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BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 69 / 28 octombrie 2016
Oficiul Fitosanitar Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de cereale,
pomi fructiferi, pepiniere împotriva ROZĂTOARELOR (şoarecele de câmp, şoarecele de pădure,
şoarecele casă).
Se recomandă efectuarea tratamentului pe suprafeţele pe care numărul coloniilor ajunge la 4 –
5/ha.
Colonia reprezintă totalitatea găurilor grupate, iar zona înconjurătoare de vegetaţie care a fost retezată pentru consum,
reprezintă vatra de atac.

Produs de protecţie a plantelor omologat recomandat:
1. BROMAKOL

25 - 50 g momeli /galerie activă

Perioada optimă de tratament: 31 octombrie 2016 - până la distrugerea populaţiilor de rozătoare.
Alte recomandări:
Măsuri agrotehnice:
- distrugerea prin praşile a galeriilor şi cuiburilor de rozătoare ca loc de adăpost şi înmulţire;
- blocarea căilor de acces sau de extindere a rozătoarelor în culturile învecinate prin brazde adânci sau
şanţuri în jurul culturilor;
- se efectuează controale din 5 în 5 zile, momeala consumată (Bromakol) se va înlocui cu alta până când
aceasta rămâne neconsumată, semn ca populaţia de şoareci este distrusă;
- suprafeţele tratate se vor semnaliza cu placuţe inscripţionate: “ATENŢIE - TEREN OTRĂVIT”;
- se interzice păşunatul cât timp sunt prezente momelile pe teren.
Citiţi cu atenţie prospetctul produsului de protecţie a plantelor înainte de utilizare!
Ambalajele din carton provenite de la produs, se vor plia şi depozita, până la predarea acestora la
distribuitorul de produse (program SCAPA – www.aiprom.ro).
Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr.
45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992
al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al
Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2003 a apiculturii, precum şi a Protocoalelor de
colaborare nr. 328432/31.03.2015 şi nr. 3242/F/21.10.2016 încheiate între Agenţia Naţională Fitosanitară şi
Asociaţia Crescătorilor de Albine din România şi Federaţia Asociaţiilor Apicole din România, privind
implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de
protecţie a plantelor.
Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele
de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii şi de protecţie a animalelor.

Întocmit
Cons. sup. Ana TIMAR

IMPORTANT !
În conformitate cu M.O. nr. 855/27 oct.2016 – Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei
publice centrale nr. 869/1650/111(pg.15) – Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea
în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermierii din România - 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. Referinţe:
Paşi de urmat: - www.madr.ro/
- Fitosanitar: http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html
- Adrese web (josul paginii): https://aloe.anfdf.ro/
- utilizator: „guest”
- parola: „guest”
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. 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.
4. Să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor în
exploataţiile agricole, prevăzute în Codul de bune practici de utilizare şi depozitare a produselor de protecţie a
plantelor elaborat de Autoritatea Naţională Fitosanitară. Referinţe: http//www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in - domeniu-fitosanitar.html.
5. 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.
Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidenţă a tratamentelor cu
produse de protecţie a plantelor conform modelului din Anexa nr. 2, la buletinul de avertizare.
ANEXA nr. 2 la Buletinul de prognoză şi avertizare
Nume/prenume fermier/societate comercială ______________________
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii _____________________
Comuna (judeţul) ______________________________
Ferma (nume/număr, adresa) _____________________
REGISTRU
EVIDENŢA TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR
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Nr. şi
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situat
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boli/dăunători/ folosit
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folosită
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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 sancţiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 21 octombrie 2009, privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor
79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct.1 (i), (1), constituie contravenţie următoarele fapte: 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 8.000 lei la 10.000 lei).
BULETINELE DE PROGNOZĂ ŞI AVERTIZARE VOR FI AFIŞATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A
PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAŢI.

