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B.A. Nr.56 din 29.07.2015
BULETIN DE AVERTIZARE
CIRES+VISIN
Conditiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea urmatoarelor boli si
daunatori la cires si visin:monilioza,antracnoza,ciuruirea micotica si bacteriana,afide,omizi defoliatoare
si paduchele din San-Jose,omida paroasa a dudului,etc.
Recomandam unul din urmatoarele produse de protectia plantelor:
FUNGICIDE:
-CAPTAN 50 WP-0,25%(s.a. captan 50%)-patarea rosie,monilioza samburoaselor;
-BOUILLE BORDELAISE WDG 0,50%(s.a.-Cu sub forma de CuSO4 neutralizat)-patarea rosie,ciuruirea
frunzelor,monilioza samburoaselor;
-SCORE 250 EC-0,02%(s.a. difenoconazol 250g/l)-patarea rosie a frunzelor,monilioza samburoaselor;
-TOPAS 100 EC-0,05%(s.a penconazol 100g/l)-patarea rosie,monilioza samburoaselor;
-SIGNUM-0,05%(s.a. boscalid 26,70%+piraclostrobin 6,70%)-patarea rosie,monilioza samburoaselor
+
INSECTICIDE:
-DECIS MEGA 50 EW 0,015%(s.a. deltametrin 50 g/l)-paduchele ciresului sau
-IMIDAN 50 WP-0,1%(s.a. fosmet 50%)-paduchele testos,paduchele lanos sau
-FASTAC 10 EC-0,01%(s.a. alfa-cipermetrin 100 g/l)-inelarul pomilor,cotarul brun si verde al pomilor sau
-PYRINEX QUICK 0,1%(s.a. clorpirifos 250g/l+deltametrin 6g/l)-cotarul brun,omida paroasa a dudului,
omida paroasa a stejarului
In cazul unui atac puternic de afide(Paduchele negru al ciresului),tratamentul se va repeta la interval de 8-12
zile.Cantitatea de solutie la hectar este de 1000-1500 litri.Nu se fac tratamente la temperaturi ce depasesc 22°C.
ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE:
Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim respectandu-se dozele sau concentratiile recomandate
in instructiunile de folosire.La efectuarea tratamentelor cu P.P.P.,se vor respecta cu strictete normele de
protectia muncii,de paza si securitate impotriva incendiilor,de protectie a mediului,ALBINELOR(Conf.Leg.
383/2013).
In atentia producatorilor agricoli!
Fiecare producator agricol trebuie sa detina Registrul de evidenta a tratamentelore cu produse de protectia
plantelor conf.modelului de mai jos:
Cerinţe şi standarde obligatorii pentru fermieri: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.
. 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
unitatea fitosanitară 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 MMGA 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.
Prin produse de protecţia plantelor (pesticide) se înţelege: erbicide, fungicide, insecticide, acaricide.
Fermierul va ţine evidenţa la zi, după efectuarea fiecărui tratament, prin completarea intr-un registru, dupa 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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(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.
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 de protectie a
plantelor pe care le utilizeaza" (se sanctioneaza cu amenda de la 8.000
lei la 10.000 lei).
Intocmit,
Ing.Caltun Florin

