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Oficiul Fitosanitar Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la
speciile pomicole (sămânţoase şi sâmburoase) pentru complexul de dăunători ce
iernează pe pomi (larve hibernante a păduchelui din San Jose, ouă de paianjeni şi
afide, păduchi ţestoşi şi păduchi lânoşi....).
Tratamentul este curativ, aplicându-se pe parcelele şi/sau pomii pe care există
rezervă biologică de agenţi de dăunare.
Produse de protecţie a plantelor omologate recomandate:
1. NUPRID OIL 004 CE
2. CONFIDOR OIL SC 004
3. JUVINAL 10 EC

1,5%
1,5%
0,1%

sau
sau

Pentru diminuarea formelor rezistente de boli (rapăn, monilioză, foc bacterian…), pe parcelele
şi/sau pomii care prezintă rezervă mare de agenţi fitopatogeni, înaintea efectuării tratamentului
fitosanitar cu insecticid, se recomandă aplicarea tratamentului cu unul din fungicidele omologate:
1. ALCUPRAL 50 PU 0,2 - 0,3 %
sau
2. CUPROXAT FLOWABLE (KUPFEROL) 0,35 %
Perioada optimă de tratament: 15 noiembrie – 15 decembrie 2018
Alte recomandări:
ATENŢIE!!! Produsele de protecţie a plantelor NUPRID OIL 004 CE şi CONFIDOR OIL SC
004, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.783/2018, al Comisiei, privind condiţiile de
aprobare a substanţei active imidacloprid, pot fi utilizate până la data de 19.12.2018.

- Înainte de utilizarea produselor de protecţie a plantelor, citiţi cu atenţie prospectul acestora.
- Tratamentele fitosanitare se aplică, atunci când peste 90% din frunze sunt căzute şi după aplicarea măsurilor
mecanice (tăieri).
- Tratamentele se vor efectua în zile fără ploaie şi vânt, când temperatura atmosferică este mai mare de +100C.
- Volumul de soluţie utilizat la speciile pomicole sămânţoase este de 1500 l/ha (respectiv 1,5% produs comercial
= 22,5 l produs comercial/ha), iar pentru speciile pomicole sâmburoase este de 1000 l/ha (1,5% = 15 l produs
comercial/ha).
Ambalajele din carton provenite de la produs, se vor plia şi depozita, până la predarea acestora la
distribuitorul de produse. Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei
rezultate în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazii şi se returnează
distribuitorului (program SCAPA – www.aiprom.ro).
Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele
de lucru cu produse de protecţia plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Coordonator Oficiul Fitosanitar
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Întocmit
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CERINŢE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI
- 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 (art. 2 şi 4 din HG nr. 1559/2004

privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a
utilizării lor pe teritoriul României);
ACCESAREA PROGRAMULUI PESTEXPERT
Paşi de urmat: - www.madr.ro/
- Fitosanitar: http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html
- Adrese web (josul paginii): https://aloe.anfdf.ro/
- “Continue to this website (not recommended).”

- Se completează căsuţele:
- Utilizator: „guest”
- Parola: „guest”
- Căutare
- să înregistreze toate tratamentele fitosanitare efectuate la culturile agricole în “Registrul cu evidenţa
tratamentelor fitosanitare” (Anexa nr.2);
- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară şi
ecologică;
- p.p.p. clasificate ca “Foarte toxice” (T+) şi “Toxice” (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care deţin
autorizaţie;
- să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a p.p.p. în exploataţiile agricole;
- să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă a p.p.p. (registrul de evidenţă a tratamentelor
fitosanitare, facturi, avizele, bonurile de casă…);
utilizate în exploataţie, în registrul cu evidenţa tratamentelor fitosanitare.
 Recomandăm accesarea sitte: www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html.
ANEXA nr. 2 - la Buletinul de prognoză şi avertizare
Nume, prenume fermier/societate comercială _____________________
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii _____________________
Comuna (judeţul) ______________________________
Ferma (nume/număr, adresa) _____________________
REGISTRU
EVIDENŢA TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR
Data
efectuării
tratament
(ziua,
luna,
anul)

Cultura Timpul
Tratamentul efectuat
şi locul aplicării
unde (fenofaza Agentul de Denumire Doza
Supra- Cantităeste
culturii)
dăunare:
ppp omologată faţa,
ţi utilisituat
boli/dăunători/ folosit
/doza
ha
zate
terenul
buruieni
folosită
(kg, l)

Numele,
Data
Nr. şi
prenumele începerii
data
persoanei recoltării docuresponsa- produsului ment prin
bile de
agricol care s-a
efectuarea
dat în
tratamenconsum
tului,
populaţiei
semnătura

(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.

