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BULETIN DE AVERTIZARE 

Nr. 20/574/O/ 08.08 .2019 

 

1.PRUN si alte samburoase - se recomanda efectuarea tratamentului chimic pentru 

combaterea paduchelui din San Jose – generatia II (Quadraspidiotus p.) afide (Aphis sp.), si 

alti daunatori  ,monilioza (Monilinia laxa), cu urmatoarele produse: 

 

 Un insecticid: pentru San Jose, afide 

 

MOSPILAN 20 SG 0,03% - (0.300 Kg/Ha) sau 

CALYPSO 480 SC 0.02% sau 

RELDAN 22 EC 0,2 %  

 

Sau alte produse de protectia plantelor omologate. 

 

Pentru păduchele lânos tratamentul se va aplica si în zona coletului,unde sunt 

prezente coloniile de păduchi. 

 

 

 Asociat cu:  - un fungicid pentru  monilioza 

 

BRAVO 500 SC 0,15%  sau 

FOLICUR SOLO 250 EW 0.1% sau 

SIGNUM 0,1%  

 

Sau alte produse de protectia plantelor omologate 

 

    Tratamentul II se repeta la 8- 10 zile. 

 

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) .Trebuie evitate orele cu 

temperaturi peste 25 ⁰ C. 

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

apoi se pulverizeaza. 

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

 Concentratiile de utilizare a produselor de protectia plantelor indicate in 

buletinul de avertizare ,sunt calculate pentru un volum de solutie de 1000 

l/ha.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; 

 Este interzis pasunatul ca si folosirea ierbii in hrana animalelor timp de 7 zile 

in zona unde s-a efectuat tratamentul ; 

 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. 

 

REGISTRU 

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor 

 

Data 

efectuăr

ii 

tratam 

(ziua 

luna, 

anul) 

Parcela 

Bloc 

fizic 

Timpul 

aplicarii 

(fenofaz

a) 

 

 

Tratamentul efectuat 
Numele, pre-

numele pers. 

responsabile  

de efectuarea 

tratamentului, 

semnătura 

Data 

începerii  

recoltării  

produsului 

agricol 

Nr. si data 

document 

prin 

care s-a 

dat  

 în consum 

 populaţiei 

Agentul  

de 

dăunare: 

boli/ 

dăunători/ 

buruieni 

Denu 

mire 

ppp 

folosit 

Doza 

Omolo 

gată 

/doza 

folosită 

Supra 

faţa, 

(ha) 

Cantit. 

utilizate 

(kg, l) 

(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.. 

 

 
 

VA RUGAM SA AFISATI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL, PENTRU 

INFORMAREA TUTUROR. 
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