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Către,
PRIMĂRIA Toate
BULETIN DE AVERTIZARE
(ÎN ATENŢIA TUTUROR AGENŢILOR ECONOMICI, PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE)
Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorului/bolii :
 Boli foliare la GRĂU (făinare, septorioză,, rugină, fuzarioză, sfîșierea frunzelor)
 Boli foliare la ORZ( făinare, pătarea reticulară, arsura frunzelor, sfâșierea frunzelor, rugină)
Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului ÎN VEGETAȚIE avînd rol de stopare
sau eradicare a bolii precum și un rol de protecție în perspectiva extinderii, transmiterii și apariției unor boli ale
spicului.
Fungicidele recomandate a fi utilizate în acest gen de tratamente fitosanitare sunt numeroase și variate,
recomandate fiind cele sistemice , cu un spectru larg de agenți patogeni combătuți.
Folosiţi unul din produsele:
Denumirea produsului de protecţia plantelor
ptr.combaterea bolilor
AMISTAR XTRA SC
0,5 l/ha
IMPACT 125 SC complex de boli foliare
1,0 l/ha
MIRAGE 45 EC complex de boli foliare
0,1l/ha
TANGO SUPERcomplex de boli foliare
0,75/ ha
BUMPER 250 E complex de boli foliare și ale
0,8 l/ha
spicului
Denumirea produsului de protecţia plantelor
ptr.combaterea dăunătorilor
BISCAYA 240 OD
0,16-0,2/ha
FASTER 10 CE
0,15 ml/ha
NOVADIM PROGRESS
3,0 l/ha
CALIPSO 480 SC
80 ml/ha -0,1 l/ha
DECIS MEGA 50 EW
0,15 l/ha
FASTAC 10 EC
0,1 l/ha
ALTE PRODUSE DE PROTECŢIA PLANTELOR
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Perioada optimă de tratament este variabilă și dependentă de o serie de factori particulari specifici fiecărei
specii( grâu, orz), fenofazei (stadiul de creștere, talia plantei ) și fiecarui fungicit utilizat. La grâu și orz primul

tratament se aplică atunci când s- a format al II-lea nod, iar următorul tratament (al II - lea) , în faza de înspicare
pentru combaterea bolilor foliare și ale spicului.
Concomitant cu tratamentul I pentru combaterea bolilor foliare, se recomdă adăugarea în soluție și un
insecticid pentru combaterea: Ploșnițelor cerealelor (Eurygaster spp.) și a larvelor Gândacului bălos( Lema
melanopa), unde este cazul.
CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI :
-să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
-să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
-să utilizeze numai p.p.p omologate ;
-să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;
-p.p.p clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care deţin
autorizaţie ;
-să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară
şi ecologică ;
-să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a p.p.p în exploataţiile agricole ;
-să păstreze o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenţă a p.p.p utilizate în exploataţie, precum
şi registrul de evidenţă a tratamentelor .
Recomandăm accesarea site: http: www.madr.ro/norme -de-eco-condiționalitate-în- domeniul fitosanitar.html. Toți utilizatorii trebuie să respecte Ghidul pentru utilizarea în siguranță a P.P.P.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului inconjurător.
Respectaţi cu stricteţe: perioada de remanenţă a produselor de protecţie a plantelor utilizate,normelor de
lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi animalelor, conform Ordinului comun
nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei,1786/TB/1991al Ministerul Transporturilor,
68/05.02.1992 al Ministerul Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala şi
127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albinei precum şi Protocolul de colaborare încheiat între MADR
–Autoritatea Naţională Fitosanitară( nr.3242/F/21.10.2016) şi Federaţia Asociaţiilor Apicole din
România ROMAPIS( 103/21.10.2016)privind implementarea legislaţiei , în vederea protecţiei familiilor
de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.
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