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BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 6 /O/ 20.04.2018
Condiţiile climatice din ultima perioad[ au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorilor şi bolilor ca: Hoplocampa
testudinea KLUG ( viespea cu ferăstrău a mărului), Adoxophyes reticulana Hb. (molia pieliţei fructelor ), Hoplocampa brevis
Klug (viespea părului), afide, insecte defoliatoare (carabușul de mai), larve minatoare, psilide, rapan, fainare, monilioze ,
fitoplasme şi diferite fiziopatii, care pot cauza pierderi importante în plantaţiile de măr şi păr.

La specia măr - pentru prevenirea si combaterea viespilor cu ferastrau, moliei pielitei fructelor, carabușul de mai, alte
defoliatoare a rapănului si fainarii, se va efectua un tratament fitosanitar, utilizând la alegere una din următoarele

combinatii de produse de protecția plantelor după cum urmează:

1. INSEGAR 25 WG 0,04% + FLINT PLUS 64WG 0,125% sau MACCANI 0,15%;
2. MATCH 050 EC 0,1% + DOMARK 10 EC 0,027%;
3. AFFIRM 3-4 kg/ha sau NURELLE D 50/500 0,1% + ORIUS 25 EW 0,05%;

La specia păr- se va aplica un tratament de prevenire si combatere pentru

prevenirea şi combaterea dăunătorilor şi
bolilor specifice: viespea perelor (Hoplocampa brevis Klug), viespea lăstarilor de măr şi păr (Janus compressus)
afide, defoliatoare, cărăbuşul de mai, rapănului, moniliozei, focul bacterian al rozaceelor, diferite fitoplasme şi fiziopatii, se
recomandă executarea unui tratament, folosind unul din amestecurile de mai jos după caz:
1. MOVENTO 100 SC 1,875 l/ha sau MOSPILAN 20 SG/KRIMA 20 SG 0,02%+ BELLIS 0,8 kg/ha;
2. KARATE ZEON 0,015% sau KARIS 10 CS 50 ml/ha+ ORIUS 25 EW 0,05%

PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT- 10-15% petale scuturate şi se va încheia în 5-6 zile.
Atenţie! La specia păr, nu se vor utiliza produse pe bază de sulf !
În livezile unde este prezent focul bacterian al rozaceelor, se va utiliza produsul: ALIETTE 80 WG 0,3%.
Alte recomandări: Se pot utiliza şi alte produse de uz fitosanitar recomandate în PEST EXPERT pentru testele

avertizate;
- Dacă in perioada recomandata intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de
zile in care nu s-a putut lucra.
- Nu se va stropi la temperaturi ce depăşesc 20˚C.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător !

Respectati cu strictete perioadele de remanență a produselor de protecțiia plantelor utilizate, a normelor de lucru, pe cele de
securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor, conform Protocolului de colaborare nr. 3242/F/21.10 2016 dintre
MADR – ANF si ROMAPIS, Ordinului comun nr. 45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
Asociației Crescătorilor de albine, din România,Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentului pentru
Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr.
383/2013 a apiculturii și Legea nr. 280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Conform prevederilor legale prevăzute în: Reg. (CE) Nr. 1107/ 2009; HG nr. 1559/2012; OG. Nr. 4/ 1995; OG nr.41/
200 și SMR 10- Introducerea pe piață a produselor de protecția plantelor, fermierii care prin activitatea lor depozitează,
manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor (ppp) au obligaţia- 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.
Fermierul va ţine evidenţa la zi, după efectuarea fiecărui tratament fitosanitar/erbicidat, prin completarea într-un registru,
după modelul de mai jos:
ANEXA 2 - la buletinul de avertizare
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.

-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.

IMPORTANT.
!!! În conformitate cu OG 41/2007 și Legea nr. 28/2009, art. 1, alin.(1) ,, comercializarea ppp, pe
teritoriul României, se poate face numai de către persoanele înregistrate în baza unui certificat de
inregistrare eliberat de unitatea fitosanitară în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea de
comercializare a ppp. ,, În momentul în care fermierii primesc oferte de la distribuitorii de imputuri
(ppp) în vederea achiziționării lor, vor solicita acestora, certificatul de înregistrare pentru
comercializarea ppp și documentele care însoțesc produsele:
- documente care sa ateste calitatea si provenienta lor;
-declarația de conformitate;
-buletin de analiză;
-fișa tehnică de securitate, facturi, avize etc.
În vederea desfășurării în bune condiții a utilizării și depozitării produselor de protecție a
plantelor,fermierul are obligativitatea să consulte și să respecte ,,Ghidul pentru utilizarea în siguranță
a produselor de protecție a plantelor’’ postat pe site:
http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html
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