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BULETIN DE AVERTIZARE
CU CARACTER SPECIAL SI PERMANENT
INFORMATII DESPRE GRINDINA
Deoarece in ultima perioada s-au semnalat caderi de grindina in anumite zone
si conditiile meteorologice sint in continuare favorabile producerii acestui fenomen,
reamintin ca pagubele produse variaza intre 5-100% in functie de intensitatea si de
momentul la care se prduce .
Pe toata perioada de vegetatie grindina vatama grav aparatul foliar si incetineste
procesul de asimilatie . Dupa caderile tirzii cresterile vegetative sint mai slabe
,maturarea facindu-se incomplet .Pe organele afectate se instaleaza o serie de ciuperci
parazite ( mana, putregai ,etc.) .
In aceste conditii se fac tratamente cu produse pe baza de cupru care au efect
cicatrizant asupra ranilor produse de grindina .
Se recomanda: -ZEAMA BORDELEZA TIP MIF-0,5% sau
-CHAMP 77 WG
-0,2-0,3% sau
- FUNGURAN OH 50 WP
-0,2 % sau
- KOCIDE-2000
-0,15%
Daca situatia o impune se poate face si o fertilizare echilibrata cu macro si
microelemente .
In functie de gradul de afectare se recomanda tierea si curatarea organelor vegetative
distruse de grindina .
Mentinerea terenului curat de buruieni se impune in continuare pentru eliminarea
concurentei acestora asupra culturilor.
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 PESTEXPERT.
. 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. Tachiciu Valerica
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