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                                                                                                                                                Nr.  583 /O din 18.05.2022. 

 

Buletin de avertizare nr. 20 
(Rap<n, F<inarela la M<răşiăP<ră– scuturarea petalelor)  

 
OficiulăFitosanitarăVâlcea,ărecomand<ăefectuareaătratamentuluiăfitosanitarălaăspeciile:ăM;R,ă

P;R,ăîmpotrivaăcomplexuluiădeăorganismeăd<un<toareăRap<nulămerilorăşiăperiloră(Venturia spp.), 
F<inareaă meriloră (Podosphaera leucotricha), Acarieni – diferite specii, Omizi defoliatoare – 
diferite specii , P<duchiădeăfrunz<ă(Aphis spp. şi Psyla spp.).  

 
Seărecomand<ăunătratamentăchimic după căderea petalelor.  
 
SUBSTANXEăăRECOMANDATE :  
a.) – pentru Rapăn şi Făinare   
 

- LUNA EXPERIENCE  400 SC = 0,05 % sau     
- SCORE 250 EC  = 0,03%                         sau  
- FOLICUR SOLO 250 EW  = 0,04 %       sau    
- MACCANI  =  0,25 %      

                                                                                                                  
b.)  - pentru Acarieni  :  

 
- VERTIMEC = O,75 -1,125 L / Ha sau  
- ORTUS 5 SC = 0,1%                      sau  
- INVERT 1,8 EW  = 0,1%. 

 
c.) – pentru Omizi defoliatoate, Afide şi Psylide :    

 
- DECIS 25 WG = 0,003%             sau  
- KARATE ZEON  = 0,015%                                        

 
    Alte recomandări: 
 
 Pentruă combatereaă organismeloră deă d<unare,ă potă fiă utilizateă şiă alteă produseă deă

protecYieăaăplantelor omologate.  
Înainteă deă utilizareaă produseloră deă protecYieă aă plantelor,ă citiYiă cuă atenYieă prospectulă

acestora. 
 La Tº de peste 25ºC, se întrerupe tratamentul.  
Verificațiă cuă atenție,ă recomand<rileă cuă privireă laă compatibilitateaă produseloră atunciă

cândăintenționațiăs<ăaplicațiăamestecuriădeăproduseădeăprotecțieăaăplantelor! 



Luațiăm<surileăceăseăimpunăpentruăprotecțiaămediuluiăînconjur<tor! 
Respectațiă cuă strictețeă normeleă deă lucruă cuă produseă pentruă protecțiaă plantelor,ă

normeleă deă protecțieă 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 șiăOrdinulănr.ă127/1991ăalăACAădinăRomânia,ăOrdinulăcomunănr.ă45/1991ăală
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,ă încheiatăcuăROMAPISăprivindă implementareaă legislației,ă înă
vedereaă protecțieiă familiiloră deă albine,ă împotrivaă intoxicațiiloră cuă produseă pentruă
protecțiaăplantelor. 

RespectațiăprevederileăOrdinuluiăMinistruluiăAgriculturiiășiăDezvolt<riiăRuraleănr.ă
297/2017ă privindă aprobareaă Codulă deă buneă practiciă pentruă utilizareaă înă siguranț<ă aă
produselor de 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 Alimentelor nr. 
352/636/54/2015ă pentruă aprobareaă normeloră privindă ecocondiționalitateaă înă cadrulă
schemelorășiăm<surilorădeăsprijinăpentruăfermieriăînăRomânia,ăcuămodific<rileăulterioare. 

 

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

 
 

 

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

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CERINXE  OBLIGATORII  PENTRU  FERMIERI 
 

- s<ăutilizezeănumaiăproduseădeăprotecYieăaăplantelorăomologateădeăComisiaăNaYional<ădeăOmologareă

aăProduselorădeăProtecYieăaăPlantelor,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 

evidenYaăăăăătratamentelorăfitosanitare”ă(Anexaănr.2); 

- s<ănuăapliceătratamenteăcuăp.p.p.ăînăzoneleădeăprotecYieăaăresurselorădeăap<,ăînăzoneleădeăprotecYieă

sanitar<ăşiăecologic<;ă 

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

juridice careădeYinăautorizaYie; 

- s<ă respecteă condiYiileă deă depozitare,ă manipulareă şiă utilizareă aă p.p.p.ă înă exploataYiileă 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 
care 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 10.000 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) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 


