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Pentru toate speciile pomicole – va recomandam:
 aplicarea masurilor de igiena culturala ;
 tratamente chimice;
Inaintea aplicarii tratamentelor chimice se vor executa lucrarile de igienizare care constau
in:
 eliminarea lastarilor si a ramurilor care prezinta atac de rapan, fainare, foc bacterian a
celor care prezinta ulceratii produse de paduchele lanos,precum si a celor atacate de
insecte sfredelitoare (carii);
 strangerea fructelor mumificate, a fructelor infestate de viespea samburilor de prun;
 la fainare ,taierea se executa cu cel putin 5 cm mai jos decat locul unde se observa
atacul, pentru eliminarea ochilor ce ar putea fi infectati de la lastarul bolnav ;
 protectia pomilor tineri impotriva rozatoarelor;
 eliminarea si arderea pomilor puternic virozati, a celor care prezinta simptomele unor
boli de degenerescenta si a celor afectati integral de focul bacterian;
 curatirea scoartei si protejarea leziunilor precum si a ranilor rezultate in urma taierilor
cu: mastic special , pentru evitarea infectiilor cu diferiti agenti patogeni , de scoarta si
lemn;
 instalarea braielor capcana, pentru reducerea rezervei biologice de gargarita florilor de
mar si par;
 fertilizarea rationala cu ingrasaminte complexe (excesul de azot sporeste sensibilitatea
pomilor la boli si scade rezistenta acestora la ingheturi) ;
 Tratamentele chimice – pentru reducerea rezervei biologice de agenti
fitopatogeni (foc bacterian,rapan,monilioza,boli de scoarta,bacterioze) si pentru
combaterea formelor hibernante de daunatori(paduchele din San
Jose,acarieni,afide,minatoare,defoliatoare), se recomanda a fi efectuate doua
tratamente- primul,dupa recoltarea fructelor, al doilea,in timpul repausului
vegetativ, cu urmatoarele produse de protectia plantelor:
 fungicid:
FUNGURAN OH WP 0. 3% sau ALCUPRAL 50 PU 0,2% sau TRIUMF 40 WG
0,25% sau CHAMP 77 WG conc.0,2%
 insecticid CONFIDOR OIL SC 004 conc.1,5 %(pentru speciile mar si prun) sau
NUPRID OIL 004 CE conc.1,5% (la speciile: mar,prun,cais,piersic,cires) sau
JUVINAL 10 EC conc.0,1% sau MOSPILAN 20 SG 0,450 Kg/Ha + 0,5% TOIL
(adjuvant).

ATENTIE !
Produsele de protectia plantelor CONFIDOR OIL SC 004 si NUPRID
OIL 004 au acordata o perioada de gratie care expira la data de
19.12.2018,dupa care vor fi retrase.
OBSERVATII :
 Tratamentele trebuie efectuate pe timp linistit , la temparaturi mai mari de 4-5 0C,
pomii sa nu fie acoperiti cu zapada, polei, chiciura.
Cantitatea de produs comercial se va calcula pentru :
1500 l apa /Ha la speciile :mar, cires, visin, nuc ;
1000 l apa/Ha la speciile : par, gutui, prun, cais, arbusti fructiferi, pepiniere
pomicole.
 Este foarte important ca la ambele tratamente,sa se efectueze o imbaiere totala a
pomilor, atat a paratului foliar, cat si a organelor lemnoase,inclusiv a coletului.



- Pentru protectia familiilor de albine, in conformitate cu prevederile legale,respectiv Ordinul
comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii Si Alimentatiei,1786/TB/1991 al Ministerului
Transporturilor,68/05.02.1992 al Ministerului Mediului,15b/3404/1991 al Departamentului
pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,
precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Autoritatea
Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind
implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor
cu produse de protecţia plantelor.
privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse
de protectia plantelor, Legea383/2013 a apiculturii ,veti lua toate masurile ce va revin.
Cititi cu atentie eticheta si toate informatiile despre fiecare produs in parte.
! In conformitate cu SMR 10 – cerinte legale in materie de gestiune a produselor
de protectia plantelor :
 Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T)
vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea
acestor produse, emisă de oficiile fitosanitare din raza teritorială in care îsi desfasoara
activitatea;
 Nu se aplica tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de
protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitară si ecologica, precum si in
alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
 Documentele de evidenta a produselor de protectie a plantelor utilizate in
exploatatie, precum si registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a
plantelor, se pastreaza pe o perioadă de cel putin 3 ani;
 Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de
protectie a plantelor in exploatatiile agricole in conditiile stabilite de lege (cap. VI
pct. 6.3-6.7 din Codul de bune practici în ferma);
 Respectati cu strictete conditiile de depozitare,de manipulare si utilizare a
produselor de protectia plantelor în exploatatiile agricole,asa cum sunt prevazute în Ghidul
pentru utilizarea în siguranta a produselor de protectia plantelor (
http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-în-domeniul-fitosanitar.html).

 Conform Reg. CE nr.1107/2009,art.67,(1) , aveti obligatia sa completati si sa
pastrati pe o perioada de cel putin 3 ani documntele de evidenta a produselor de

protectia plantelor utilizate in „Registrul de evidenta a produselor de protectisa
plantelor”, dupa modelul:

Nume, prenume fermier/societate comercială _____________________
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii _____________________
Comuna (judeţul) _________________________________________
Ferma (nume/număr, adresa) _________________________________

REGISTRU
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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 ( ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii.
In atentia primariilor:
VA RUGAM SA AFISATI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC
VIZIBIL,PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESATI.
Va multumim !
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