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Cafl'e,
Toate primariile, operatori economici cu profil agricol si fermieri.
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INFORMARE

Directia Agricola Judeteana Brasov, va aduce la cunostinta urmatoarele:
- In conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind
introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si
91/414/CEE ale Consiliului, s-a aprobat in perioada 15 ianuarie - 24 mai 2021 tratarea semintei de
porumb utilizata in campania de semanat din primavara anului 2021, cu produse de protectia
plantelor CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS, PONCHO 600 FS.
- In vederea reducerii riscului asociat utilizarii produselor de protectia plantelor, se vor aplica cu
strictete urmatoarele masuri:
a) samanta tratata se va utiliza numai in zonele si pe suprafetele cu infestare foarte puternica a
daunatorului Tanimecus dilaticollis si/sau Agrotes spp;
b) odata cu comercializarea semintelor tratate cu CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS,
PONCHO 600 FS, distribuitorii vor pune la dispozitia fermierilor si placute de ave1iizare care va fi
inscriptionata cu sintagma - samanta tratata cu neonicotinoide;
c) operatorii economici prestatori de servicii autortizati care efectueaza tratamentul la samanta vor
eticheta ambalajele semintelor tratate conform prevederilor art. 19 alin. (4) al Regulamentului (CE)
nr. 1107/2009;
el) insamantarea se va efectua cu semanatori dotate cu deflector care sa asigure incorporarea
semintei in sol si reducerea emisiilor de praf în atmosfera, precum si respectarea bunelor practici
·
agricole;
e) <lupa insamantare, în momentul controlului; nu trebuie sa se depisteze samanta tratata
neincorporata în sol.
- Fermierii au obligatia de a anunta in timp util, atat primariille cat si apicultorii din zona cu
privire la perioada in care se va derula actiunea de semanat a semintelor ele porumb tratate
cu unul dintre produsele CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS, PONCHO 600 FS, pentru a
se asigura protectia albinelor împotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor.
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