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BULETIN DE AVERTIZARE
Nr…22…din…29.05.2017
Există condiţii foarte favorabile de infecţie cu mană( Phytophtora infestans )la culturile de CARTOF .
Efectuaţi primul tratament preventiv sau curativ împotriva patogenului (când frunzele plantelor de pe acelaşi
rând se ating între ele = 20-30 cm înălţimea plantelor ) cu unul din următoarele produse de protecţia plantelor :

-

DITHANE M 45………………………………...2,0 – 2,5 Kg / ha
CONSENTO 450 SC..…………………………...2,0 L / ha
EQUATION PRO...................................................0,4 Kg / ha

sau
sau
sau

Puteţi utiliza şi alte produse de protecţia plantelor cuprinse în baza de date PEST-EXPERT de pe
site-ul M.A.D.R ( www.madr.ro ) .
Atunci când vedem primele pete de mană înseamnă că 5 % din plante sunt deja bolnave şi infecţia a
avut loc cu 3-5 zile în urmă . Dacă întârziem începerea tratamentelor boala va fi foarte greu de
controlat .
Pentru combaterea GÂNDACULUI DIN COLORADO, ve-ţi adăuga unul din produsele :
- MAVRIK 2 F…. ................................ ...........0,20 L/ ha
- PROTEUS 110 OD .........................................0,4 L/ha
- CALYPSO 480 SC ........................................0,08 L /ha
- MOSPILAN 20 SP......................... ................0,06 Kg/ha .

sau
sau
sau

RESPECTAŢI CU STRICTEŢE NORMELE DE LUCRU CU PRODUSELE DE PROTECŢIA
PLANTELOR , PE CELE DE SECURITATE A MUNCII ŞI DE PROTECŢIE A ANIMALELOR .
Alte recomandări :
- efectuarea tratamentului în zile însorite ,fără vânt şi cu temperatura aerului mai mică de 24 gr.C ;
- se vor citi cu atenţie toate informaţiile de pe etichetele pesticidelor ce urmează a se utiliza ;
- verificaţi compatibilitatea pesticidelor ( fizică şi chimică ) ;
- la prepararea soluţiei , flacoanele se agită bine înainte de golirea în rezervorul instalaţiei de stropit;
- clătiţi ambalajele produselor de trei ori şi goliţi apa de clătire în cuvă ;
- aplicaţi pe parcela tratată restul de soluţie rămasă , diluată cu apa de clătire ;
- reciclaţi ambalajele de la produsele de protecţia plantelor .

ANEXA:
ATENŢIONARE! Toţi utilizatorii de produse de protecţie a plantelor (persoane fizice şi juridice) au
obligaţia de a deţine şi completa la zi „Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie
a plantelor, cerinţă obligatorie conform Ordinului 352 din 10.02.2015 pentru aprobarea normelor
privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România
(SMR 10), cu modificările şi completările ulterioare, după modelul de mai jos:
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
(BF/parcelă)

Timpul
aplicării/fe
nofaza
culturii

Agentul
de
dăunare:
boli/
dăunători/
buruieni

Tratamentul efectuat
Denu- Doza
Supramire
omolo- faţa
ppp
gată
folosit /doza
folosită
(ha)

Cantităţi
utilizate

Numele, prenumele pers.
responsabile
de efectuarea
tratamentului,
semnătura

(kg, l)

Data
începerii
recoltării
produsului
agricol

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

Se vor utiliza numai produse de protecţie a plantelor omologate de C.N.O.P.P.P., pentru utilizare
în România, care se regăsesc în baza de date PEST - EXPERT: https://aloe.anfdf.ro//.
Conform H.G. nr. 1230/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21.10.2009 privind
introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, constitue contravenţie următoarea faptă:
art. 3, alin. (1) litera i.- nerespectarea de către utilizatorii profesionişti a prevederilor art. 67 alin (1)
din Regulamentul (CE) nr.1107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a
produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează, se sancţionează cu amendă de la 8000 lei la 10 000
lei.
Producătorii agricoli (fermierii) vor respecta condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a p.p.p. în
exploataţiile agricole aşa cum sunt prevăzute în “Ghidul de utilizare în siguranţă a produselor de protecţie a
plantelor”: http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiţionalitate-în-domeniul-fitosanitar.html.
În cadrul tratamentelor fitosanitare ,fermierul trebuie să respecte instrucţiunile de utilizare înscrise pe
eticheta produselor de protecţie a plantelor şi precizările din baza de date PESTEXPERT, respectiv să se
respecte doza/ha,omologată , cultura ,agentul de dăunare şi momentul aplicării .
Să nu aplice tratamente cu produse de protecţie a plantelor în zonele de protecţie sanitară şi
ecologică,precum şi în alte zone protejate stabilite în condiţiile legii.
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa Oficiului Fitosanitar Botoşani la tel/fax: 0231/518227
zona Botoşani/Dorohoi şi 0231/514969 zona Săveni, sau e-mail: ofjbotosani@yahoo.com.

Vă rugăm să afişaţi la loc vizibil Buletinul de Avertizare
pentru informarea tuturor celor interesaţi.
Consilier superior,
ing. STĂNICĂ Dumitru

