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BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 57 / 15 iulie 2015
Oficiul Fitosanitar Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar de corecţie la cultura de
PORUMB (CONSUM şi de SĂMÂNŢĂ) - împotriva VIERMELUI VESTIC AL RĂDĂCINILOR
DE PORUMB (Diabrotica virgifera v. Le Conte)

adult femelă

adult adult

lan cu atac de larve

afide

- Tratamentul este curativ.
Pentru combaterea agentului de dăunare, se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a
plantelor omologat de mai jos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CALYPSO 480 SC
KARATE ZEON
DECIS MEGA 50 EW
FURY 10 EC
FASTER 10 CE
NUPRID AL 200 SC
KAISO SORBIE 5 WG
PYRINEX 25 CS

0,150 l/ha
0,250 l/ha
0,250 l/ha
0,200 l/ha
0,150 l/ha
0,275 l/ha
0,250 kg/ha
1,5
l/ha

sau
sau
sau
sau
sau
sau
sau

Perioada optimă de tratament:
Când există 5-10 adulţi/plantă în cazul porumbului boabe consum şi 5 adulţi pe plantă la
porumbul pentru sămânţă.



Alte recomandări:
Aplicarea măsurilor mecanice – colectarea exemplarelor şi distrugerea lor.
Produsul de protecţie a plantelor KARATE ZEON – combate şi afidele din cultură.

Ambalajele din carton provenite de la produse, 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.
Înainte de utilizarea produselor de protecţie a plantelor, citiţi cu atenţie prospectul acestora.
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POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR
OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.
Produsele de protecţie a plantelor sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT, care poate fi
accesata la adresa: http://www.madr.ro., la sectiunea Fitosanitar.
Paşii de accesare sunt urmatorii: - de http://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).
Ambalajele din carton provenite de la produse, 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.
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, 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.

Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR
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PĂSTRAREA EVIDENŢELOR PRODUSELOR DE PROTECŢIE A PLANTELOR ŞI A TRATAMENTELE
FITOSANITARE EFECTUATE LA CULTURILE AGRICOLE
În conformitate cu art. 3 pct. 1-2 alin. i) din Hotărârea nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 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. 67 (1) Producătorii, furnizorii, distribuitorii, importatorii şi exportatorii de produse fitosanitare ţin pentru o perioadă de cel puţin cinci ani, o
evidenţă a produselor fitosanitare pe care le produc, le importă, le exportă, le stochează , le utilizează sau le introduc pe piaţă.
Utilizatorii profesionişti ai produselor fitosanitare păstrează pentru o perioadă de cel puţin trei ani, evidenţa produselor fitosanitare pe care le
utilizează care să specifice denumirea produsului fitosanitar, timpul aplicării şi doza utilizată, zona şi cultura pentru care s-a folosit produsul fitosanitar
(cf. tabel).

Nerespectarea păstrării evidenţei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.
EVIDENŢA TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR PE CULTURI
Numele,
Nr. şi
Tratamentul efectuat
Cultura
Data
prenumele
Data
data
locul
efectuării
pers.
începerii docum.
Doza
unde Timpul
Denumire
responsabilă recoltării prin care
tratament,
este aplicării Agentul de dăunare:
omologată Suprafaţa Cantităţi
zi, luna,
p.p.p.
de efectuarea produsului s-a dat în
/doza
situat
boli/dăunători/buruieni
ha
utilizate(kg,l)
folosit
tratamentului, agricol consum
an
terenul
folosită
semnătura
populaţiei

Notă:

Registrul se numerotează, consemnându-se pe ultima pagina nr. de file, se semnează şi ştampilează.
Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR
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