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Conditiile climatice din ultirna perioada pot favoriza:
TRATAREA SEMINTELOR INAINTE DE SEMANAT

care poate cauza pierderi importantela culturile de:
FLOAREA - SOARELUI SI PORUMB

Pentru prevenire Si combatere se recornanda executarea tratamentului seniintei, nurnai pe parcelele
pe care s-au realizat urmatoarele conditii: Infestare foarte puternica a daunatorilor de sol
Agriotes Spp. si Tanymecus d.;
Pentru efectuarea tratarnentului, folositi unul din produsele saia amestecurile de mai jos,dupa caz:

FLOAREA SOARELUI
- pentru a preveni atacul produs de: viermi sârmă (Agriotes spp.), gărgăriţa frunzelor
(Tanymecus dilaticolis)

1. NUPRID AL 600 FS -10,0 Ilto sau
2. SEEDOPRID 600 FS — 8,0 lIt sau
3. SIGNAL - 2,0 lito sau

ALTE PROBUSE BE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE
Tratamentut se va complexa cu fungicide pentru combaterea boblor:
- pentru prevenirea atacului de mană ( Plasmopara h. ), putregai a/b (Scierotinia s.) şi

putregai cenusiu(Botrytis c.)va recomandam un fugicid ca:
1. MAXIMXLO35FS —5 Iltosau
2. APRON XL 350 ES - 3,0 IIto sau
3. ROYALFLO 42 S — 2,5 lIt sau

ALTE PRODUSE BE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE
PORIJMB

- pentru a preveni atacul produs de Worm! sârmă (Agriotes spp.), gărgăriţa frunzelor
(Tanymecus dilaticolis)

1. NUPRID AL 600 FS- 10,0 lĺto sau
2. SEEDOPRID 600 FS — 8,0 lIt sau
3. SIGNAL -2,0 lIto sau

ALTE PRODUSE BE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE
Tratamentul se va complexa cu fungicide pentru combaterea bolilor:
- pentru prevenirea fenomenului de putrezire a seminţelor Tn sol ( Fusarium spp.) şi a
plantule/or în prime/c faze de vegotaţie (Pytium spp. ) precum şi prevenirea infecţiflor
primare produse de: tăciuneĺe comun ( Ustilago maydis) şi tăciunele prăfos al
inflorescenţc/or( Shorosporium holci sorghi) vă recomandăm un fungicid ca:

1. ROYALFLO 42 S — 3,0 lIt sau
2. KINTO DUO — 2,5 lIt sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTL& PLANTELOR OMOLOGATE



Alte recomandări;
Samanta tratata deporumb siJ!oarea soarelui cii produse de p.p.p pe baza de neonicotinoide

se va utiliza numai in zonele si pe suprafetele cit infestarefoarteputernica a daunatordor de so!
Agriotes ~ si Tanymecus d.;
Tratanientul semintelor vaji efectuat numai de personal cahjicat, cit instalatiiprofesionale
(‘statü/masini de tratare a seininteloi) inregistrate Ia Ojiciul Fitosanitar Ilfov.
Statülc /masinile de tratare a semintelor trebuic sajie dotate Cu dispositive de inmagazinare a
prafului care rezulta in urina acoperirü semintelor cit produse deprotective a planteloit

Sc pot utiliza şi alte produse de protecţie a plantelor recornandate in PEST EXPERT pentru testele
avertizate.
Nu se va depasi perioada autorizatici temporare a produselor: NUPRD AL 600FS; SEEDOPRIB

600FS; CRUISER 350 FS si PONCHO 600F5 . Data expirarii fund 15. 04. 2018.
Citiţi cu atenţie prospectul produselor de protecţia plantelor inainte de utilizare !
Luaţi măsurile Ce se inipun pentru protecţia mediului înconjurător!
Respectaţi CU stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a

muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor confonu: Ordinului Comun nr. 45/199 1 al MAA,
privind uncle măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a
Legii nr.383/2013 a apiculmrii şi nr.127R99~ al ACA din Rornânia; 68/05.02.1992 Ministerul
Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministeruirn
Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, mncheiat rntre
Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor tie Albine din România, privrnd
implementarea legislaţiei, in vederea protecţiei famuliilor de albine, îrnpotriva intoxicaţnlor cu
produse de protecţia plantelor.

ATENTIE!!!
Suprafetele insamantate Cu samanta tratata Sc vor inscriptiona cia tablite de avertizare cu sintagma
“SEMINTE BE FLOAREA-SOARELUI / PORUMB TR4TATE CU: NUPRID AL 600
FS I SEEDOPRID 600 FS I CRUISER 350 FS I PONCHO 600FS”
IMPORTANT!

BULETINELE BE PROGNOZA SI AVERTIZARE VOR Fl AFISATE IN LOCURI

VIZIBILE PENTRU A PUTEA Fl ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI

Intocnut consilier, Maria BOGDAN
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Conditiile climatice din din aceasta perioada pot favoriza aparitia si evolutia daunatoruluiĺbolii :
ROZATOARE MId BE CAMP: Microtus arvalis (Soarecele de camp) Cricetus ericetus

(Hrciogu~; CiteHus sp.(Popandaul).
care poate cauza pierderi importante in cultura:

cereale paioase de toamna; lucerniere; Iivezĺ; islazuri; terenuri necultivate; etc.
Scui-tă descriere a bolii sau dăunătorului: SOARECELE DE CAMP (Microtus arvabs) este una dintre

specille cele ma! daunatoare pentru culturile agricole. De obicei soared! de camp traiesc in fernNil
numeroase,galeriile pe care le construieste in aceste locuri cv o adancime de 15-20 cm.In cazul cand
densita tea daunatorflor este mare,galeriiie sunt unite intre ele, icr nurnarul orificiilor acestora ajunge Ia 10
-15 Imp formond colonY. Soarecil de camp (microtus arvalis) au 4-8 generatli pe an.Prefera terenurlie tori
ocoperite cu lerburi (islozuri, canale de irigatil, lucerniere, cereale paioase de toarnna ,rapita, plantatil
pomicole,pepiniere).Taamna sioarecli consume a porte din samanta, icr /a rasarirea culturii apar vetre
goale.larna rod semanaturile verzi pana Ia radacina si cate odata mananca si radacina. Un singur exemplar
consume pe an aproximotiv 7kg. de boabe sill kg. plante verzi.
Pentni prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului: nr.2 numai pe parcelele pe
care s-au realizat urmatoarele conditii: primavara la depistarea daunatorilor,mai mult de 5 colonii

existente Ia ha.
Pentn efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele san amestecurile de mai jos, dupa caz

1. BROMAKOL - 25 — 50 gr.momeli /galerie activa snu
2. DELICIA GASTOXIN - 2 tablete /galerie aetNa sau
ALTE PRODUSE BE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament: Cand conditiite metco permit intrarea pe teren.
AIte recomandări; In cazuiproduselor din grupele T+ si T tratamentul se va executa nwnai

de catre agenti economici care detin autorizatie de utilizare si prestari servicii pentru proc/use de
pmtectiap1antelo;~
Timp de pauza 28-3OziIe.
Suprafetele tratate se vor inscriptiona cu tablite de avertizare “TEREN OTRAWT”
Sc pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate in PEST EXPERT pentru testele avertizate. .

Dacă în perloada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucre, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile
in care nu s-a putut lucra.
Citiţi cu aten{ie prospectul produselor de protecţia plantelor înainte tie utilizare !
Luaţi măsurile CC SC impun pentru protecţia mediului înconjurător!
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, PC cele de securitate a muncii, de protecţiea
atbinelor şi a animalelor confonu: Ordinului Cornun nr. 45/1991 a! MAA, privind uncle măsun pentru protecţia
familiilor tie albine îrnpotriva intoxicaţiilor cc pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii şi nri27/1991 al ACA din
România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 a! Dep. Penn Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al
Ministerului Transporturilor, precum şi a Protocolului tie colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat intre Agen/ia
Nalională Fitosanitară şi Asociajia Crescătorilor do Albino din Rornánia, privind implementarea legislaţiei, in
vederca psotecţiei familiilor tie atbine, impotriva intoxicaţiilor cc produse de protecţia plantelor.

Intocmit consilier, Maria BOUDAN



ANEXA 2 Ia BuletinuJ do prognoza si avertizare

Num si prenum fermier/soc. comercială
Domiciliu fermier/sediut social al societäţii
(Comuna, judeţul)
Ferma (nume/număr, adresa)

REGISTRU

de evideuţă a tratamentelor en produse de protecţie a plantelor
DataCultura Tratamentul efectuat Numele, pre- incepe- Nr. si data

Data şi Tim- numele pers. ru recol document
efectuării Iccu! pul Agentul do Denu- Doza Canti- responsabile tării pro- prin care s
tratam. undo apli- dăunare: . omolo- Supra- tăţi de efectuarea a dat in
(ziua una, este cärii bola/ mire gată faţa, utili- tratamentului, dusului consum
anul) situat dăunătowl/ /doza ha zate semnätura agńco~ populaţiei

terenul buruieni folosit fo~osită (kg, D

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))
Producătorul agricol numerotează paginile registruluL Pc spatele registrului (pe ultima

pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştainpila după
caz) fermierulni san administratorulni societăţii.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sanctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12
decembric 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE)
ar. 1.107/2009 al Parlamentului European si at Consiliului din 21 octombrie 2009 privind
introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/1 17/CEE si
91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct I (i),(I) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.)
nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 aIm. (1) din Regulamentul (CE)
ur.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o porioada do eel putin 3 ani a produselor do
protectie a plantelor pe care le utilizeaza” (se sanctioneaza en amenda de Ia 8.000 Iei la 10.000 Iei).

IN ATENTIA FERMIERILOR !!!
Respectarea norrnelor de ecoconditionalitate prevazute in Ordinul nr. 869/2016.
Respectarea conditiilor de depozitare,manipulare si utilizare a produselor de protectie a plantelor in
exploatatiile agricole, conform Ghidului de bunepractici de utilizare si depozitare a produselor de
protectiaplantelor, elaborat de AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.
Pentru mai multe detalü accesati: http://www.madr.ro/norrne—de—eco-conditionalitate-in-domeniul
fitosanitar.html.

IMPORTANT!

BULETINELE LW PROGNOZA SI AVERTIZARE VOR Fl AFISATE IN LOCURI

VIZIBILE PENTRU A PUTEA Fl ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI


