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INFORMARE 

 

 

În perioada 28.03 – 05.04.2022* se vor efectua tratamente fitosanitare în vederea reducerii rezervei de boli la arborii, arbuștii și trandafirii 

din parcurile și aliniamentele stradale de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.  

Produsele fitosanitare folosite, Alcupral 50 PU și Krima (Mospilan 20 Sg) + Toil, sunt omologate în U.E și de către Autoritatea 

Națională Fitosanitară. 

 

 

NR. 

CRT. 
ZONA DE ACȚIUNE 

DATA ȘI 

INTERVALUL 

TRATAMENTULUI 

1 
PARCURILE: Circul de Stat, Motodrom, Plumbuita 1 și 2, Ioanid, Icoanei, Obor, Păsărari, 

Morarilor, 8 Mai și Florilor. 
LUNI 28.03.2022 

orele: 20:00-04:00 

2 

PARCURILE: Cișmigiu, Unirii, Otoi-Călin, Ciurea, Izvor, Ciocârliei, Cinema Floresca, Verdi, 

Lunca Florilor, Ion Creangă, Național, Sala Palatului, Ateneul Român, Sticlăriei, Titus Ozon și 

Național. 

GRĂDINA ZOOLOGICĂ. 

MARȚI 29.03.2022  

orele: 20:00-04:00 

3 

 

PARCURILE: Pantelimon, I.O.R, Titanii, A.I. Cuza și Petrașcu.  

SERA PANTELIMON 

MIERCURI 30.03.2022  

orele: 20:00-04:00 

4 
 

PARCURILE: Carol, Tineretului, Orășelul Copiilor și Lumea Copiilor. 
JOI 31.03.2022 

orele: 20:00-04:00 

5 

 

PARCURILE: Romniceanu, Sebastian, Eroilor, Municipal Ferentari 1 și 2, Humulești, Pecineaga, 

Operei, Venus, Elefterie, Academia Militară. 

CAMPUS REGIE, CĂMINE APACA, COMPLEX POLIZU ȘI CHEUL DÂMBOVIȚEI 

LUNI 04.04.2022  

orele: 20:00-04:00 

 

 



2 

 

NR. 

CRT. 
ZONA DE ACȚIUNE 

DATA ȘI 

INTERVALUL 

TRATAMENTULUI 

6 

 

PARCURILE: Politehnica, Crângași, Nicolae Filimon, Sebastian, Eroilor, Municipal, Drumul 

Taberei, Giulești Păcii și 1 Decembrie.  

ANL BRÂNCUȘI 

MARȚI 05.04.2022 

 orele: 20:00-04:00 

 

 

*În funcție de condițiile atmosferice, datele pot fi modificate. 

 

   

CARACTERISTICILE SUBSTANȚELOR FOLOSITE ȘI MĂSURI DE PRIM-AJUTOR: 
 

Alcupral 50 PU  

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ: 50% cupru metalic, sub forma de oxiclorură de cupru. 

CARACTERISTICI: Alcupral 50 PU are acțiune fungicid-bactericidă de contact, cu eficiența ridicată în prevenirea și combaterea 

unora dintre cele mai păgubitoare boli ale plantelor, prin tratamente preventive aplicate înainte de/sau la apariția primelor 

simptome de boală. Este foarte eficient în prevenirea și combaterea focului bacterian (Erwinia) la meri, peri și gutui, prin 

tratamente pre și postflorale. 

MĂSURI DE PRIM AJUTOR: 

În situațiile în care apar manifestări ce pot fi puse pe seama contactului cu acest preparat se va apela fară întârziere la un serviciu 

medical. Se va arăta medicului ambalajul cu eticheta produsului. 

Unei persoane aflate în stare de inconștiență nu i se va administra nimic pe gură. 

În caz de inhalare persoana afectată va fi scoasă în afara zonei de expunere. 

În caz de contaminare a pielii, se va spăla cu apă și săpun. 

În caz de contaminare a ochilor, se vor spăla cu apa curată. 

În caz de înghitire, se va apela la un serviciu medical specializat. 

 

KRIMA (MOSPILAN 20 SG) 

SUBSTANȚA ACTIVĂ: Acetamiprid 20% 

CARACTERISTICI: Mospilan 20 SG este un insecticid din grupa produselor neonicotinoidice. Este un insecticid de ultima 

generatie cu acțiune sistemică și translaminara cu mod unic de acțiune. Combate un spectru larg de insecte dăunatoare din 

legumicultură, pomicultură, viticultură și cultura mare. Prezintă o acțiune rapidă asupra tuturor stadiilor de dezvoltare ale 

insectelor (ouă, larve, adulți). 
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MĂSURI DE PRIM AJUTOR:  

Contact cu ochii: Clătiți cu atenție ochii cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă 

acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuați clătirea. Dacă iritarea ochilor persist, consultaţi medicul.  

Contactul cu pielea: Scoateți îmbrăcămintea și încălțămintea contaminate și spălați cu multă apă și săpun. În caz de iritare a pielii, 

consultaţi medicul. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.  

Inhalare: Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. Sunaţi la 

un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.  

Ingestie: Clătiți gura. Nu induceţi voma. Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă 

simţiţi bine.  

 

TOIL  

CARACTERISTICI: Toil reprezintă un adjuvant cu conținut de 95% ulei de rapiță metilat, formulat împreună cu emulgatori cu 

eficiență mare. Acest amestec contribuie la dispersia completă a concentratului în soluția de pulverizat. Este special conceput 

pentru realizarea tratamentelor la culturile unde se impune aplicarea solutiilor împreună cu un adjuvant. Acesta înlocuiește cu 

succes adjuvanții pe bază de uleiuri minerale sau vegetale. Recomandat pentru utilizarea în agricultură, horticultură și silvicultură. 

Nu polueaza mediul inconjurator. Este biodegradabil. Nu afectează fauna utilă. Nu este fitotoxic pentru pomi, indiferent de faza 

de vegetație la momentul aplicării, dacă este aplicat conform cu doza recomandată. 

 

 

 

 
  

 

 

  


