MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

AVERTIZAREA NR. 73 /14.11.2016

TRATAMENT DE IARNA ( repaos vegetativ ) Paduchele din San - Jose , paduchele lânos ,
oua de aphidae , psylidae , acarieni , etc. – POMI FRUCTIFERI

Nuprid Oil 004 CE = 1,5 % mar ( 22,5 L / ha in 1500 litri apa ) ; prun , cires, cais
si piersic = 1,5 % ( 15 litri / ha in 1000 litri apa ) sau .Mospilan 20 SG ( Krima 20 SG) =
0,450 kg / ha + 0,5 % TOIL sau Confidor OIL SC 004 = 1,5 % mar ( 22,5 L / ha in 1500
litri apa ) ; prun = 1,5 % ( 15 litri / ha in 1000 litri apa ).
Tratamentul se va executa dupa caderea a cel putin 90 % din frunze. Al doilea tratament se va
repeta cel mai devreme dupa 30 de zile de la primul si se poate prelungi pana cand 1-5 % din mugurii
florali sunt la faza de umflare. Ambele tratamente se executa numai in zilele in care temperatura
atmosferica este mai mare de + 4 0 C ; + 5 0 C .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum
si prevederile Ordonantei nr.4 a 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 .

Ing. Borjoiu Liviu

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).
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