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OFICIUL FITOSANITAR MARAMUREŞ

Telefon 0262-437 470

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 8/O/ 04.04.2017
Oficiul Fitosanitar Maramures, recomandă efectuarea unui tratament fitosanitar la speciile
pomicole samburoase (prun, cireş, vişin, cais, piersic) de prevenire si combatere a moniliozei
(Monilinia spp.).
Tratamentul se va aplica la pomii unde anul trecut s-a evidențiat un atac puternic de monilioză
și la soiurile foarte sensibile la agentul patogen, aplicând la alegere unul din următoarele produse de
protecția plantelor omologate:
1. SIGNUM 0,05% (0,5 kg/ha) sau
2. ROVRAL 500 SC 0,1%( 1 l/ha/1000 l apa)

PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: In timpul infloritului (cand 50% din flori sunt deschise).
RECOMANDĂRI:
Dacă în perioada indicată executării tratamentului intervin condiţii nefavorabile de lucru, ca: ploi reci, zăpadă, temperaturi medii
zilnice sub 6° C, tratamentul se va prelungi cu numărul zilelor nefavorabile.
Se interzice păşunatul în livezi timp de 14 zile după aplicarea tratamentului.

ALTE RECOMANDĂRI: Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator !
Se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor recomandate de PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către
,,COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, avizate pentru a fi folosite pe
teritoriul ROMÂNIEI.

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 si SMR 10- Introducerea pe piată a produselor de protectia plantelor, fermierii care prin
activitatea lor depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor (ppp) au obligaţia de a
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)........................................
REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor
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Cantităţi
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(kg, l)
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, semnătura
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Nr.
si
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documen
t
prin
care s-a
dat
în
consum
populaţiei

(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 vederea desfășurării în bune condiții a utilizării și depozitării produselor de protecție a plantelor,f ermierul 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
ÎNTOCMIT,
dr. Ing. Melania OLTEAN

