MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
UNITATEA FITOSANITARĂ SIBIU

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 02/13 martie 2015
Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la toate
culturile agricole, livezi pomicole şi viticole, păşuni şi fâneţe împotriva ŞOARECELUI DE
CÂMP (Microtus arvalis).
Se recomandă efectuarea tratamentului pe suprafeţele pe care există mai mult de 4 – 5
vetre de atac de şoareci/ha.
Produs de protecţie a plantelor omologat:
1. BROMAKOL - 25 - 50 g momeli/galerie activă
Perioada optimă de tratament: - Când talia vegetaţiei ierboase este de 5 - 8 cm – până la
distrugerea populaţiei de şoareci.
Alte recomandări:
- suprafeţele tratate se vor semnaliza cu plăcuţe inscripţionate: “TEREN OTRĂVIT”
- se interzice păşunatul cât timp sunt prezente momelile pe teren
Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea
acestora la distribuitorul de produse.
Citiţi cu atenţie prospectul produsului de protectia plantelor, înainte de utilizare!
Măsuri agrotehnice:
- distrugerea prin praşile a galeriilor şi cuiburilor de rozătoare;
- blocarea căilor de acces sau de extindere a rozătoarelor în culturile învecinate prin
brazde adânci sau şanţuri în jurul culturilor;
Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu
stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de
protecţia animalelor.
Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv
Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al
Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al
Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine
din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor
cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.
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