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În perioada repausului vegetativ la pomii fructiferi - înainte de dezmugurit - se pot
efectua tratamentele de combatere la Păduchele din San José ( Quadraspidiotus perniciosus),
ouă hibernante de afide şi acarieni cu unul din următoarele produse de protecţie a plantelor:
- Mospilan 20 SG în doză de 0,450 kg/ha + 0,5% Toil – pachet cu adjuvant pe bază de
ulei vegetal.
- Calypso 480 SC în concentraţie de 0,02 %
- Juvinal 10 EC în concentratie de 0,1%
- Oleomin 80 EW este un adjuvant pe bază de ulei mineral folosit în combinaţie cu un
insecticid
În cazul produselor pe baza de ulei vegetal tratamentul se va efectua la temperaturi ale
aerului de peste 5˚ C.
Menţionăm că se pot utiliza şi alte produse de protecţie a plantelor omologate, cu
efect similar cu condiţia să se găsească în lista oficială actualizată (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 nr. 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
(Anexa 2.).
- Respectarea acestor prevederi va fi verificată în teren de către inspectorii APIA şi inspectorii
Oficiului Fitosanitar Judeţean.
- Nerespectarea de către utilizatorii profesionişti 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) .........................
Ferma (nume/număr, adresa).............................................
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