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Oficiul
Fitosanitar
Sibiu,
recomandă
efectuarea tratamentului fitosanitar, la speciile
pomicole sâmburoase (prun, cireş, vişin, piersic,
cais…) împotriva MONILIOZEI - Monilinia laxa.
Tratamentul este curativ, aplicându-se pe
pomii care în anul trecut au prezentat atac puternic
de monilioză şi pe pomii sensibili la agentul de
dăunare menţionat.
Pentru combaterea agentului de dăunare, se
recomandă utilizarea unui produs de protecţie a
plantelor omologat:
1. ROVRAL 500 SC 0,1%
2. SIGNUM
0,05%

sau

Perioada optimă de tratament: În timpul înfloritului (după ce 50% flori s-au deschis).
Alte recomandări:
PENTRU COMBATEREA AGENTULUI DE DĂUNARE MENŢIONAT, POT FI
UTILIZATE ŞI ALTE PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE.
Înainte de utilizarea produsului de protecţie a plantelor citiţi cu atenţie prospectul acestuia !
- Ambalajele din carton provenite de la p.p.p-uri se vor plia, cele din material plastic se vor clăti obligatoriu
de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul maşinii de tratat.
- Ambalajele se vor depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de p.p.p-uri, sau se pot preda în
campania “SCAPA de ambalaje” – www.aiprom.ro.
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, Legea nr. 383/2003
a apiculturii, precum şi a Protocoalelor de colaborare nr. 328432/31.03.2015 şi nr. 3242/F/21.10.2016
încheiate între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România şi
Federaţia Asociaţiilor Apicole din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei
familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţie a plantelor.
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 şi de protecţie a
animalelor.
Coordonator Oficiul Fitosanitar
Elena STANCU

Întocmit
Cons. sup. Ana TIMAR

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidenţă a
tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor conform modelului din Anexa nr. 2, la buletinul
de avertizare.

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 Cultura Timpul
Tratamentul efectuat
efectuării şi locul aplicării
tratament unde (fenofaza Agentul de Denumire Doza
Supra- Cantită(ziua,
este culturii)
dăunare:
ppp omologată faţa,
ţi utililuna,
situat
boli/dăunători/ folosit
/doza
ha
zate
anul) 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 (şi ştampila după caz)
fermierului sau administratorului societăţii.
Inspectorii Oficiului Fitosanitar, pot sancţiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12
decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului
(CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009, privind
introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi
91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct.1 (i), (1), constituie contravenţie următoarele fapte: i)
nerespectarea de către utilizatorii profesionişti a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul
(CE) nr. 1107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor
de protecţie a plantelor pe care le utilizează (se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000
lei).

BULETINELE DE PROGNOZĂ ŞI AVERTIZARE VOR FI AFIŞATE ÎN
LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR
INTERESAŢI.
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