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BULETIN  DE  AVERTIZARE 

Nr. 06 / 18  martie 2019      

Oficiul Fitosanitar Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la  CEREALE, POMI 
FRUCTIFERI, PEPINIERE împotriva ŞOARECELUI  DE CÂMP, ŞOARECELE DE PĂDURE 
(Microtus arvalis, Apodemus sylvaticus). 
 

La culturile agricole se recomandă efectuarea tratamentului pe suprafeţele 
pe care există mai mult de  4 – 5 vetre de atac produse de şoareci/ha. 
 
Produs de protecţie a plantelor omologat:  
 

1. BROMAKOL   -   25-50 g momeli/galerie activă     
 
Perioada optimă de tratament: - Când talia vegetaţiei  ierboase este de  5-8 cm – până la distrugerea 
populaţiei de şoareci. 
 

Din 5 în 5 zile se controlează galeriile în care a fost pusă momeala. Dacă momeala a fost consumată, se 
mai adaugă momeală  în galerii, până când aceasta rămâne neconsumată, semn ca populaţia de şoareci fost 
distrusă.  

 
Alte recomandări: 
- Înainte de utilizarea produsului de protecţie a plantelor citiţi cu atenţie  prospectul acestuia! 
- Suprafeţele tratate se vor semnaliza cu plăcuţe inscripţionate  “TEREN OTRĂVIT”; 
- Momeala se pune în galeriile active  pentru a proteja vânatul, câinii… 
- Se interzice păşunatul cât timp sunt prezente momelile pe teren. 

Măsuri agrotehnice: 
   - distrugerea prin praşile a galeriilor şi cuiburilor de rozătoare; 
    - blocarea căilor de acces sau de extindere a rozătoarelor în culturile învecinate prin brazde adânci sau şanţuri 
în jurul culturilor. 
 
Protecţia personală/controlul expunerii:  
- Respectaţi măsurile de protecţie individuală, cum ar fi: mănuşi, salopete, etc.  
- Nu mancaţi şi nu fumati în timp ce lucraţi cu produsul.  
- Spălati-vă pe mâini după terminarea  tratamentului. 
Informaţii toxicologice: 
       Produsul trebuie manevrat cu grijă, poate dăuna uşor sănătaţii în cazul persoanelor foarte 
sensibile, dacă este inhalat, înghiţit sau intră in contact cu pielea şi ochii. 
Informatii ecologice:  
       - Ambalajele din carton provenite de la produs, se vor plia şi depozita, până la predarea acestora la 

distribuitorul de produse sau se pot preda în campania “SCAPA de ambalaje” - www.aiprom.ro. 
Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu 

stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii şi de protecţie 
a animalelor.          

 
 

                Coordonator Oficiul Fitosanitar                                                        Întocmit 
                 Cons. sup. Elena STANCU                                              Cons. sup. Ana TIMAR 

 



Pagină 2 din 2

 

 

 
 
CERINŢE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI: 
 

- să întocmească registrul cu evidenţa tratamentelor fitosanitare; 
- să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă; 
- să utilizeze numai produse de protecţie a plantelor (p.p.p.) omologate pentru cultură; 
- să utilizeze produse de protecţie a plantelor doar în scopul pentru care au fost omologate; 
- p.p.p. clasificate ca “Foarte toxice” (T+) şi “Toxice” (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice 
care deţin autorizaţie; 
- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie 
sanitară şi ecologică; 
- să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a p.p.p. în exploataţiile agricole; 
- să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă a p.p.p. utilizate în exploataţie, în 
registrul cu evidenţa tratamentelor fitosanitare. 
 

 Recomandăm accesarea sitte: www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-
fitosanitar.html. 

 
 

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidenţă a 
tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor conform modelului din Anexa nr. 2, la buletinul de 
avertizare. 
  
ANEXA nr. 2 la Buletinul de prognoză şi avertizare 
Nume/prenume fermier/societate comercială  ______________________ 
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii    ______________________ 
Comuna (judeţul)                     __________________________________ 
Ferma (nume/număr, adresa)   __________________________________ 
 

REGISTRU 
EVIDENŢA TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR  

Data 
efectuării 
tratament 

(ziua, 
luna, 
anul) 

Cultura
şi locul 
unde 
este 

situat 
terenul 

Timpul 
aplicării 
(fenofaza 
culturii) 

Tratamentul efectuat Numele, 
prenumele 
persoanei 
responsa- 

bile  de 
efectuarea 
tratamen-

tului, 
semnătura 

Data 
începerii 
recoltării 

produsului 
agricol 

Nr. şi 
data 
docu-

ment prin 
care s-a 
dat în 

consum 
populaţiei

Agentul de 
dăunare: 

boli/dăunători/
buruieni 

Denumire 
ppp 

folosit 

Doza 
omologată

/doza 
folosită 

Supra-
faţa, 
ha 

Cantită- 
ţi utili- 

zate 
(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 (şi ştampila după caz) fermierului sau 
administratorului societăţii. 

 
 


