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BULETIN DE AVERTIZARE
NR. 29/11 – 11 - 2016
La toate speciile pomicole, în perioada repaosului vegetativ, recomandăm
efectuarea unui tratament cu unul din produsele insecticide:
-CONFIDOR OIL SC 004
-NUPRID OIL 004 CE

1,5%
1,5%

RECOMANDĂRI:
- Primul tratament se va executa cu produsul cupric, după aceea se va efectua tratamentul
cu produsul insecticid.
- Nu se va amesteca produsul cupric cu cel insecticid.
-Tratamentul se va executa în zile fără vânt, cu temperaturi pozitive de peste 5 °C, iar
ramificaţiile pomilor să fie uscate.

-Respectaţi regulile de manipulare şi administrare a produselor de protecţie a
plantelor;
-Recuperaţi ambalajele goale, protejaţi mediul!
-Înaintea utilizării unui produs cu acţiune fitosanitară se vor citi, cu atenţie, instrucţiunile
de utilizare specifice acestuia.
-Respectaţi regulile de manipulare şi administrare specifice produselor de protecţia
plantelor;
-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 Dep. Pentru Administraţie Locală 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.
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Aspectul: Produse de protecţie a plantelor

SMR 10 – Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor
(fost SMR 9)
Legislaţie aplicabilă:
- Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare
şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului, cu modificările
şi completările ulterioare: art. 55 primele două teze;
- HG nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor
în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării acestora pe teritoriul României, cu modificările
şi completările ulterioare: art. 2, 4 şi 9;
- OG nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar
pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, cu modificările şi completările ulterioare:
art. 15, 19 alin. (2) şi art. 27 alin. (1);
- Legea nr. 28/2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru
comercializarea produselor de protecţie a plantelor şi pentru modificarea şi abrogarea
unor acte normative din domeniul fitosanitar cu modificările şi completările ulterioare:
art. 7 alin. (1) lit. b) şi d)
- HG nr. 1.230/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă
a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117 CEE şi 91/414/CEE: art. 3
lit. i).

CERINŢE ŞI STANDARDE OBLIGATORII PENTRU
FERMIERI:
Fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează şi utilizează
produse de protecţie a plantelor au următoarele obligaţii:
1. Să utilizeze numai produse de protecţie a plantelor omologate de
Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, care se
regăsesc în baza de date PEST-EXPERT.
Paşi de urmat: - www.madr.ro/
- Fitosanitar: http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html
- Adrese web (josul paginii): https://aloe.anfdf.ro/
- “Continue to this website (not recommended).”
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SE COMPLETEAZĂ CĂSUŢELE:
- UTILIZATOR: „GUEST”
- PAROLA: „GUEST”

- CĂUTARE

-

Se completează căsuţele cu datele care interesează. (Ex:
Pentru a viziona toate produsele omologate, se bifează
căsuţele „Toate lunile” şi „Toţi anii”, iar la „Căutare” se
completează cu „Produs”, apoi se apasă butonul „Afişare ).

2. Să utilizeze produsele de protecţie a plantelor doar în
scopul pentru care acestea au fost omologate şi numai în
conformitate cu instrucţiunile de utilizare.
3. Produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte
toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele
juridice care deţin autorizaţie pentru utilizarea acestor produse,

emisă de unitatea fitosanitară din raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea.
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecţie a plantelor în zonele de
protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în
alte zone protejate stabilite în condiţiile legii.
5. Să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a produselor de
protecţie a plantelor în exploataţiile agricole, aşa cum sunt prevăzute la cap. VI pct.
6.3-6.6 din Codul de bune practici în fermă, aprobat prin Ordinul MMGA nr.
1.234/2006.
6. 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 produse de protecţie a plantelor.
Prin produse de protecţia plantelor (pesticide) se înţelege: erbicide, fungicide,
insecticide, acaricide.
Fermierul va ţine evidenţa la zi, după efectuarea fiecărui tratament, prin
completarea într-un registru, după modelul de mai jos:

Nume şi prenume fermier/soc.
comercială...............................................................
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii ....................

(Comuna, judeţul)
Ferma (nume/număr, adresa)........................................

REGISTRUL
DE EVIDENŢĂ A TRAT AMENTELOR CU PRODUSE D E PROTECŢIE A
PLANTELOR
Data
efectuării
tratam.
(ziua
luna,
anul)

Cultura
şi
locul
unde
este
situat
terenul

Timpul
aplicării /
fenofaza
culturii

Tratamentul efectuat
Agentul de
dăunare:
boli/
dăunători/
buruieni

Denumire
ppp
folosit

Doza
omologată
/doza
folosită

Suprafaţa
ha

Cantităţi
utilizate
(kg, l)

Numele, prenumele pers.
responsabile
de efectuarea
tratamentului,
semnătura

Data
începerii recoltării produsului
agricol

Nr. si data
document
prin care sa dat în
consum
populaţiei

(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.

