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1. PRUN - Pentru combaterea viespei cu fierăstrău a prunului (Hoplocampa minuta),
viespei sâmburilor de prun (Eurytoma schreineri.-tratament parţial)
monilioza(Monilinia laxa) pătarea roşie a frunzelor de prun (Polystigma rubrum)
etc. se recomandă executarea tratamentului chimic de siguranţă postfloral , când sa realizat faza fenologică de : 10-15% din flori au început să-şi scuture
petalele. Pot fi folosite următoarele pesticide:
 un insecticid: Faster 10 CE conc. 0,025 % sau Decis 25 WG conc.0,003%(0,03
Kg/ha) sau Calypso 480 SC conc.0,02 %
plus :
 un fungicid : Dithane M 45 conc.0,20 % sau Bravo 500 SC conc.0,15% sau
Merpan 48 SC conc.0,20 % .
La 6-8 zile de la acest tratament , se va efectua un al II-lea tratament special
pentru viespea sâmburilor de prun când se va folosi numai un insecticid (unul din cele
enumerate mai sus )
2.CIREŞ,VIŞIN -pentru prevenirea infecţiilor cu agenţi fitopatogeni specifici în aceiaşi
perioadă (ca la prun ) se va executa un tratament chimic de siguranţă postfloral cu unul din
următoarele fungicide:
 Topsin 70 WDG conc.0,07 % sau Merpan 50 WP conc.0,20 % .
Puteţi utiliza şi alte produse de protecţia plantelor cuprinse în baza de date PESTEXPERT de pe site-ul M.A.D.R. (www.madr.ro ) .
OBSERVAŢII:Tratamentele se vor executa pe timp liniştit (fără vânt).
Produsele se solubilizează separat, se omogenizează şi apoi se pulverizează.
La fiecare tratament , alternaţi produsele faţă de tratamentul precedent.
În caz de timp nefavorabil perioada avertizată se va prelungi cu numărul zilelor
improprii efectuării tratamentelor.
Atenţie deosebită se va acorda normelor de lucru cu produse de protecţia plantelor
,mediului, animalelor şi familiilor de albine.
Conform Protocolului de Colaborare nr.328432/31.03.2015 dintre M.A.D.RA.N.Fitosanitară si Asociaţia crescătorilor de albine din România :
Vor fi anunţaţi apicultorii din zonă pentru închiderea stupilor timp de 48 ore sau
îndepărtaţi la o distanţă de 5 Km de suprafeţele supuse tratamentului.
Este interzis păşunatul ca şi folosirea ierbii în hrana animalelor timp de 7 zile în zona
unde s-a efectuat tratamentul. Vă recomandăm ca la terminarea tratamentului fitosanitar să
afişaţi plăcuţe avertizoare cu menţiunea"TEREN OTRĂVIT, PAŞUNATUL INTERZIS".

ANEXA:

ATENŢIONARE! Toţi utilizatorii de produse de protecţie a plantelor (persoane fizice şi
juridice) au obligaţia de a deţine şi completa la zi „Registrul de evidenţă a
tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, cerinţă obligatorie conform
Ordinului 352 din 10.02.2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea
în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10), cu
modificările şi completările ulterioare, după modelul de mai jos:
Nume şi prenume fermier/soc. comercială .......................
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii ......................
(Comuna, judeţul)
Ferma (nume/număr, adresa)..............................................
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Se vor utiliza numai produse de protecţie a plantelor omologate de C.N.O.P.P.P.,
pentru utilizare în România, care se regăsesc în baza de date PEST - EXPERT:
https://aloe.anfdf.ro//.
Conform H.G. nr. 1230/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea
prevederilor Regulamentului CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din
21.10.2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, constitue contravenţie
următoarea faptă:
art. 3, alin. (1) litera 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 8000 lei la
10 000 lei.
Producătorii agricoli (fermierii) vor respecta condiţiile de depozitare, manipulare şi
utilizare a p.p.p. în exploataţiile agricole aşa cum sunt prevăzute în “Ghidul de utilizare în
siguranţă a produselor de protecţie a plantelor”: http://www.madr.ro/norme-de-ecocondiţionalitate-în-domeniul-fitosanitar.html.
România a notificat Comisia Europeană cu privire la plasarea pe piaţă pentru o perioadă
de maxim 105 zile, începând cu 01.02.2017, a următoarelor produse: CRUISER 350 FS (350 g/l
tiametoxam), NUPRID AL 600 FS ( 600 g/l imidacloprid), PONCHO 600 FS (600 g/l
clotianidin) şi SEEDOPRID 600 FS (600 g/l imidacloprid) pentru tratament sămânţă în vederea
combaterii dăunătorilor de sol (Tanymecus dilaticollis (răţişoara) şi Agriotes spp. (viermii
sârmă) la culturile de porumb şi floarea soarelui însămânţate în primăvara anului 2017, în baza
căreia s-a eliberat o autorizaţie temporară, de 105 zile pentru fiecare dintre produsele
menţionate anterior, care expiră la data de 16.05.2017.
Vă rugăm să respectaţi cerinţele obligatorii cuprinse în adresa de informare transmisă
anterior privind acordarea acestei autorizaţii temporare.
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa Oficiului Fitosanitar Botoşani la tel/fax:
0231/518227 zona Botoşani/Dorohoi şi 0231/514969 zona Săveni, sau e-mail:
ofjbotosani@yahoo.com.

Vă rugăm să afişaţi la loc vizibil Buletinul de Avertizare
pentru informarea tuturor celor interesaţi.
Consilier superior,
ing. STĂNICĂ Dumitru
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