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BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 48 din 11 iunie 2021
Condi\iile climatice din ultimile zile au favorizat apari\ia si dezvoltarea bolii / daunntorului : Patarea
unghiulara ( Pseudomonas lacrymans), Mana ( Pseudoperenospora cubensis), Fainarea ( Sphaeroteca
fuliginea), Ofilirea ( Fusarium oxysporum), Paduchele castravetilor ( Cerosipha gossypi)
care pot cauza pierderi importante la culturile : CASTRAVETI
Pentru prevenire =i combatere se recomand[ executarea tratamentului T1‡2 pe parcelele pe care s-a
depasit pragul economic de daunare: Patarea unghiulara : GA-5% frunze, Fainare, mana: GA -10%
frunze, Paduche: F-15% frunze populate
Folosi\i unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dup[ caz:
Alcupral 50 PU cantit. 4-5 kg/ha ‡ Captan 80 WDG – 1,5 kg/ha.+ Faster 10 CE 0,03% sau
Folpan 89 WDG – 0,15% + Systhane Forte cantit. 0,2 l/ha ‡ Mospilan 20 SP cantit. 0,0125 %.
Perioada optima de tratament : 11 – 18.06. 2021
Fenofaza culturii : 1-2 frunze adevarate
Alte recomand[ri: tratamentul se repeta la 8-10 zile
Luati masurile necesare ce se impun pentru protectia mediului incojurator. Respectati cu strictete normele
de lucru cu produse de prptectia plantelor, pe cele de securitate a muncii si cele de protectie a albinelor si
animalelor.
Se vor respecta prevederile OG 4/1995 modificata si aprobata prin Legea 85/1995 precum si OG
41/2007 modificata si aprobata prin L28/2009.
Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Respectați timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiţi cu atenţie prospectul/instrucțiuniile produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph
cuprins intre 7 -8;
Clatiți de 3 ori recipienții si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectueazã
neutralizarea acestora > program SCAPA www.aiprom.r Luaţi mãsurile ce se impun și în conformitate cu

legislaţia în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător !
Pentru protectia albinelor este obligatorie respectarea Ordinului privind masurile pentru protectia familiilor de
albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si
Alimentatiei :1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor ; 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului ; 15
b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din
Romania, Legea apiculturii 393/2013, Protocolul de colaborare nr.328.432/31.03.2015 incheiat intre Agentia
Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania, Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre
Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole3 din Romania – Romapis, privind
implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia
plantelor.
Întocmit: ing. Cretu Iuliana

Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistreazã obligatoriu în registrul de evidenţã a tratamentelor cu
produse de protecţie a plantelor conform modelului din anexa nr.2.
ANEXA la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume şi prenume fermier/soc. comercialã.............
Domiciliu fermier/sediul social al societãţii ...............
(Comuna, judeţul) …………………………………….
Ferma (nume/număr, adresa)............................................
REGISTRU
de evidenţã a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor
Data
efectuãrii
tratam.
(ziua luna,
anul)

Cultura
şi
locul
unde
este
situat
terenul

Timpul
aplicãrii
(feno
faza)
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dãunare:
bola/
dãunãtorul/
buruieni

Denumire
ppp
folosit

Doza
omologatã
/doza
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Suprafaţa,
ha

Cantitãţi
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(kg, l)

Numele, prenumele pers.
responsabile
de efectuarea
tratamentului,
semnãtura

Data
începerii recol
tãrii produsului
agricol

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

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))
Producãtorul agricol numeroteazã paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima paginã) se menţioneazã câte
pagini conţine registrul, purtând semnãtura (şi ştampila dupã caz) fermierului sau administratorului societãţii.
Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancţiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind
stabilirea unor mãsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European
si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţã 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 menţinerea evidenţei pe o perioadã de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe
care le utilizeazã" (se sancţioneazã cu amendã de la 8.000 lei la 10.000 lei).
Respectati normele de ecoconditionalitate prevazute in Ordinul MADR nr.352 din 10 februarie 2015, conform
caruia orice fermier care solicita plati in cadrul schemelor si masurilor de sprijin trebuie sa respecte cerintele cu
privire la utilizare produselor de protectia plantelor ( SMR 10 )
Respectati cu strictete conditiile de depozitare, de manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in
exploatatiile agricole, asa cum sunt prevazute in Ghidul pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectia
plantelor (http://www.madr.ro/norme de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.htlm ).
Respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor di pe cele de securitate si protectia muncii.
Cititi cu atentie si respectati masurile inscrise pe ambalajul produsului pe care il utilizati.

IMPORTANT :
NOTA :
ESTE INTERZISA PULVERIZAREA AERIEANA A PRODUSELOR DE
PROTECTIA PLANTELOR FARA AVIZUL
OFICIULUI
FITOSANITAR NEAMT
CONFORM ORDONANTEI DE URGENTA NR.34/2012, art.9.

BULETINELE DE PROGNOZᾹ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ȊN LOCURI VIZIBILE PENTRU A
PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.
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