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BULETIN DE AVERTIZARE
NR.07 din 21.05.2021
PENTRU MANA,FAINARE,ACARIENI LA VITA DE VIE.
Pentru combatere se recomanda executarea tratamentului folosind unul din
produsele de mai jos :
FUNGICIDE :
ACARICIDE:
INSECTICIDE:
ALCUPRAL 50 PU-1,52,0kg/ha +
DITHANE M 45-0.20%+

TOPSIN 70WDG-1kg/ha +

ORTUS 5 SC-0.5l/ha
sau

TOPSIN 500 SC-1.5 l/ha +

NISSORUN 10 WP0.5kg/ha

SAU alte produse de protectie a plantelor omologate.
Perioada optima de aplicare a tratamentului ;Cand lastarii vitei de vie au peste 1015 cm.si vita de vie nu este in perioada de inflorire.
OBSERVATII;
Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.
Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor,pe cele
de securitate a muncii,de protectie a albinelor si animalelor,conform
Protocolului de colaborare nr.3242/F/21.10.2016 dintre MADR-ANF si ROMAPIS.
Ord. comun 45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale,al Asociatiei Crescatorilor de albine din Romania ,al Ministerului
Transporturilor,al Ministerul Mediului ,al Departamentului pentru Administratie
locala,privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva
intoxicatiilor cu pesticide.
Respectati:Legea nr.383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea
legii apiculturii.

Informare privind normele de ecoconditionalitate
Fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează şi utilizează
produse de protecţie a plantelor 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.
Referinţe:
http://www.madr.ro/ro/fitosanitar, html - https://aloe.anfdf.ro/;
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. produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice
(T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care deţin autorizaţie
pentru utilizarea acestor produse, emisă de Oficiul fitosanitar din raza
teritorială în care îşi desfăşoară activitatea;
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, aşa cum sunt prevăzute la
cap. VI pct. 6.3-6.6 din Codul de bune practici în fermă, aprobat prin
Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.234/2006;
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.
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 pe care le utilizeaza {se
sanctioneaza cu amenda de la 8000 lei la 10.000 lei}
De
asemenea
fermierii
pot
fi
sanctionati
si
conform
H.G.nr.1230/12.12.2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea
prevederilor Regulamentului(CE) nr.1107/2009.
Nume si prenume fermier/soc.
comerciala………………………..
Domiciliu fermier/sediul social al societatii…………….
[Comuna,judetul]
Ferma[nume/numar,adresa]………………….

REGISTRU
de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor
Data
efectuarii
Tratam.
[Ziua,luna
Anul]

Cultura si
locul unde
este situat
terenul

Timpul
aplicarii/
fenofaza
culturii

Tratamentul efectuat
Agentul
de daunare:
boli/
daunatori/
buruieni

Denumire
ppp
folosit

Doza
omologata/
doza
folosita

Suprafata
ha

Cantitat
i
utilizate
[kg.l]

Numele,
prenumele
persoanei
responsabile de
efectuarea
tratamentului,
semnatura

Data
inceperii
recoltarii
produsului
agricol

[Conform Reg.CEnr.1107/2009,art.67,{1}]
Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului.
Pe spatele registrului{pe ultima pagina} se mentioneaza cate pagini contine registrul
,purtand semnatura{si stampila,dupa caz}fermierului sau administratorului
societatii.

Va rugam sa afisati si sa informati fermierii cu privire la normele de
ecoconditionalitate prezentate in aceasta informare

Oficiul Fitosanitar Teleorman,
Radulescu Mariana

Nr.si data
document
prin care s-a
dat in
consum
populatiei

