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CARTOF - se recomanda efectuarea tratamentelor  chimice (tratamentul 1 si 

tratamentul 2 la interval de 7-10 zile) pentru: combaterea daunatorilor -

afide,gandacului din Colorado (adulti hibernanti- gen.I și larve de vârsta 2-3) si a 

bolilor specifice (mana,alternarioza- primele infecții) , cu produsele de protectia 

plantelor,astfel: 

 

 Un insecticid: 

 

CALYPSO 480 SC 0,08 L/Ha   sau 

MOSPILAN 20 SG/KRIMA 20 SG 0.08- 0,1 Kg/Ha sau 

PROTEUS OD 100 0,4 L/Ha sau 

CORAGEN 0,05 L/Ha  

 

Sau alte produse de protectia plantelor omologate. 

 

Asociat cu : 

 

  un fungicid 
 

 

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG 2,5 Kg/Ha sau 

EQUATION PRO 0,4 Kg/Ha sau 

INFINITO 687,5 SC 1,4 L/Ha sau 

BANJO 500 SC  0,4 L/ha  

 

Sau alte produse de protectia plantelor omologate. 

 

OBSERVATII:  

 

 Se vor citi cu atentie instructiunile de utilizare de pe etichetele produselor 

de protectia plantelor; 

 Tratamentul sa se execute pe timp linistit (fara vant) pentru a evita deriva 

solutiei pe culturile invecinate; 

 Produsele  se solubilizeaza / dilueaza separat, dupa caz,se omogenizeaza si 

apoi se pulverizeaza. 

 La efectuarea tratamentului II ,alternati produsele fata de tratamentul I.; 



 .Cantitatea de produs comercial se va calcula pentru 1000 l/solutie pe 

hectar,chiar daca volumul de apa folosit va fi mai mic sau mai mare 

functie de tipul de livada,varsta plantatiei,etc. 

 Se vor respecta cu strictete normele de  securitatea muncii, mediului, 

animalelor si albinelor; 

 Pentru protectia familiilor de albine, in conformitate cu prevederile 

legale,respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii Si 

Alimentatiei,1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor,68/05.02.1992 

al Ministerului Mediului,15b/3404/1991 al Departamentului pentru 

Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din 

Romania,privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine 

impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor,veti lua toate 

masurile ce va revin. 

 Vor fi evitate orele cu temperaturi mai mari de 25 grade Celsius. 

 Documentele de evidenta a produselor de protectie a plantelor utilizate in 

exploatatie, precum  si registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de 

protectie a plantelor, se pastreaza pe o perioadă de cel putin 3 ani; 

 Sa se  respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a 

produselor de protectie a plantelor in exploatatiile agricole  in conditiile stabilite 

de  lege (cap. VI pct. 6.3-6.7 din Codul de bune practici în ferma); 

 Conform Reg. CE nr.1107/2009,art.67,(1) , aveti obligatia sa completati si 

sa pastrati pe o perioada de cel putin 3 ani documntele de evidenta a produselor de 

protectia plantelor utilizate in „Registrul de evidenta a produselor de protectia 

plantelor”, dupa modelul: 

 

REGISTRU 

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor 
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(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)) 

 

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.  

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul,  

purtând semnătura ( ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii. 

 

Conform prevederilor legale prevazute in Reg.(CE) 1107/2009,HG1559/2004,OG 

4/1995,OG 41/2007,HG 1230/2012,Acordul de delegare APIA nr.163/28.02.2017si ANF 

nr.755/F/03.03.2017,fermierii care prin activitatea lor depoziteaza,manipuleaza și 

utilizează produse de protecție a plantelor au obligația: 



- Să întocmeasca registrul de evidență al tratamentelor fitosanitare 

- Să păstreze facturile,avizele,bonuri de casă de la achiziționarea produselor de 

protecție a plantelor. 

- Să utilizeze doar ppp omologate și doar în scopul pentru care acestea au fost 

omologate. 

- Să folosească ppp numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. 

- Să nu aplice tratamente cu ppp în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele 

de protecție sanitară și ecologică precum și în alte zone protejate în condițiile 

legii. 

- Spațiul de depozitare a ppp sa fie ferit de caldură,umiditate excesivă,separat de 

alte materiale(furaje,alimente),să fie prevăzut cu rafturi pentru produse 

- Produsele de protecție a plantelor să se păstreze în ambalaje originale. 

- Fermierii trebuie să facă dovada că au predat ambalajele goale(după ce au fost 

clătite de trei ori). 

 
 

VA RUGAM SA AFISATI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL 

PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESATI. 
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