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BULETIN DE AVERTIZARE
Nr.19/O/25.05.2018
Conditiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii: păduchele din
San Jose - Quadraspidiotus perniciosus Comst. (Gen.I), unul din cei mai periculoși dăunători ai plantațiilor
pomicole, viermele prunelor Gen I, afide, acarieni, monilioze (Monilinia spp.), ciuruire bacteriană și micotică la
sâmburoase, pătarea roșie a frunzelor de prun, alti patogeni bacterieni si micotici, diferite fiziopatii, care pot
cauza pierderi importante în plantațile de sâmburoase ( prun, cais, piersic).
Se vor efectua 2 tratamente pentru prevenirea și combaterea păduchelui din San Jose Quadraspidiotus perniciosus Comst G1 (T1 si T2 ), viermele prunelor G1 (T3 ), păduchele țestos al prunului
(Eulecanium corni),insecte defoliatoare, afide, monilioze (Monilinia spp.), bășicarea frunzelor la piersic, făinarea
piersicului, se vor aplica două tratamente fitosanitare utilizând la alegere una din următoarele rețete
recomandate:
1. MOSPILAN 20 SG/KRIMA 20 SG 0,025-0,03% sau CALYPSO 480 SC 0,02% + SIGNUM 0,05% sau
TELDOR 500 SC 0,08%;
2. RELDAN 22 EC 2,0-2,2 l/ha + DITHANE M 45 0,2% sau CAPTAN 80 WDG 0,15%;
3.DECIS MEGA 50 EW 0,015 %+DELAN 700 WG 0,035-0,05%+FOLPAN 80 WDG 0,2%+ MILBEKNOCK EC
0,05%
4. ACTARA 25 WG 0,01%+ LUNA EXPERIENCE 400 SC 0,05% sau FOLICUR SOLO 250 EW 0,1%
Perioada optimă de tratament:
T1 G1- 30.05-04.06.2018
T2 G1- 10- 15 .06.2018 (la interval de 10-12 zile de la cel anterior)
Alte recomandări: Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru tratamentul se
va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.
Alte recomandari: Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru (ploi,
temperaturi negative), 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.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător !
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/număradresa).............................................
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