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BULETIN DE AVERTIZARE

Pentru toate speciile pomicole - in perioada de repaus vegetativ, respectiv de la
caderea a 90% din frunze si pana la "umflarea"a 1-5% muguri floriferi recomandam:
➢ aplicarea masurilor de igiena culturala ;
➢ tratamentelor chimice" de iarna".
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 de agenti fitopatogeni (rapan,
monilioza, foc bacterian, basicari, ciuruiri, patari etc) se va aplica un tratament chimic
(noiembrie-decembrie)
➢ cu un fungicid cupric: ZEAMA BORDELEZA in conc.0,5-0,75 % (sau alte
produse de protectia plantelor ce au ca substanta activa cupru -ALCUPRAL 50
PU conc.0,3% sau FUNGURAN OH conc 0,3% sau CHAMPION 50 WP
conc 0,3% ,) urmand ca in asa numitele « ferestre de iarna » (februarie – martie)
pana la fenofaza de « urechiuse de soarece » la semintoase si « buton verde » la
samburoase sa se efectueze - tratamentul chimic –

➢ cu insecticid pentru combaterea daunatorilor care ierneaza in diferite stadii pe /
in scoarta pomilor (larve hibernante ale paduchelui din San Jose, oua de iarna acarianul rosu, oua de rezistenta-afide) Pot fi utilizate urmatoarele insecticide:
➢ 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).
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.
Se pot utiliza şi alte produse de protectia plantelor recomandate în PEST EXPERT
pentru testele avertizate;
• Adresa la care poate fi accesata baza de date este: http://www.madr.ro.La
sectiunea Fitosanitar.
• pasii de accesare sunt urmatorii:
dehttp://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html
- Adresa web: https://aloe.anfdf.ro/
- Continue to this website (not recommended);
- utilizator: guest
- parola: guest
- căutare (se completeaza casuţele cu datele care intereseaza: data,anul, produsul).
- Se vor respecta cu strictete normele de securitatea muncii, mediului, animalelor si
albinelor;
- Suprafetele tratate se vor inscriptiona cu tăblite de avertizare ,,TEREN OTRĂVIT “.
- Este interzis pasunatul ca si folosirea ierbii in hrana animalelor timp de 7 zile in zona
unde s-a efectuat tratamentul ;
- 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 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 impotriva intoxicatiilor cu
produse de protectia plantelor, Legea383/2013 a apiculturii ,veti lua toate masurile ce va
revin.
! 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);
➢ 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:
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 !
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