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Conditiile climatice din ultimele zile au favorizat aparitia si dezvoltarea bolii:
Monilioza – Monilinia laxa
care poate cauza pierderi importante la culturile de cires si visin. Pentru combatere se recomanda
unul dintre produsele enumerate.
1. Novozir MN – 80 in concentratie de 0,2% sau
2. Orius 25 EW ( SALVATOR 25 EW – a doua denumire comerciala)– in
concentratie de 0,1% sau
3. Teldor 500 SC – in concentratie de 0,08%.
Perioada optima de tratament :– cand 10-15 % din petale s-au scuturat.
Mentionam ca se pot utiliza şi alte produse de protecţie a plantelor omologate, cu efect
similar cu conditia : sa se găseasca în lista oficială actualizata (Pest Expert).
Alte recomandări:
- Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător !
- Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de protectie a plantelor , pe cele de
securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr.
45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru Protecţia familiilor de albine împotriva
intoxicaţiilor cu pesticide, a Legii nr. 383/2013 .
Conform prevederilor legale prevăzute în: Reg. (CE) Nr. 1107/ 2009; HG nr. 1559/2012;
OG. Nr. 4/ 1995; OG nr.41/ 2007; HG 1230/2012 şi Protocolul de colaborare nr.
160400/16.05.2014 încheiat între APIA şi ANF, agricultorii, care prin activitatea lor
depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor au obligaţia:
- Să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă contabilă a produselor de
protecţie a plantelor utilizate în exploataţie.
Fiecare utilizator de produse de protecţia plantelor trebuie să deţină şi să completeze la zi
registrul de evidenţa tratamentelor fitosanitare, după efectuarea fiecărui tratament.
- Respectarea acestor prevederi va fi verificată în teren de către inspectorii APIA şi inspectorii
Oficiului Fitosanitar Judeţean.
- Nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a acestor prevederi, se sancţionează cu
amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

ANEXA 2 la Buletinul de avertizare
Nume şi prenume fermier/soc. comercială ...................
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii (Comuna, judeţul) .........................
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adresa).............................................
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Recomandari speciale:
In conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a
plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar aprobata
prin legea nr.28/2009 art.1, alin.1 , "comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor de protectie a
plantelor , fabricate in tara sau provenite din import, se poate face numai de catre persoanele
inregistrate pe baza unui certificat de inregistrare eliberat de unitatea fitosanitara in a carei raza
teritoriala isi desfasoara activitate de comercializare a produselor de protectie a plantelor ."
Ca atare , produsele de protectie a plantelor se pot cumpara numai de la agenti economici
autorizati.
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