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Buletin de avertizare nr. 6 
 

Pentruă prevenireaă și combatereaă organismeloră d<un<toare:ă Putregaiul alb (Sclerotinia 
sclerotiorum), Putregaiul negru (Phoma lingan), Alternarioza  (Alternaria brassicae), G<rg<riYaă
tulpinilorădeărapiY<  (Ceutorhynchus napi), Puriciădeăp<mânt (Psyliodes şi Phylotetra), se recomand<ă
efectuareaă unuiă tratamentă complexă laă culturaă deă Rapiţ<,ă cuă produseă deă proptecţieă aă planteloră
(omologate). 

 
PRODUSE  RECOMANDATE : 

 
Pentru combaterea bolilor: 
 
ORIUS 25 EW ( SALVADOR 25 EW )= 1,0 L/Ha   
                                     sau 
KING 250 EW (TEBUSHA 250 EW) = 1,0 L/Ha  
                                     sau 
 CARAMBA TURBO =1,0 L/Ha  
                                     sau 
FOLICUR SOLO 250 EW (VALOR 250 EW) = 1,0  L/Ha         
                                     sau 
TILMOR 240 EC (CORINTH 240 EC)  = 1,0 L/Ha 

Pentru combaterea insectelor: 
 
INAZUMA = 0,15 – 0,2 Kg/Ha                            
                     sau  
DECIS EXPERT 100 EC = 0,075 L/ha                   
                     sau 
 DELCAPS 050 CS = 0,08 -  0,1 L/Ha 
                     sau 
SUMI ALPHA 5 EC (WIZARD) = 0,25 L/Ha 
                    sau 
KARATE ZEON = 0,15  L/Ha 

 
Perioada optimă de tratament : Creşterea intensă a plantelor – până la formarea butonilor florali . 

 
Alte recomandări: 
 
Verificațiăcuăatenție,ărecomand<rileăcuăprivireălaăcompatibilitateaăproduselorăatunciăcândăintenționațiă

s<ăaplicațiăamestecuriădeăproduseădeăprotecțieăaăplantelor! 
Luațiăm<surileăceăseăimpunăpentruăprotecțiaămediuluiăînconjur<tor! 
Respectațiăcuăstrictețeănormeleădeălucruăcuăproduseăpentruăprotecțiaăplantelor,ănormeleădeăprotecțieă

șiă securitateaă muncii,ă deă protecțieă aă albineloră șiă aă animaleloră înă conformitateă cuă Legeaă nr.ă 383/2013ă aă
agriculturii,ă cuă modific<rileă șiă complet<rileă ulterioareă șiă Ordinulă nr.ă 127/1991ă ală ACAă dină România,ă
Ordinulă comună nr.ă 45/1991ă ală Ministeruluiă Agriculturiiă șiă Alimentației,ă 15b/3404/1991ă ală Dep.ă Pentruă
Administrațieă Local<ă șiă 1786/TB/1991ă ală Ministeruluiă Transporturilor,ă precumă șiă cuă Protocolulă deă
colaborareănră328432/2015,ăîncheiatăcuăROMAPISăprivindăimplementareaălegislației,ăînăvedereaăprotecțieiă
familiilorădeăalbine,ăîmpotrivaăintoxicațiilorăcuăproduseăpentruăprotecțiaăplantelor. 

RespectațiăprevederileăOrdinuluiăMinistruluiăAgriculturiiășiăDezvolt<riiăRurale nr. 297/2017 privind 
aprobareaăCodulădeăbuneăpracticiăpentruăutilizareaăînăsiguranț<ăaăproduselorădeăprotecțieăaăplantelor. 



Respectațiăobligațiileăceăv<ărevinăconformăOrdinuluiăMinistruluiăAgriculturiiășiăDezvolt<riiăRurale,ă
al Ministrului Mediului, ApelorășiăP<durilorășiăalăpreședinteluiăAutorit<țiiăNaționaleăSanitareăVeterinareășiă
pentruăSiguranțaăAlimentelorănr.ă352/636/54/2015ăpentruăaprobareaănormelorăprivindăecocondiționalitateaă
înăcadrulăschemelorășiăm<surilorădeăsprijinăpentruăfermieriăînăRomânia,ăcuămodific<rileăulterioare. 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CERINXEăăOBLIGATORIIăăPENTRUăăFERMIERI 

 
- s<ăutilizezeănumaiăproduseădeăprotecţieăaăplantelorăomologateădeăComisiaăNaţional<ădeăOmologareă

aăProduselorădeăProtecţieăaăPlantelor, care se reg<sescăînăbazaădeădateăPEST-EXPERT (art. 2 şi 4 

din HG nr. 1559/2004 privindăproceduraădeăomologareăaăproduselorădeăprotecYieăaăplantelorăînă

vedereaăplas<riiăpeăpiaY<ăşiăaăutiliz<riiălorăpeăteritoriulăRomâniei);  

ACCESAREA PROGRAMULUI  PESTEXPERT  

Paşi de urmat:    - www.madr.ro/ 

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

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

      - “Continue to this website (not recommended).”ăă 

                            - Seăcompleteaz<ăc<suYele:  

- Utilizator: „guest” 

- Parola:      „guest” 

              - C<utare 

- s<ă înregistrezeă toateă tratamenteleă fitosanitareă efectuateă laă culturileă agricoleă înă “Registrul cu 

evidenţaă    tratamentelor fitosanitare”ă(Anexaănr.2); 

- s<ănu apliceătratamenteăcuăp.p.p.ăînăzoneleădeăprotecţieăaăresurselorădeăap<,ăînăzoneleădeăprotecţieă

sanitar<ăşiăecologic<;  

- p.p.p. clasificate ca “Foarteă toxice”ă (T+)ă şiă “Toxice”ă (T) vor fi utilizate numai de persoanele 

juridiceăcareădeţinăautorizaţie; 

- s<ărespecteăcondiţiileădeădepozitare,ămanipulareăşiăutilizareăaăp.p.p.ăînăexploataţiileăagricole; 

 

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


ANEXA nr. 2 -  laăBuletinulădeăprognoz<ăşiăavertizare 
 

 
S:C. / I.I. / I.F. / P.F.A.  ____________________________________ 
SEDIUL  Localitatea   ____________________, Str. _____________ 
_____________________, Nr. _____,Judetul ___________________, 
CUI _________________, J ____ / ________ / __________________ 
 

REGISTRU 
DEăEVIDEN軍;ăAăTRATAMENTELOR  FITOSANITARE  CU PRODUSE  DEăăPROTEC軍IEăăAăăPLANTELOR 

Data 
efectu<rii 
tratam-
entului. 

(ziua 
luna 
anul) 

 
 

Culturaă群iăloculă
unde este situat 

terenul 
 

 
 

Timpul 
aplic<riiă/ă
fenofaza 
culturii 

 
TRATAMENTUL  EFECTUAT 

 

 
 

 
Numele, prenumele 

persoanei 
responsabile de 

efectuarea 
tratamentului, 

semn<tura 

Timp de 
pauz<ă
pân<ălaă

recoltare  
(nr. zile) 

 
 

Data începerii 
recolt<riiă

produsului agricol 

 
Nr.ă群iădataă

documentului 
prin care sa 

dat în 
consum 

popula郡iei 

Agentul de 
d<unare:ăboliă/ă

d<un<toriă/ă
buruieni 

 
Denumire  

PPP folosite 

Doza 
omologat<ă/ă
dozaăfolosit< 

 
Suprafa郡aă 

(Ha) 

 Cantit<郡iă
utilizate 
(Kg. l) 

            
            
   Produc<torulăagricolănumeroteaz<ăpaginileăregistrului.ăPeăspateleăregistrului (ăpeăultimaăpagin<ă) se men郡ioneaz<ăcâte pagini con郡ineăregistrul, purtând 
semn<tura (ă群iă群tampila,ădup<ăcază)ăfermierului sau administratorului societ<郡ii. 
 
hă)Nerespectareaădeăc<tre produc<tori,ă a Reg. CE nr. 1107 / 2009, art. 67, ( 1 ) privind men郡inerea eviden郡ei,ăpeăoăperioad< deăcelăpu郡ină5ăani,ăaăproduselorădeăprotec郡ieăaăplantelorăpeăcareăleă
produc,ăimport<,ăexport<,ăstocheaz<ăsauăleăintroduceăpeăpia郡<ă群iăpentruăoăperioad<ădeăcelăpu郡ină3ăaniăpentruăfermieriăăcareăutilizeaz<,ăăconstituieăcontraven郡ieăconformăHot<râreănr.ă1230ădină
12.12.ă2012ăă群iăseăsanc郡ioneaz<ăcuăAmend<ăădeălaă8.000ăleiălaă10.000ălei. 
 
( Conform Reg. CE nr. 1107 / 2009, art.  67, ( 1 ) ) 
 
   P<strareaăăeviden郡eloră:ăă(ă1ă)ăăProduc<torii,ăăfurnizorii,ădistribuitorii,ăimportatoriiădeăproduseăfitosanitareă郡in,ăpentruă oăăperioad<ăădeăăcelpu郡in cinci ani,ăoăăeviden郡<ăăaăăproduseloră
fitosanitare pe  care  leăăproduc,ăleăăimport<,ăleăăstocheaz<,ăleăăutilizeaz<sauăăleăăintroduceăăpeăăpia郡<.ăăăăă 
                                                                                                    
 IMPORTANT :                                                                                  
                                                                                                                        
 Fermierulăareăobligativitateaăs<ăconsulteă群iăs<ărespecteă,,ăGhidulăpentruăutilizareăînăsiguran郡<ăaăproduselorădeăprotec郡ieăaăplanteloră“ă,ăpostateăpeăsiteă:  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 

DEăEVIDEN軍;ăAăTRATAMENTELOR FITOSANITARE  CU PRODUSE  DEăăPROTEC軍IEăăAăăPLANTELOR 
 

 
 
Data 
efectu<riiă
tratamentu
-lui . (ziua 
luna anul) 
 

 
 
 

Culturaă群iăloculă
unde este situat 

terenul 
 

 
 
 
Timpul 
aplic<riiă/ă
fenofaza 
culturii  

 
TRATAMENTUL  EFECTUAT 

 
 
Numele, prenumele 
persoanei 
responsabile de 
efectuarea 
tratamentului, 
semn<tura 

 
Timp 
de 
pauz<ă
pân<ă
la 
recolt
are  
(nr. 
zile) 

 
 
Data 
începerii 
recolt<riiă
produsului 
agricol 

 
 
Nr.ă群iădataă
documentului 
prin care sa dat 
în consum 
popula郡iei 

Agentul de 
d<unare:ă
boli / 
d<un<toriă/ă
buruieni  

 
 
Denumire  PPP 
folosite 

Doza 
omolo
gat<ă/ă
doza 
folosi-
t< 

 
Supra-
fa郡a 
(Ha) 

Canti
-t<郡iă
utili -
zate 
(Kg. l) 

            

            

            

            

            

            
            

            

            

            

            

            


