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PRUN – conditiile climatice din ultimele zile au favorizat dezvoltarea 

daunatorului/boli MONILIOZA PRUNULUI (Monilinia spp),. 

Pentru prevenirea si combatere se recomanda efecutarea tratamentului fitosanitar – 

faza fenologica de “buton alb”- deschiderea primelor flori. 

 

Pot fi utilizate unul din produsele de protectia plantelor::: 

-CAPTAN 80 WDG /CAIMAN  – 0,15% (1,5 Kg/Ha)  

-ALCUPRAL 50 PU – 0,2% (2 Kg/Ha) 

-FOLICUR SOLO 250 EW/VALOR 250 EW -0.75 L/Ha 

 

Pentru tratamentul mentionat  se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor  

omologate si  cuprinse in baza de date PEST –EXPERT de pe site-ul MADR ,www.madr.ro 

 

OBSERVATII : 

 

 Tratamentele trebuie efectuate pe timp linistit. 

 Plantatiile tratate vor fi marcate cu tablite avertizoare “TEREN OTRAVIT” 

Cantitatea de produs comercial se va calcula pentru :  1000 l apa /Ha.  

- 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, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat 

între Autoritatea Naţională Fitosanitară  şi  Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, 

privind implementarea legislaţiei, în vederea  protecţiei familiilor de albine, împotriva 

intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor. 

 privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse 

de protectia plantelor, Legea383/2013 a apiculturii ,veti lua toate masurile ce va revin. 

 Cititi cu atentie eticheta si toate informatiile despre fiecare produs in parte. 

 ! In conformitate cu SMR 10 – cerinte legale in materie de gestiune a produselor 

de protectia plantelor : 

 

 Sa utilizeze numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia  

Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se regasescin baza de date 

PEST EXPERT – site-ul MADR www.madr.ro 

 Produsele  de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) 

vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea 

acestor produse, emisă de oficiile fitosanitare din raza teritorială in care îsi desfasoara 

activitatea; 

http://www.madr.ro/


 Nu se  aplica tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de 

protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitară si ecologica, precum si in 

alte zone protejate stabilite in conditiile legii (parcelele din zona de protective au o 

fasie inierbata de 1-3 m ,functie de panta terenului); 

 Ambalajele din carton provenite de la produsele de protectia plantelor se vor 

plia,cele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori,cu colectarea  efluentiilor 

fitosanitari in bazinul masinii de stropit si aplicarea lor pe suprafata cultivata; 

 Ambalajele se vor depozita pana la predarea aacestora catre distribuitorul de 

produse de protectia plantelor sau se pot preda in Campania :SCAPA” de ambalaje – 

www.aiprom.ro; 

 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; 

 Respectati normele de ecoconditionalitate prevazute în Ordinul nr.352 din 10 

februarie 2015, conform caruia orice fermier care solicita plati în cadrul schemelor si 

masurilor de sprijin trebuie sa respecte cerintele cu privire la utilizarea produselor de 

protectia plantelor 

 Respectati cu strictete conditiile de depozitare,de manipulare si utilizare a 

produselor de protectia plantelor în exploatatiile agricole,asa cum sunt prevazute în 

Ghidul pentru utilizarea în siguranta a produselor de protectia plantelor 

(http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-în-domeniul-fitosanitar.html). 

 Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistreaza obligatoriu in Registrul de 

evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor,conform modelului de mai 

jos: 

 

 

REGISTRU 

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor 

 

Data 

efect. 

tratam 

(ziua 

luna, 

anul) 

Parcela 

Bloc 

fizic 

Timpul 

aplicarii 

 

 

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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