Tratarea semințelor cu neonicotinoide, autorizată
temporar
Cu aprobarea Comisiei Europene (CE), Daniel Botănoiu,
secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
(MADR), a semnat patru autorizații temporare, valabile 120 de
zile, în peroada 28 februarie – 28 iunie 2014. Astfel, în
campania agricolă care se apropie, va fi permisă tratarea
semințelor de porumb, floarea-soarelui și rapiță de primăvară,
cu neocotinoide.
Este vorba de următoarele insecticide: Cruiser 350 FS
(substanță activă Tiametoxam - producător Syngenta), Nuprid
AL 600 FS (Imidacloprid - Alchimex România și Nufarm
Austria), Poncho 600 FS (Clotianidin - Bayer) și Seedoprid 600
FS (Imidacloprid - Makhteshim Agan, Israel).
Principalii dăunători vizați: Tanymecus dilaticollis, Agriotes
spp., Diabrotica virgifera virgifera din culturile de porumb și
floarea-soarelui, la care se adaugă și Phyllotreta spp.
(Seedoprid) din cultura de rapiță.
Potrivit MADR, autorizațiile au fost emise în conformitate cu
prevederile art. 53 al Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind
introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a
Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului. Acest
lucru s-a întâmplat la solicitarea asociaţiilor de producători
agricoli şi a producătorilor de semințe. Asociaţia AMSEM a
demonstrat, prin studiul întocmit și bine documentat, prezentat
factorilor de decizie și asociațiilor din agricultură, dezastrul
care ne asteapta prin decizia de interzicere a tratării semințelor
cu neonicotinoide.
Felicităm conducerea MADR pentru consecvența cu care a
urmărit repararea, chiar și temporară, a deciziei birocraților din
CE.
Autorizațiile prevăd că vânzarea şi utilizarea insecticidelor pe
teritoriul României se va face cu respectarea prevederilor
legislaţiei în vigoare, privind comercializarea şi utilizarea
produselor de protecţie a plantelor.

În vederea reducerii riscului asociat utilizării produselor de
protecţie a plantelor, se vor aplica cu stricteţe următoarele
măsuri:
● companiile de pesticide vor comercializa produsul numai
agenţilor economici care fac dovada că tratamentul va fi efectuat
în instalaţii profesionale, cu personal calificat;
● companiile vor ţine o evidenţă strictă a cantităţilor de
produs comercializat fiecărui agent economic, pe care o va
comunica săptămânal la MADR - Agenţia Naţională
Fitosanitară, în vederea evitării creării de stocuri de
produs/sămânţă tratată, după expirarea perioadei de 120 zile;
● etichetarea ambalajelor cu seminţe tratate se va face
conform prevederilor art. 49 (4) al Regulamentul (CE) nr.
1107/2009;
● însămânţarea se va efectua cu semănători dotate cu
echipamente care să asigure reducerea riscului, respectând buna
practică agricolă;
● MADR, prin direcţiile de specialitate de la nivel local, va
monitoriza întreaga acţiune, prin efectuarea de controale, atât la
locurile de tratare a seminţei, cât şi în câmp la semănat.
Este interzisă crearea de stocuri de produs/sămânţă tratată
după data de 28.06.2014.
Nerespectarea întrutotul a prevederilor autorizaţiilor
temporare va atrage după sine, sancţiuni conform legislaţiei în
vigoare şi suspendarea autorizaţiei fitosanitare.

