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PRUN– se aplica un tratament in faza de buton alb - pana la
inceputulinflorituluipentru monilioza, ciuruirea frunzelor,patarearosie,afide ,insecte
defoliatoare,cu unul din produsele:

ALCUPRAL 50 PU

0,2%

sau

FUNGURAN OH 300 SC

0.065 %

sau

BOUILLIE BORDELAISE WDG

0,5 %

sau

ZEAMA BORDELEZA tip „MIF”

0,5 %

sau

CHORUS 50

0.05-0.075 %

sau

LUNA EXPERIENCE

0.05%

sau

FOLICUR SOLO

0.075%

Sau alte produse de protectia plantelor omologate.
+
Un insecticid:

CALYPSO 480 SC

0.02%

sau

NOVADIM PROGRESS

0.1%

sau

MAVRIK F

0.05%

Sau alte produse de protectia plantelor omologate.
OBSERVATII:
➢ Tratamentul se va executa pe timp linistit (fara vant,precipitatii)..
➢ Cantitatea de produs comercial se va calcula pentru 1000 l apa/Ha la speciile :
par, gutui, prun, cais, arbusti fructiferi, pepiniere pomicole.
➢ Se vor respecta cu strictete normele de securitatea muncii, mediului, animalelor
si albinelor.

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 AsociatieiCrescatorilor de
Albine din Romania, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015,
încheiat între Agenţia 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 impotrivaintoxicatiilor cu produse de protectia plantelor,
Legea383/2013 a apiculturii ,veti lua toate masurile ce va revin.
protectia familiilor de albine impotrivaintoxicatiilor cu produse de protectia plantelor,
Legea383/2013 a apiculturii ,veti lua toate masurile ce va revin.
➢ 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);
➢ Conform Reg. CE nr.1107/2009,art.67,(1) , avetiobligatia 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:
REGISTRU
DE EV ID E N ŢĂ A T RA TAM E N T E LO R C U PR O DU S E D E PRO T E C Ţ I E A
PL AN T E LO R
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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 !
COORDONATOR OF,
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