MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

AVERTIZAREA NR. 4 / 06.02.2017
DÃUNÃTORI - TRATAMENT SÃMÂNŢÃ - PORUMB SI FLOAREA SOARELUI

In conformitate cu prevederile art. 53 al Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piata a
produselor de protectia plantelor si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, la
solicitarea Asociatiilor de Producatori Agricoli si a Asociatiei Producatorilor de seminte, Romania a
notificat Comisia Europeana privind plasarea pe piata pentru o perioada de maxim 105 de zile a
urmatoarelor produse de protectie a plantelor : CRUISER 350 FS (350 g/l Tiametoxam ), NUPRID AL
600 FS (600g/l Imidacloprid ) , PONCHO 600 FS ( 600g/l Clortianidin ), SEEDOPRID 600 FS ( 600g/l
imidacloprid ) pentru combaterea daunatorilor de sol Tanymecus dilaticollis ( ratisoara ) si Agriotes spp. (
viermii sarma ) la culturile de porumb si floarea soarelui insamânţate in primavara anului 2017.
In baza notificarii s-a eliberat o autorizatie temporara de 105 de zile pentru fiecare din produsele
mentionate anterior, care expira la data de 16.05.2017.
Comercializarea si utilizarea acestor produse pe teritoriul României se va face cu respectarea
prevederilor legislatiei in vigoare privind comercializarea si utilizarea produselor de protectie a plantelor .
In vederea reducerii riscului asociat utilizarii produselor de protectie a plantelor , se vor aplica
urmatoarele masuri :
- Sãmânta tratata de porumb si floarea soarelui se va utiliza numai in zonele si pe suprafetele
cu infestare foarte puternica a daunatorilor de sol Tanymecus dilaticollis si Agriotes spp.;
- Companiile vor comercializa produsele numai operatorilor economici care fac dovada ca
tratamentul seminţei va fi efectuat numai cu personal calificat, in instalatii profesionale (statii/ masini
de tratare a semintelor) inregistrate la oficiile fitosanitare judetene ;
- Statiile / masinile de tratare a semintelor trebuie sa fie dotate cu dispozitive de inmagazinare
a prafului care rezulta in urma acoperirii semintelor cu produse de protectie a plantelor;
- Companiile vor tine o evidenta stricta a cantitatilor de produs comercializat/agent economic, in
vederea evitarii crearii de stocuri de produs/samanţă tratata dupa expirarea perioadei de 105 de zile ;
- Etichetarea ambalajului semintelor tratate se va face conform prevederilor art.49(4) al
Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 ;
- Insamantarea se va efectua cu semanatori pneumatice echipate adecvat, care sa asigure un inalt grad
de incorporare in sol si o reducere la minimum a pierderilor si emisiilor de praf, respectand buna practica
agricola ;
- Producatorii agricoli (fermierii) care vor utiliza la semanat samanta tratata vor tine o evidenta clara
a suprafetelor insamantate in registrul privind evidenta tratamentelor cu produse de protectie a plantelor pe
culturi ;
- Fermierii au obligatia sa marcheze solele in care s-au infiintat culturile de porum/floarea soarelui cu
seminte tratate, folosind placute de avertizare cu sintagma:” Seminte de porumb / floarea soarelui tratate cu
( denumire produs de protectia plantelor)”;
- In vederea asigurarii protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a
plantelor, se vor aplica toate masurile ce se impun conform legislatiei in vigoare, de catre toti agentii
economici care detin statii / masini i de tratare a semintei, de catre cei care depoziteaza si manipuleaza
sămânţă tratată si de catre fermierii care seamănă seminte tratate cu produse de protectie a plantelor.
- Este interzisa crearea de stocuri de produs/samanta tratata dupa data de

16.05.2017.
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AGENTI PATOGENI - TRATAMENT SÃMÂNŢÃ
PORUMB , FLOAREA SOARELUI , MAZARE , RAPITA

I. PORUMB
a). Putrezirea semintelor (Fusarium spp.),Putrezirea plantutelor (Pythium spp.).
Maxim XL 035 FS = 1,0 L / t samanta sau Vitavax 200 FF = 2,5 L / t samanta sau Kinto Duo = 2,5 L / t
sau Vitavax Neutral = 2,5 L / t ;

II. FLOAREA- SOARELUI
a) Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum ),Putregaiul cenusiu ( Botrytis cinerea )
Vitavax Neutral = 3,0 L / t samanta sau Topsin 500 SC=2,0 L/ t samanta ;
b) Mana florii soarelui ( Plasmopara helianthi )
Apron XL 350 ES = 3 , 0 L / t samanta ;
- Pentru combaterea simultana a putregaiurilor ( alb si cenusiu ) dar si a manei se va utiliza : Maxim XL 035
FS = 5,0 L / t samanta

III. MAZARE
a)Peronospora pisi ( Mana ), Pythium spp. (Putrezirea plantutelor )
Apron XL 350 ES = 1,0 L / to samanta ;

IV. RAPITA
b)Putrezirea semintelor (Fusarium spp.),Putrezirea plantutelor (Pythium spp.), Rhizoctonia
spp.
Royal Flo 42 S = 3,750 L / t samanta .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si
prevederile Ordonantei nr.4a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr.41/ 2007.
In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului
Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului
Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Alimentatie Locala si 127/1991 al Asociatiei
Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva
intoxicatiilor cu pesticide ( produse de protectia plantelor ),veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in
perioada de “ inflorire”, pentru a asigura protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de
protectia plantelor.
Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi ,
intr-un registru numerotat conform modelului .
Nume şi prenume fermier/soc. comercială.......................
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii ......................
(Comuna, judeţul)
Ferma (nume/număr, adresa)..............................................
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(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.
Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sanctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012
privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului
European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a
produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)
,,(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009
privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a
plantelor pe care le utilizeaza" (se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

Intocmit,
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