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Buletin de avertizare nr. 10 
 

Oficiul FitosanitarăVâlcea,ă recomand< efectuarea tratamentului fitosanitar, la culturile de 
CEREALEă P;IOASE împotriva organismeloră deă d<unareă : făinare, fuzarioză, septorioză, 
sfâşierea frunzelor, pătarea reticulară, rugina, mucegaiul de zăpadă, arsura frunzelor 
(COMPLEX BOLI  FOLIARE) ,  PLOŞNIXELE CEREALELOR  (Eurigaster sp., Aelia sp.), 
GÂNDACULă B;LOS (Lema m.), AFIDE  (Schizaphis g.),  careă potă produceă diminu<riă
însemnateădeărecolt<. 
 

PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT  :  la formarea celui de-al doilea nod  (începutul 
vegetaţiei)ăăăpân<ăînăfazaădeăburduf. 

Pentruă combatereaă organismeloră deă d<unare,ă seă recomand<ă utilizareaă uneiă varianteă cuă
produseădeăprotecţiaăplantelorăomologate: 

 
1. ELATUS PLUS (VANOSTA)  0,5 – 0,75 l/ha + VANTEX 60 SC (NEXIDE 60 CS) 70-80 

ml/ha   sau 
2. ORIUS 25 EW (SALVATOR 25 EW ) 0,5 l/ha + FASTER 10 CE 0,1-0,15 l/ha   sau 
3. AZOKSAR 250 SC 0,8-1,0 l/ha + KAISO SORBIE 5G (REXALIS) 0,15Kg/ha  sau 
4. FALCON PRO (IMPULSE PRO 425 EC) 0,6-0,8 l/ha + MOSPILAN 20 SP 

(GAZELLE) 0,1 Kg/ha 
 
Nr.  
crt. 

Produsulădeăprotecţieăaăplantelor Cultura Organismulădeăd<unareă Doza 
omologat< 

1. AZOKSAR 250 SC grâu f<inare,ăseptorioz<,ăp<tareaă 
reticular<,ămucegaiulădeăz<pad< 

0,8-1,0 l/ha 

secar<ădeă 
toamn< 

rugina, arsura frunzelor 

2. ORIUS 25 EW (SALVATOR 25 EW ) gr<u,ăorz f<inare,ărugin<,ăfuzarioz<,ă 
septorioz<,ăsfâşiereaăăfrunzeloră 

0,5 l/ha 

3. ELATUS PLUS (VANOSTA)   grâu 
 

f<inare,ărugin<,ă septorioz<,ă 
p<tareaăreticular< a frunzelor,  
mucegaiulădeăz<pad< 

0,5-0,75l/ha 

orz f<inare,arsuraăfrunzelor,ă 
septorioza, p<tareaăreticular<, rugina 

secara rugina, arsura frunzelor  
4. FALCON PRO (IMPULSE PRO 425 EC) grâu f<inare,ăseptorioz<,ăp<tareaă 

reticular<,rugin< 
0,6 l/ha 

grâu, orz,  
orzoaic< 

fuzarioz< 0,8 l/ha 

orz,  
orzoaic< 

f<inare,ăăp<tareaăreticular< 0,6 l/ha 

 

 

AUTORITATEA  
NAŢIONALĂ  

FITOSANITARĂ 

OFICIUL  FITOSANITAR  
VÂLCEA 

 
      Loc. Rm. Vâlcea, Str. Oituz, nr. 7, Jud. Vâlcea,, e-mail:ofvalcea@anfof.ro; Telefon – Fax :  0250.715.020 



5. KAISO SORBIE 5G (REXALIS) grâu ploșnițaăcerealelor,ăafide,ăgândacul 
b<los 

0,15 Kg/ha 

orz afide,ăgândaculăb<los  
ov<z gândaculăb<los 

6. VANTEX 60 SC (NEXIDE 60 CS) grâu ploșnițaăcerealelor 80 ml / ha 
 

grâu, orz,  
orzoaic< 

gândaculăov<zului 70 ml / ha 

7. FASTER 10 CE cereale  
p<ioase 

gândaculăov<zului 0,1 l / ha 

grâu ploșnițaăcerealelor 0,15 l / ha 
 

8. MOSPILAN 20 SP (GAZELLE) grâu ploșnițaăcerealelor 0,1 Kg / ha 
 

 
 
Alte recomandări:  
 
Potăfiăutilizateăşiăalte variante cu  produseădeăprotecţieăa plantelor omologate.  
Verificațiăcuăatenție,ărecomand<rileăcuăprivireălaăcompatibilitateaăproduselorăatunciăcândă

intenționațiăs<ăaplicațiăamestecuriădeăproduseădeăprotecțieăaăplantelor! 
Luațiăm<surileăceăseăimpunăpentruăprotecțiaămediuluiăînconjur<tor! 
Respectațiăcuăstrictețeănormeleădeălucruăcuăproduseăpentruăprotecțiaăplantelor,ănormeleădeă

protecțieășiăsecuritateaămuncii,ădeăprotecțieăaăalbinelorășiăaăanimalelorăînăconformitateăcuăLegeaă
nr.ă383/2013ăaăagriculturii,ăcuămodific<rileășiăcomplet<rileăulterioareășiăOrdinul nr. 127/1991 al 
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,ăprecumășiăcuăProtocolulădeăcolaborareănră328432/2015, încheiat cu ROMAPIS 
privindă implementareaă legislației,ă înă vedereaă protecțieiă familiiloră deă albine,ă împotrivaă
intoxicațiilorăcuăproduseăpentruăprotecțiaăplantelor. 

Respectațiă prevederileă Ordinuluiă Ministruluiă Agriculturiiă șiă Dezvolt<riiă Ruraleă nr.ă
297/2017ăprivindăaprobareaăCodulădeăbuneăpracticiăpentruăutilizareaăînăsiguranț<ăaăproduselorădeă
protecțieăaăplantelor. 

Respectațiă obligațiileă ceă v<ă revină conformă Ordinuluiă Ministruluiă Agriculturiiă șiă
Dezvolt<riiă Rurale,ă ală Ministruluiă Mediului,ă Apeloră șiă P<duriloră șiă ală președinteluiă Autorit<țiiă
Naționaleă Sanitareă Veterinareă șiă pentruă Siguranțaă Alimenteloră nr.ă 352/636/54/2015ă pentruă
aprobareaă normeloră privindă ecocondiționalitateaă înă cadrulă schemeloră șiă m<suriloră deă sprijină
pentru fermieri în România, cu modific<rileăulterioare. 
 

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

 
 

 

 COORDONATOR  OFICIUL FITOSANITAR,                                     ÎNTOCMIT, 
              IORDACHE  NICOLAE                                                T;R;SESCUăFLORINA    
 
 
 
 
 
 



                                                                           
 

CERINXEăăOBLIGATORIIăăPENTRUăăFERMIERI 
 

- s<ăutilizezeănumaiăproduseădeăprotecţieăaăplantelorăomologateădeăComisiaăNaţional<ădeăOmologareă

a ProduselorădeăProtecţieăaăPlantelor,ăcareăseăreg<sescăînăbazaădeădateăPEST-EXPERTă(art.ă2ăşiă4ă

din HG nr. 1559/2004 privindă proceduraă deă omologareă aă produseloră deă protecYieă aă

plantelorăînăvedereaăplas<riiăpeăpiaY<ăşiăaăutiliz<riiălorăpeăteritoriulăRomâniei);  
ACCESAREA PROGRAMULUI  PESTEXPERT  

Paşiădeăurmat:    - 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 

evidenţaăăăăătratamentelorăfitosanitare”ă(Anexaănr.2); 

- s<ănuăapliceătratamenteăcuăp.p.p.ăînăzoneleădeăprotecţieăaăresurselorădeăap<,ăînăzoneleădeăprotecţieă

sanitar<ăşiăecologic<;ă 

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

juridiceăcareădeţinăautorizaţie; 

- s<ă respecteă condiţiileă deă depozitare,ă manipulareă şiă utilizareă aă p.p.p.ă înă exploataţiileă agricole.

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


 
ANEXA nr. 2 -  la Buleti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 agricol numerotează 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 ぶNerespeItarea 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 5 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 8.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) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 


