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                                      BULETIN  DE  AVERTIZARE NR. 1 
 

Oficiul Fitosanitar Vâlcea, recomand<ă efectuareaă unoră lucr<riă cuă caracteră
fitosanitarăşiătratamenteăchimiceăla speciile pomicole (s<mânţoaseăşiăsâmburoase), pentru 
prevenirea şiădiminuarea formelor rezistente de boli (rapăn, monilioză, foc bacterian, 
etc.) şiăaăcomplexului deăd<un<toriăceăierneaz<ăpeăpomi (larve hibernante a păduchelui 
din San Jose, ouă de paianjeni şi afide, păduchi ţestoşi şi păduchi lânoşi, etc.).  

 
I. M;SURIăăDEăăIGIEN;ăăFITOSANITAR;ă: 

a) T<ieriădeăr<rireăşiăfructificareăînăcoroanaăpomilor,ăocazieăcuăcareăseăîndep<rteaz<:ă  l<stariiăatacaţiădeăMonilioză la speciile sâmburoase,  ramuriăsauăl<stariăatacaţiădeăErwinia laăm<r,ăp<răşiăgutui,  vârfulăl<starilorăatacaţiădeăFăinare laăuneleăsoiuriădeăm<r.ăăăăăăă 
b) Îndep<rtareaăfructelorămumifiateăr<maseăînăcoroanaăpomilorăsauăaăcelorăc<zuteăpeă

sol,ăîmpreun<ăcuăfrunzeleăc<zuteăpeăsol,ăşiăîncorporarea lor în sol printr-oăar<tur<ă
(s<p<tur<)ăadânc<ăsauăîndepartareaădinălivad<ăşiăardereaălorăîmpreun<ăcuăramurileă
şiă l<stariiă atacaţi.ă Deă asemenea,ă s<patulă adâncă peă proiecţiaă coroaneiă şiă ar<turaă
adânc<ăpeăintervaulădintreărândurileădeăpomi,ăauăefectăde diminuare a rezervei de 
atacălaăurm<toriiăd<un<tori:ăViermele cireşelor, Cotarul verde, Molia orientală a 
fructelor, Viespea neagră a prunelor, Cărăbuşul de mai,etc. 
 
II.  TRATAMENTE  CHIMICE  RECOMANDATE  (pân<ălaăpornireaăînă

vegetaţie) 
Pentru prevenireaă şiădiminuarea formelor rezistente de boli (rapăn, monilioză, foc 

bacterian, etc.),  se recomand<ă aplicareaă ă tratamentului  cu unul din fungicidele 
omologate:  

 

Nr. 
Crt. 
 

Produsul de protecție a plantelor Cultura Organismulă deă d<unareă
comb<tut 

Dozaăomologat< 

1. ALCUPRAL 50 PU 
 

Gutui,ăp<r Foc bacterian 0,3% 
M<r Foc bacterian 0,2% 
Prun Monilioz<ă 2,0 Kg/ha (0,2%) 

Ciuruirea frunzelor 1,5-2,0 Kg/ha 
2.  CUPROXAT FLOWABLE (KUPFEROL) 

 
M<ră Foc bacterian 0,35% 
Cais,ă cireș,ă piersic,ă
prun, vișin 

Monilioza  0,35% 

Cais, nectarin, piersic B<șicareaăfrunzelor 2,6 l/ha 



     
Pentruăprevenireaăşiăcombatereaăcomplexuluiădeăd<un<toriăceăierneaz<ăpeăpomi (larve 

hibernante ale păduchelui din San Jose, ouă de paianjeni şi afide, păduchi ţestoşi şi păduchi 
lânoşi,ăetc.),ăseărecomand<ăunătratamentăcuăunul din insecticidele omologate, prezentate în tabel:  

 
Nr. 
Crt. 
 

Produsul de protecție a plantelor Cultura Organismulă deă d<unareă
comb<tut 

Dozaăomologat< 

1. JUVINAL 10EC M<r,ăprun P<ducheleădinăSanăJose 0,1% 
 

2 ESTIUOIL 
(YAGOS) 
 

Cais,ă cireș,ă piersic,ă
prun, nectarin 

P<ducheleă dină Sană Jose, 
p<ducheleă albă țestosă ală
piersicului 

0,75 – 1,0ăl/hlăap< 

Gutui,ăm<r,ăp<r P<ducheleădinăSanăJose 0,75 – 1,0ăl/hlăap< 
 

3 OVIPRON TOP 
(VERNOIL) 

Cais,ă cireș,ă piersic,ă
prun, nectarin 

P<ducheleă dină Sană Jose,ă
p<ducheleă țestosă ală
prunuluiă șiă piersicului,ă
acarieni, afide 

 
2500ăml/100ălăap< 

M<r,ăp<r P<ducheleă dină Sană Jose,ă
acarieni, puricele melifer 
ală p<rului,ă afide,ă
p<ducheleălânos 

2500ăml/100ălăap< 

 
     Perioada optimă de tratament: - In repausul  vegetativ al plantelor  / în ferestrele 
iernii 

 

Alte recomandări:  

-  Tratamenteleăăseăăaplic<, înăzileăf<r<ăploaieăşiăvânt,ăcândătemperaturaăatmosferic<ăesteămaiămareădeăă
+5,00C.  

-  Pentruă combatereaă organismeloră deă d<unare,ă potă fiă utilizateă şiă alteă produseă deă protecţieă aă
plantelor omologate.   

-  Înainteădeăutilizareaăproduselorădeăprotecţieăaăplantelor,ăcitiţiăcuăatenţieăprospectulăacestora. 
-  “uprafeţele tratate  se vor iﾐsIripţioﾐa Iu  tăHliţe de avertizare さ  Livada  tratată Iu produse de proteIţie  a 
plaﾐtelor さふdeﾐuﾏirea produsului folosit ぶ 

- Ambalajeleădinăcartonăproveniteădeălaăproduseleădeăprotecţieăaăplantelorăseăvorăplia,ăiarăceleădină
materialăplasticăseăvorăcl<tiăobligatoriuădeă3ăori,ăcuăfolosireaăapeiărezultateăînărezervorulămaşiniiădeătratat. 

- Ambalajeleă seă voră depozitaă pân<ă laă predareaă acestoraă uneiă societ<ţiă autorizateă s<ă colectezeă
ambalaje de pesticide, sau se pot preda în campaniile SCAPA de ambalaje – www.aiprom.ro. 

- Peﾐtru  proteI縁ia faﾏiliilor de alHiﾐe îﾏpotriva iﾐtoxiIa縁iilor Iu produse de proteI縁ie a plaﾐtelor, se vor 
respeIta prevederile legale, respeItiv Ordiﾐul Ioﾏuﾐ ﾐr. ヴヵ/ヱΓΓヱ al ﾏiﾐisterului AgriIulturii şi Aliﾏeﾐta縁iei, 
1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al  
DepartamentuluiăpentruăAdministraţieăLocal<ăşiă127/1991ăalăAsociaţieiăCresc<torilorădeăAlbineădină
România,ăLegeaănr.ă383/2013ă(actualizat<) a apiculturii. 

- Seăvorăluaăm<suriăceăseăimpunăpentruăprotecţiaămediuluiăînconjur<tor.ăSeăvorărespectaăcuăstricteţeă
normeleă deă lucruă cuă produseă deă protecţieă aă plantelor,ă celeă deă securitateă aă munciiă şiă deă protecţieă aă
animalelor. 

 

VĂ RUGĂM SĂ AFIŞAŢI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL, PENTRU INFORMAREA 

TUTUROR! 

        Coordonator Oficiul Fitosanitar,                                                 Întocmit, 

    Cons. sup. IORDACHE NICOLAE                   Cons. sup.ăT;R;SESCUăFLORINA 

http://www.aiprom.ro/


CERIN猿E  OţLIGATORII  PENTRU  FERMIERI 

 

- să utilizeze ﾐuﾏai produse de proteIţie a plaﾐtelor oﾏologate de Coﾏisia Naţioﾐală de Oﾏologare a 

Produselor de ProteIţie a Plaﾐtelor, Iare se regăsesI îﾐ Haza de date PE“T-EXPERT ふart. 2 şi 4 diﾐ HG ﾐr. 

1559/2004 privind proIedura de oﾏologare a produselor de proteI縁ie a plaﾐtelor îﾐ 

vederea plasării pe pia縁ă şi a utilizării lor pe teritoriul Roﾏâﾐiei);  

ACCESAREA PROGRAMULUI  PESTEXPERT  

Paşi de urﾏat:    - www.madr.ro/ 

    - Fitosanitar: http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html 

    - Adrese web (josul paginii): https://aloe.anfdf.ro/  

      - さContinue to this website (not recommended).ざ   

                            - Seăcompleteaz<ăc<suţele:  

- Utilizator: „guest” 

- Parola:      „guest” 

              - Căutare 

- să îﾐregistreze toate trataﾏeﾐtele fitosaﾐitare efeItuate la Iulturile agriIole îﾐ さRegistrul Iu evideﾐţa     

trataﾏeﾐtelor fitosaﾐitareざ ふAﾐexa ﾐr.2ぶ; 

- să ﾐu apliIe trataﾏeﾐte Iu p.p.p. îﾐ zoﾐele de proteIţie a resurselor de apă, îﾐ zoﾐele de proteIţie saﾐitară 

şi eIologiIă;  

- p.p.p. clasificate ca さFoarte toxiIeざ ふT+ぶ şi さToxiIeざ ふT) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care 

deţiﾐ autorizaţie; 

- să respeIte Ioﾐdiţiile de depozitare, ﾏaﾐipulare şi utilizare a p.p.p. îﾐ exploataţiile agricole.

http://www.madr.ro/
http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html
https://aloe.anfdf.ro/
https://aloe.anfdf.ro/


ANEXA nr. 2 -  la ţuletiﾐul de progﾐoză şi avertizare 

 

 

S:C. / I.I. / I.F. / P.F.A.  ____________________________________ 

SEDIUL  Localitatea   ____________________, Str. _____________ 

_____________________, Nr. _____,Judetul ___________________, 

CUI _________________, J ____ / ________ / __________________ 

 

REGISTRU 

DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR  FITOSANITARE  CU PRODUSE  DE  PROTECȚIE  A  PLANTELOR 
Data 

efeItuării 
tratam-

entului. 

(ziua luna 

anul) 

 

 
Cultura și loIul 
unde este situat 

terenul 

 

 

 
Tiﾏpul apliIării 
/ fenofaza 

culturii 

 

TRATAMENTUL  EFECTUAT 

 

 

 

 
Numele, prenumele 

persoanei 

responsabile de 

efectuarea 

tratamentului, 

seﾏﾐătura 

Timp de 

pauză 
pâﾐă la 
recoltare  

(nr. zile) 

 
 

Data începerii 

reIoltării produsului 
agricol 

 
Nr. și data 

documentului 

prin care sa 

dat în consum 

populației 

Agentul de 

dăuﾐare: Holi / 
dăuﾐători / 
buruieni 

 
Denumire  PPP 

folosite 

Doza 

oﾏologată / 
doza folosită 

 
Suprafața  
(Ha) 

 Caﾐtități 
utilizate 

(Kg. l) 

            

            

   ProduIătorul agriIol ﾐuﾏerotează pagiﾐile registrului. Pe spatele registrului ふ pe ultiﾏa pagiﾐă ぶ se ﾏeﾐțioﾐează Iâte pagini Ioﾐțiﾐe registrul, purtând seﾏﾐătura ふ și 
ștaﾏpila, după Iaz ぶ ferﾏierului sau administratorului soIietății. 
 

h )Nerespectarea de Iătre produIători,  a Reg. CE nr. 1107 / 2009, art. 67, ( 1 ) privind ﾏeﾐțiﾐerea evideﾐței, pe o perioadă de Iel puțiﾐ ヵ aﾐi, a produselor de proteIție a plaﾐtelor pe 
Iare le produI, iﾏportă, exportă, stoIhează sau le iﾐtroduIe pe piață și peﾐtru o perioadă de Iel puțiﾐ ン aﾐi peﾐtru ferﾏieri  Iare utilizează,  Ioﾐstituie Ioﾐtraveﾐție Ioﾐforﾏ Hotărâre ﾐr. 
ヱヲンヰ diﾐ ヱヲ.ヱヲ. ヲヰヱヲ  și se saﾐIțioﾐează Iu Aﾏeﾐdă  de la Β.ヰヰヰ lei la ヱヰ.ヰヰヰ lei. 
 

( Conform Reg. CE nr. 1107 / 2009, art.  67, ( 1 ) ) 

 

   Păstrarea  evideﾐțelor :  ふ ヱ ぶ  ProduIătorii,  furﾐizorii, distriHuitorii, iﾏportatorii de produse fitosaﾐitare țiﾐ, peﾐtru  o  perioadă  de  Ielpuțiﾐ IiﾐIi aﾐi, o  evideﾐță  a  produselor 
fitosaﾐitare pe  Iare  le  produI, le  iﾏportă, le  stoIhează, le  utilizeazăsau  le  iﾐtroduIe  pe  piață.      
                                                                                                    

 IMPORTANT :                                                                                  

                                                                                                                        

 Ferﾏierul are oHligativitatea să Ioﾐsulte și să respeIte ,, Ghidul peﾐtru utilizare îﾐ siguraﾐță a produselor de proteIție a plantelor “ , postate pe site :  htp : //www.madr.ro/norme-de-

eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html 

 

 

 

 

 

 



S:C. / I.I. / I.F. / P.F.A.  ____________________________________ 

SEDIUL  Localitatea   ____________________, Str. _____________ 

_____________________, Nr. _____,Judetul ___________________, 

CUI _________________, J ____ / ________ / __________________ 

 

REGISTRU 

DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR FITOSANITARE  CU PRODUSE  DE  PROTECȚIE  A  PLANTELOR 

 

 

 

Data 

efeItuării 
tratamentu-

lui. (ziua 

luna anul) 

 

 

 

 

Cultura și loIul 
unde este situat 

terenul 

 

 

 

 

Tiﾏpul apliIării 
/ fenofaza 

culturii 

 

TRATAMENTUL  EFECTUAT 

 

 

Numele, prenumele 

persoanei 

responsabile de 

efectuarea 

tratamentului, 

seﾏﾐătura 

 

Timp 

de 

pauză 
pâﾐă 
la 

recolt

are  

(nr. 

zile) 

 

 

Data 

începerii 

reIoltării 
produsului 

agricol 

 

 

Nr. și data 
documentului 

prin care sa dat în 

consum 

populației 

Agentul de 

dăuﾐare: 
boli / 

dăuﾐători / 
buruieni 

 

 

Denumire  PPP 

folosite 

Doza 

omolo

gată / 
doza 

folosi-

tă 

 

Supra-

fața 

(Ha) 

Canti-

tăți 
utili -

zate 

(Kg. l) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 


