% sau FASTAC 10 EC 0,02% + SIGNUM 0,05%;

Perioada optimă de tratament

T1 – 24-29.05.2018
T2 - se va aplica la un in terval de 6-8 zile de la cel anterior.
NOTĂ:
a) Se va respecta timpul de pauză până la recoltare mentionat pe eticheta produselor de protectia
plantelor utilizate.
ATENŢIE! Tratamentele se aplică numai la soiurile cu coacere târzie şi foarte târzie (Germersdorf,
Boabe de Cotnari, Hedelffinger etc.).
ATENŢIE! La toate variantele de reţete atât la cireş cât şi la vişin, se va adăuga şi un îngrăşământ foliar (în
special pe bază de calciu) pentru a preveni şi elimina bolile fiziologice şi deprecierea recoltei.
Alte recomandări: Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru (ploi, temperaturi
scăzute), tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.
- Tratamentele se vor aplica la temperaturi sub 20˚C;
Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor omologate pentru testele avertizate care se regăsesc în lista
oficială PEST EXPERT.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător !
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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 România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului ; 15b/3404/1991 al
Departamentului Pentru Administraţie Localâ şi 1786/TB/1991 al Ministerului 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).............................................

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

Cultura
şi
locul unde
este situat
terenul

Tratamentul efectuat
Tim-pul
aplicării

Agentul
de
dăunare:
bola/
dăunătorul/
buruieni

Denumire
ppp
folosit

Doza
omologată
/doza
folosită

Suprafaţa,
ha

Cantităţi
utilizate
(kg, l)

Numele, prenumele pers.
responsabile
de
efectuarea
tratamentului
, semnătura

Data
începerii recol
tării produsului
agricol

Nr.
si
data
documen
t
prin
care s-a
dat
în
consum
populaţiei

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 , nerespectarea legislatiei in vigoare.

Coordonator OF
Dr.ing. Melania OLTEAN
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