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BULETIN DE AVERTIZARE
NR. 8/ O/23.04.2018
Conditiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia si dezvoltarea complexului de boli foliare și ale
coletului: fusarioză (Fusarium spp.), făinare (Erysiphe graminis), septorioza (Septoria spp.),rugini ( Puccinia
spp.) alti patogeni, precum şi a dăunătorilor: Gandacul ghebos(Zabrus tenebryoides (larve), afidele cerealelor
(Schizaphis graminum, Macrosiphum avenae), muştele cerealelor, în culturile de cereale păioase de toamna
(grâu, secară, orz, ovăz, triticale), care pot provoca mari pierderi acestor culturi.

Pentru prevenirea şi combaterea agenţilor de dăunare la cerealele păioase înfiinţate în toamnă
se recomandă efectuarea tratamentelor chimice utilizând la alegere una din următoarele combinații de
produse fitosanitare astfel:
1. TOPSIN 500 SC 1,25 l/ha sau ARES PRO 1,0 l/ha+ DECIS MEGA 50 EW 0,150 l/ha;
2. YAMATO 1,5-1,75 l/ha sau ILA 0,6 l/ha + NUPRID AL 200 SC 0,275 l/ha;
3. BUMPER 250 CE 0,5 l/ha sau ORIUS 25 EW 0,5 l/ha+ NOVADIM PROGRESS 3,0 l/ha;
4. AMISTAR EXTRA 280 SC 0,5 l/ha sau ALLEGRO 1 l/ha +MOSPILAN 20 SG/SP 0,10 kg/ha.

Perioada optimă de tratament:
T 1 – 24 - 29.04.2018
T2 - la interval de 12- zile
RECOMANDĂRI: Insecticidul se aplică numai în cazul în care se întrunesc următoarele condiţii:
- P.E.D. Zabrus tenebrioides larve- 2 exemplare/plantă sau 5% plante atacate ;
- P.E.D. Eurygaster larve - 5 larve/mp pentru solele cu grâu de consum şi de 3 larve/mp, pentru solele pentru
producerea de sămânţă,
- P.E.D afide = 25 afide/pl
-prezenţa muştelor;

Tratamentul se complexează cu îngrăşăminte foliare.
ALTE RECOMANDĂRI:
-Se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor recomandate de Lista oficială PEST EXPERT, pentru testele
avertizate, omologate de către ,,COMISIA INTEMINISTERIALĂ 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 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 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.
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 se asigure că produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate
numai de persoanele juridice care deţin autorizaţie;
4. 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;
5. Să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a produselor de protecţie a plantelor în exploataţiile
agricole, conform Ghidului de bune practici de utilizare şi depozitare a produselor de protecţie a plantelor,
elaborat de Autoritatea Naţională Fitosanitară.
6. 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)........................................
REGISTRU
de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor
Data
efectuării
tratam.
(ziua
luna,
anul)

Cultura şi
locul unde
este situat
terenul

Timpul
apli-cării /
fe-nofaza
culturii

Tratamentul efectuat
Agentul de
dăunare:
boli/
dăunători/
buruieni

Denumire
ppp
folosit

Doza
omologată
/doza
folosită

Suprafaţa
(ha)

Cantităţi
utilizate
(kg, l)

Numele, prenumele pers.
responsabile de
efectuarea
tratamentului,
semnătura

Data
începerii recoltării produsului
agricol

(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.

Nr. si
data
document
prin care
s-a dat în
consum
populaţiei

-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,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
Coordonator OF MARAMUREȘ,
dr. Ing. Melania OLTEAN

