Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură - Anexa la protocol de prelevare probe

FORMULAR PENTRU TRIMITERE PROBE CĂTRE ICDA
pentru analize de neonicotinoide (Tiametoxam, Imidacloprid, Acetamiprid, Clotianidin, Tiacloprid) în cadrul proiectului de
cercetare ADER 415/2017, finanțat de MADR
Număr de probe (în cazul
Cultura de interes apicol
Cantitatea
în care se iau mai multe
Tipul probei (se bifeaza cu x)
Floarea
probe din aceeasi familie
probei
1
Rapiță Porumb soarelui
de albine )

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4
4.1.

Albine muribunde
Albine moarte foarte recent
Puiet in fagure
Miere
Polen
Păstura
Plantă (porumb in faza de gutatie)
Data recoltării
Date privind persoana care a recoltat proba:
Numele și prenumele
Adresa de domiciliu
nr telefon
adresă de e-mail
Date privind cultura si tratamentele:
Locatia stupinei/Locatia culturii melifere:

Tratamentul fitosanitar aplicat culturii melifere (acolo unde
există date). Daca este posibil, vă rugăm să solicitati fermierului
4.2. acest detaliu.
Mențiuni privind condițiile de păstrare
și trimitere a probelor

Nume si prenume
Semnătura

Toate probele de material biologic apicol sau produse apicole se vor recolta în
perioada culesului de la cultura melifera tratată și se vor conserva imediat la
temperaturi cât mai scăzute.Probele se vor menține congelate până la
ajungerea lor la ICDA. Congelarea probelor imediat după intoxicare și pe toată
perioada de transport și păstrare până la analize reduce semnificativ
descompunerea neonicotinoidelor si asigură o mai bună acuratețe a analizelor
de laborator.
Exemple de neonicotinoide
Denumire comercială
substanta
Cruiser 350 FS

tiametoxam*
clotianidin*

Poncho 600 FS

imidacloprid*

Seedoprid 600 FS, Nuprid Al 600 FS

acetamiprid

Mospilan 20 SG si 20 SP

tiacloprid

Proteus OD 110, Biscaya 240 OD, Calypso
480 C, Sonido 400 FS

* substanțe interzise la nivel de UE care în România
Alte mențiuni:
fac obiectul derogărilor MADR
1. Formularul se completează pentru fiecare familie de albine din care se ia proba.
2. Probele se vor recolta doar din familii de albine, din stupine, cu simptome clare de intoxicații specifice culturilor
tratate cu produse fitosanitare
3. Analizele vor urmări doar identificarea neonicotinoidelor vizate în tabel. Nu se vor face analize pentru alte
substanțe de tratament fitosanitar.

