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Nr. 637/O/ din 03.06.2022. 
 

Buletin de avertizare nr. 22 
                                                          (Viermele merelor gen.I) 
 
Condiţiileă climaticeă şiă fazaă fenologic<ă auă creată condiţiileă pentruă apariţiaă şiă dezvoltareaă primeiă generaţiiă laă

d<un<torulăViermeleămereloră(Cydia pomonella). Seărecomand<ăexecutareaăaădou<ătratamenteăchimice,ălaăintervalădeă
10-14 zile. Tratamenteleă maiă combat:ă Afide,ă ă Acarieni,ă Rap<n (Venturia inaequalis)  şiă F<inare (Podosphaera 
leucotricha). 

 
Produse recomandate: 

a) – pentruăVierme,ăAfideăşiăPsilide: 
 

DECIS 25 WG (deltametrin) = 0,003% sau  
LASER 240 SC (spinosad) = 0,06% sau 
DELTAGRI (FASTER DELTA) = 0,375-0,4 l/ha 
AFFIRM OPTI (emamectrin benzoat ) = 2,5 Kg / ha  
 

b) – pentruăRap<năşiăF<inare:ă 
 
LUNA CARE  (fluopiram + fosetil de aluminiu  = 0,2% sau 
ORIUS 25 EW (tebuconazol) = 0,05% sau 
SCORE 250 EC (difenoconazol) = 0,01%  sau 
DAGONIS (difenoconazol+fluxapiroxad) = 1,2 l/ha (Rapan) si  
0,72 l/ha (Fainare) 
 c) – pentru Acarieni:  

VERTIMEC 1,8 % EC (abamectin) = 0,75 – 1,125 l / ha  
 

 
Alteărecomand<ri: 
-  Soluţiaă seă prepar<ă folosindă câteă ună produsă dină fiecareă categorie (a,b,c).ă Laă tratamentulă ă urm<tor se 

recomand<ăalternareaăproduselor. 
-   Laătemperatur<ădeăpesteă25°ăC,  se întrerupe tratamentul. 
-  Pentruă combatereaă organismeloră deă d<unare,ă pot fi uti lizate şi alte produse de protecYie a 

plantelor omologate.   
- Verificațiă cuă atenție,ă recomand<rileă cuă privireă laă compatibilitateaă produseloră atunciă cândă

intenționațiăs<ăaplicațiăamestecuriădeăproduseădeăprotecțieăaăplantelor! 
-  Luațiăm<surileăceăseăimpun pentruăprotecțiaămediuluiăînconjur<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. 

- Respectațiă prevederileă Ordinuluiă Ministruluiă Agriculturiiă șiă Dezvolt<riiă Ruraleă nr.ă 297/2017ă
privindăaprobareaăCodulădeăbuneăpracticiăpentruăutilizareaăînăsiguranț<ăaăproduselorădeăprotecțieăaăplantelor. 



- Respectațiăobligațiileăceăv<ărevinăconformăOrdinuluiăMinistruluiăAgriculturiiășiăDezvolt<riiăRurale,ă
alăMinistruluiăMediului,ăApelorășiăP<durilorășiăalăpreședinteluiăAutorit<țiiăNaționaleăSanitareăVeterinareășiă
pentruăSiguranțaăAlimentelorănr.ă352/636/54/2015ăpentruăaprobareaănormelorăprivindăecocondiționalitateaă
în cadrul schemelorășiăm<surilorădeăsprijinăpentruăfermieriăînăRomânia,ăcuămodific<rileăulterioare. 

 
 

V;ă RUG;Mă S;ă AFIŞAŢIă BULETINULă DEă AVERTIZAREă LAă LOCă VIZIBILă
PENTRU INFORMAREA TUTUROR. 

 
 
 
 

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



 
 
 

CERINXE  OBLIGATORII  PENTRU  FERMIERI 
 

- s<ăutilizezeănumaiăproduseădeăprotecţieăaăplantelorăomologateădeăComisiaăNaţional<ădeăOmologareă

aăProduselorădeăProtecţieăaăPlantelor,ăcareăseăreg<sescăînăbazaădeădateăPEST-EXPERTă(art.ă2ăşiă4ă

din HG nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecYie a 

plantelor în vederea plasării pe piaYă şi a utilizării lor pe teritoriul României);  
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 

                            - Se completează căsuYele:  

- Utilizator: „guest” 

- Parola:      „guest” 

              - C<utare 

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

evidenţaăăăăătratamentelorăfitosanitare”ă(Anexa nr.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 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 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 plaﾐtelor “ , 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) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 
 
 


