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INFORMARE 
Utilizatorii ai produselor de protectia plantelor. 

         (Societati   agricole,  Societati  comerciale,  PFA,   II , IF ,  Primarii.)  

   PRIVIND UNELE MASURI  PENTRU PROTECTIA FAMILIILOR DE 
ALBINE IMPOTRIVA INTOXICATIILOR CU PPP ( PRODUSE DE 
PROTECTIA  PLANTELOR ) 

        Conform Ordinului comun nr 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei,  1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerul 
Mediului,   15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţia Locală şi Asociaţia 
Crescătorilor de Albine din Romania nr.127/1991, a  Legii  nr. 383 /2013,  precum si a Protocolului  
de colaborare cu  nr. 328432 /31. 03. 2015,  incheiat intre  Agentia   Nationala  Fitosanitara  si 
Asociatia  Crescatorilor  de Albine  din Romania,respectiv 291 /24. 03. 2015 al Autoritatii 
Nationale Fitosanitare (Agentia Nationala Fitosanitara) privind unele măsuri pentru protecţia 
Familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide vă comunicăm  obligaţiile ce revin celor 
implicaţi în această acţiune. 

         Productorii agricoli , care execută sau beneficiază de tratamente fitosanitare cu 
pesticide au următoarele obligaţii : 
          Să înştiinţeze în scris  cu cel puţin 5 zile înainte de începerea tratamentului cu  produse de 
protectie a plantelor(p.p.p)  primăriile comunale si orăşeneşti, pe teritoriul cărora se găsesc 
suprafeţele ce urmează a fi tratate precum şi cele ale căror limite teritoriale se află la mai puţin 
de 5 km de aceste suprafeţe conţinând următoarele date : locul tratamentului ; data începerii şi 
durata tratamentului ; denumirea produsului folosit şi remanenţa acestuia ; metoda de aplicare 
şi mijlocul cu care se execută tratamentul. 
          Să efectueze tratamente cu  produse de protectia plantelor  numai pe timp liniştit, fără 
vânt .  
          In perioada infloririi culturilor  a caror polenizare se face prin insecte, tratamentele se 
executa numai cu produse de protectia plantelor ,,selective pentru insectele polenizatoare  “ 
albine , bondari.  
          ATENTIE!!! 
  Primariile comunale  si  orasanesti: 
            Vor  lua masuri pentru anuntarea in scris  cu cel puţin 5 zile înainte, sub semnatură de 
luare la cunoştinţă, a tuturor deţinătorilor de stupine situate în raza teritorială a localităţii, 
precum şi circumscripţia sanitar-veterinară, despre locul, data începerii şi mijloacele cu care se 
execută tratamentele cu pesticide . 
           Aceste masuri se aplica atat pentru stupinele amplasate  pe  vetre permanente cat si 
pentru cele amplasate in stuparit pastoral in vederea valorificarii resurselor melifere.     
                                                           Intocmit, Jeni Nela DAMIAN 
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BULETIN DE AVERTIZARE 
Nr. 17  din 10. 04. 2018 

         Conditiile climatice din ultima perioada  au favorizat aparitia si evolutia daunatorului/bolii : 
    MELIGETHES AENEUS (Gandacul lucios) 
  CEUTORHYNCHUS  ASSIMILIS. (Gargarita silicvelor) 

   ENTOMOSCELIS ADONIDIS (Gandacul rosu al rapitei) 
 

care poate cauza pierderi importantela cultura:      RAPITA  
                   
Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:  MELIGETHES AE. (gandacul lucios),adultul are corpul 
oval, de 1,5 – 2,7 mm lungime de culoare verde-aramie sau albastruie, cu luciu metalic sau mat. Adultii se hranesc cu 
organele florale din bobocii inca nedesfacuti.Larva este oligopoda, la completa dezvoltare de 3,5 mm lungime, corpul 
este de culoare alba. Insecta prezinta o generatie pe an,ierneaza ca insecta adulta in stratul superficial  al solului.Spre 
sfarsitul lunii aprilie, la formarea tulpinilor si lastarilor floriferi insectele isi fac  aparitia, trecand pe inflorescentele 
acestora continundu-si  hranirea.Dupa copulatie la inceputul lunilor aprilie – mai, femelele perforeaza bobocii  florali 
si depun ouale. Ponta dureaza pana in cursul lunilor mai si iunie. Incubatia dureaza 4-14 zile.Larvele isi fac aparitia la 
deschiderea bobocilor florali si se hranesc cu organele florale.In cursul lunilor iunie –iulie apar adultii din noua 
generatie, care, dupa o perioada de hranire de cateva saptamani,se retrag pentru hibernare. 
    CEUTORHYNCHUS  ASS. (gargarita silicvelor),adultul are corpul de 2-2,8 mm lungime de culoare 
neagra.Pronotul prezinta cate un tubercul evident. Elitele sunt alungite si trptat ingustate posterior.Larva are  corpul 
curbat, de 3-5 mm lungime si de culoare alba,iar capsula cefalica bruna. Ierneaza ca insecta adulta in stratul 
superficial al solului.In primavara,in cursul  lunilor aprilie- mai, gargaritele  parasesc  locul de hibernare migrand in 
cultura.Depunerea pontelor are loc in siligvele in formare.Pentru depunerea pontelor femela roade un orificiu in 
peretele siligvei si,in fiecare orificiu ros,depune un ou.O femela depune 35-50 oua. Incubatia dureaza 8 -11 zile.La 
completa dezvoltare larvele rod orificii in peretii siligvei dupa care parasesc locurile de hrana, si se retrag in stratul 
superficial, unde se inpupeaza.Noii  adulti  apar la inceputul  lunii august si se hranesc cu plante  crucifere spontane 
sau cultivate pana in toamna cand se retrag pentru hibernare. 
    Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care 
s-au realizat urmatoarele conditii: Depasirea pragului economic de daunare (peste 15 %plante 
atacate) 
Pentru  efectuarea tratamentului, folositi unul  din  produsele sau amestecurile  de mai jos, dupa caz                                   

1.  MAVRIK 2 F             -  0,2  l/ha.  sau 
                                               2.  BISCAYA 240 OD     - 0,3  l/ha.  sau 
                                      ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR  OMOLOGATE                                   
  Perioada optimă de tratament:IN FAZA FENOLOGICA DE IMBOBOCIRE – INFLORIRE. 
          Alte  recomandări;  
 Tratamentul se aplica in zile fara vant si precipitatii. 
 Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor  recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate. 
 Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru,  tratamentul se va  prelungi cu       numărul de 
zile în care nu s-a putut lucra.  
Citiţi cu atenţie prospectul produselor de protecţia plantelor  înainte de utilizare ! 
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător ! 
Respectaţi  cu  stricteţe  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a 
albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia 
familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor  cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din 
România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al 
Ministerului Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia 
Naţională Fitosanitară  şi  Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în 
vederea  protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.    



Suprafetele tratate  se  vor  inscriptiona  cu  tablite de  avertizare ‘’TEREN OTRAVIT’’  
 
        IN ATENTIA PRIMARIILOR:  

BULETINELE  DE  PROGNOZA  SI  AVERTIZARE  SA  FIE  AFISATE  IN  LOCURI 
VIZIBILE  PENTRU A  PUTEA  FI  ACCESIBILE  TUTUROR  CELOR  INTERESATI.            
 
  
 
 
                                                    Intocmit,  Jeni Nela DAMIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M.A.D.R – AUTORITATEA   NATIONALA   FITOSANITARA 
              OFICIUL FITOSANITAR ILFOV 
LOC. STEFANESTII DE JOS, STR. ZORILOR, Nr. 21, JUD. ILFOV 
Tel./Fax.0213379739                                                                                                                                                                       
E- mail: Fitosanitar.ilfov@gmail.com                                                             
                                                                                                                                            
                                                                                                                                                       

 
BULETIN DE AVERTIZARE 

Nr.18  din 10. 04. 2018 
         Conditiile climatice din ultima perioada  au favorizat aparitia si evolutia daunatorului/bolii :  
                                 OMIZI    DEFOLIATOARE (PONTE  HIBERNANTE) 
  care poate cauza pierderi importantela cultura   CIRES -  VISIN                   
    Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului nr. 1, numai pe parcelele pe care 
s-au realizat urmatoarele conditii: rezerva biologica >15 % pentru daunator  si 10 -15% pentru boli.  
Pentru  efectuarea tratamentului, folositi unul  din  produsele sau amestecurile  de mai jos, dupa caz:                                                                                                                             
.                          1. FASTAC 10 EC  - 0,02 %    (0,2  l/ ha. )  sau 
                           2. CALYPSO 480 SC - 0,02%  ( 0,2  l/ha.) sau 
                                 ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR  OMOLOGATE   
Tratamentul se va complexa cu fungicide pentru combaterea bolilor: 
MONILINIA FR. (Monilioza); COCOMYCES H. (Antragnoza frunzelor de cires) 
    Monilinia FR. (Monilioza),boala se manifesta pe flori,ramurile tinere si fructe.Cel mai 
periculos atac este acela produs pe flori.Buchetele de flori sunt infectate inainte de deschiderea 
petalelor si, cel mai tarziu, cand florile sunt deschise.Buchetul floral se usuca repede.Frunzele se 
vestejesc,luand aspectul unui buchet uscat.Infectia poate ajunge si pe ramuri,pe care uneori apar 
gome.Cand atacul este tarziu, petele se detaseaza de pericarpul fructului in curs de formare.    
    COCOMYCES H.(Antragnoza frunzelor de cires),sunt atacate  in special frunzele si intr-o mica 
masura ramurile.Pe frunze,atacul se manifesta prin aparitia pe fata superioara a limbului 
numeroase pete punctiforme,de culoare purpurie,care cu timpul se maresc.Pe fata inferioara a 
limbului,petele sunt mai delimitate,iar coloratia este mai palida.Frunzele infectate incep sa se 
usuce,devin fragile,se rasucesc si cad prematur.Pomii ramanand cu ramurile defoliate. 
Pe ramuri inainte de infrunzirea pomilor apar numeroase fructificatii ale ciupercii,care erup  prin 
leziunile produse pe scoarta.Portiunile de ramuri se usuca repede,iar frunzele cad. 

  1. SIGNUM   - 0,05 % ( 0,5 kg./ ha.) sau 
  2. TOPAS 100 EC  - 0, 05 %  (0,5 l./ha. ) sau 
  3. TOPSIN 70 WDG -0,07% (0,7 l/ha) sau 

                 ALTE  PRODUSE  DE  PROTECTIA  PLANTELOR  OMOLOGATE                         
Perioada optimă de tratament: FAZA FENOLOGICA “BUTON ALB” 
         Alte  recomandări; 
Tratamentul  se va efectua in perioada  avertizata,  in zile fara vânt , prcipitatii si poate  fi repetat  in  
functie de remanenta  produsului  folosit, de rezerva biologica si de conditiile climatice   
nefavorabile;   
Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor  recomandate în PEST EXPERT pentru testele 
avertizate. 
Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru,  tratamentul se va  prelungi 
cu  numărul de zile în care nu s-a putut lucra.  
Citiţi cu atenţie prospectul produselor de protecţia plantelor  înainte de utilizare ! 
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător ! 
Respectaţi  cu  stricteţe  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a 
muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, 
privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor  cu pesticide, a 
Legii nr.383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul 



Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului 
Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între 
Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind 
implementarea legislaţiei, în vederea  protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu 
produse de protecţia plantelor. 
   Suprafetele tratate  se  vor  inscriptiona  cu  tablite de  avertizare ‘’TEREN OTRAVIT’’ 
        IN ATENTIA PRIMARIILOR:  

BULETINELE  DE  PROGNOZA  SI  AVERTIZARE  SA  FIE  AFISATE  IN  LOCURI 
VIZIBILE  PENTRU A  PUTEA  FI  ACCESIBILE  TUTUROR  CELOR  INTERESATI.            
 
                                                  Intocmit,   Jeni Nela DAMIAN 
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BULETIN DE AVERTIZARE 

Nr. 19 din 10. 04. 2018 
         Conditiile  climatice din ultima perioada  au favorizat aparitia si evolutia daunatorului/bolii :  
                                       HOPLOCAMPA  M. (VIESPEA NEAGRA A PRUNELOR) 
care poate cauza pierderi importantela cultura PRUN 
                   
Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:  HOPLOCAMPA MINUTA (viespea neagra a prunelor),ierneaza in 
stadiul de larva ajunsa la completa dezvoltare, in solul de sub scoarta pomilor, la 2 -10 cm adancime, intr-un cocn 
matasos. Prin luna martie, cand temperatura solului  depaseste 5-6 C, larvele se transforma in pupe. Aparitia adultilor 
are loc in prima decada a luni  aprilie.In perioada zborului viespile se hranesc cu nectarul si polenul  de la pomii cu  
inflorire timpurie.La 3- 4 zile de la aparitie are loc copulatia si dupa 2- 3 zile depunerea oualor.Primele oua sunt 
depuse la inceputul infloririi pomilor.Larvele aparute rod corionul oului si epiderma uscata a sepalei in care a fost 
facuta incizia la depunerea  oului.Locul preferat de patrundere a larvelor este partea superioara a fructului. 
    Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului nr. 1, numai pe parcelele pe care s-au realizat 
urmatoarele conditii: rezerva biologica >15% pentru daunatori  si 10-15 % pentru boli. 
Pentru  efectuarea tratamentului, folositi unul  din  produsele sau amestecurile  de mai jos, dupa caz    
          1.  CALIPSO  480 SC    - 0,02%     (0,2  l/ha.) sau 
          2.  DECIS MEGA 50 EW – 0,15l/ha ( 0,01%) 
          3.  KARATE  ZEON (NINJA – a doua denumire comerciala)    - 0,015 %  ( 0,150   l/ha.) 
sau 
                                 ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR  OMOLOGATE   
Tratamentul se va complexa cu fungicide pentru combaterea bolilor: MONILINIA FR. ( MONILIOZA );  
CORYNEUM B. ( CIURUIREA FRUNZELOR ); POLISTIGMA R. ( PATAREA ROSIE A FRUNZELOR ).             
MONILINIA FR.  (monilioza ),atacul se manifesta pe ramuri ,frunze, flori, fructe in diferite faze de 
dezvoltare.Primavara, in timpul infloritului, unele ramuri tinere incep sa se vestejeasca.Frunzele si 
florile se brunifica si se usuca. Atat pe scoarta ramurilor atacate, cat si pe flori, apare un mucegai 
cenusiu – galbui alcatuit din miceliul cipercii. 
   CORYNEUM B. (Ciuruirea frunzelor),sunt atacate frunzele si in masura mai mica lastarii si 
fructele.Pe  frunze apar pete mici, circulare,brune-cenusii,delimitate de o aureola mai inchisa la 
culoare.Tesutul din dreptul lor se necrozeaza,se usuca. Cand numarul petelor este mare frunza 
apare ciuruita.Cand punctele de infectie sunt apropiate apar pete confluente,ramanand goluri de 
dimensiuni diferite.Pe lastari apar pete brune- cenusii, scoarta se necrozeaza, miceliul patrunde in 
profunzime,tesuturile se degradeaza si se produc ulcere care sunt evidente.Pe fructe,atacul se 
intalneste numai la soiurile de prun foarte sensibile.Se manifesta sub forma unor pete 
mici,cenusii,cu o zona marginala mai inchisa la culoare. 

1. LUNA EXPERIENCE  - 0,05%  (0,5  l/ ha ) sau 
2. FOLPAN 80 WDG  -0,2 %  (2,0 kg./ha.) sau  
3. CAPTAN 80 WDG  - 0,15 %  (1,5 kg./ ha.) sau 

                    ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR  OMOLOGATE                      
  Perioada optimă de tratament: FAZA FENOLOGICA “ BUTON ALB” 
          Alte  recomandări; 
 Tratamentul  se va efectua in perioada  avertizata,  in zile fara vânt,precipitatii si poate  fi repetat  in functie de 
remanenta  produsului folosit, si de conditiile climatice nefavorabile. 
 Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor  recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate. 
 Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, ratamentul se va prelungi cu       numărul de zile 
în care nu s-a putut lucra.  



Citiţi cu atenţie prospectul produselor de protecţia plantelor  înainte de utilizare ! 
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător ! 
Respectaţi  cu  stricteţe  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a 
albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia 
familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor  cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din 
România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al 
Ministerului Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia 
Naţională Fitosanitară  şi  Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în 
vederea  protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor. 
   Suprafetele tratate  se  vor  inscriptiona  cu  tablite de  avertizare ‘’TEREN OTRAVIT’’  
        IN ATENTIA PRIMARIILOR:  

BULETINELE  DE  PROGNOZA  SI  AVERTIZARE  SA  FIE  AFISATE  IN  LOCURI 
VIZIBILE  PENTRU A  PUTEA  FI  ACCESIBILE  TUTUROR  CELOR  INTERESATI.            
 
 
 
                                     Intocmit,   Jeni Nela DAMIAN 
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BULETIN DE AVERTIZARE 

Nr. 20  din 10. 04. 2018 
         Conditiile climatice din ultima perioada  au favorizat aparitia si evolutia daunatorului/bolii:  
                                    ERWINIA  AMILOVORA ( Focul bacterian al rozaceelor) 
care poate cauza pierderi importantela cultura.MAR, PAR SI GUTUI                   
Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: Bacteria ERWINIA  AMYLOVORA (Focul bacterian al 
rozaceelor) ,ataca toate  organele aeriene ale plantei, de obicei primul simptom apare primavara pe 
inflorescente. Florile se ofilesc, se brunifica  si se inegresc. Ele cad sau raman atasate pe pom. Pe frunze, 
atacul se manifesta sub forma unor pete brune, care se extind si ocupa intregul limb foliar.Lastarii atacati 
au frunze moarte si persistente. 
    Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului nr 1, numai pe parcelele pe care 
s-au realizat urmatoarele conditii: PREFLORAL. 
Pentru  efectuarea tratamentului, folositi unul  din  produsele sau amestecurile  de mai jos, dupa caz      
.                               1.  ALCUPRAL 50 PU  -  0,2 % - mar;   0,3 % par si gutui  sau 
                                2.  CHAMPION 50  WP – 0,2 % mar;      0,3 % - par si gutui  sau   
                                3.  KOCIDE 2000  -  0,25 %   sau 
                                ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR  OMOLOGATE                                   
Perioada optimă de tratament: PREFLORAL, LA INCEPUTUL INFRUNZIRII  MUGURILOR  FLORALI-
PANA LA INALTAREA INFLORESCENTEI. 
   Alte recomandări:   
Tratamentul se aplica  in zile fara vânt, precipitatii si se va repeta in funcţie de remanenta produsului folosit ,si de 
conditiile climatice nefavorabile; 
Tratamentul  al II-lea pentru prevenirea si combaterea  Focului bacterian al rozaceelor se va efectua postfloral, 
folosind: 
                                                             1.  ALCUPRAL 50 PU - 0,04%  sau 
                                                             2.  CHAMPION 50 WP -  0,04%  sau 
                                                             3.  COPAC -  0,04%  sau  
                                      ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR  OMOLOGATE                                    
 Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor  recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate. 
 Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru,  tratamentul se va  prelungi cu       numărul de 
zile în care nu s-a putut lucra.  
Citiţi cu atenţie prospectul produselor de protecţia plantelor  înainte de utilizare ! 
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător ! 
Respectaţi  cu  stricteţe  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a 
albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia 
familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor  cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din 
România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al 
Ministerului Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia 
Naţională Fitosanitară  şi  Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în 
vederea  protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.   
        IN ATENTIA PRIMARIILOR: BULETINELE  DE  PROGNOZA  SI  AVERTIZARE  
SA  FIE  AFISATE  IN  LOCURI VIZIBILE  PENTRU A  PUTEA  FI  ACCESIBILE  
TUTUROR  CELOR  INTERESATI.                                                  Intocmit,    Jeni Nela DAMIAN 
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BULETIN DE AVERTIZARE 

Nr. 21  din 10. 04.  2018 
Conditiile  climatice din ultima perioada  au favorizat aparitia si evolutia daunatorului/bolii :                                     

MYCOSPHAERELLA FR.(PATAREA ALBA A FRUNZELOR); 
                                      BOTRYTIS C. (PUTREGAIUL CENUSIU). 
care poate cauza pierderi importantela cultura  CAPSUN 
                
Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: MYCOSPHAERELLA  FR.(patarea rosie a frunzelor),se 
manifesta prin aparitia pe frunze a unor pete circulare, de 1-3mm in diametru, de culoare rosie – 
violacee; mai tarziu, centrul petelor se necrozeaza  si devine cenusiu albicios.In conditii de 
umiditate,pe suprafata petelor foliare apare un puf albicios. 
     BOTRYTIS  C. (putrgaiul cenusiu), pot fi atacate toate organele supraterane ale plantei, insa boala 
se manifesta  frecvent, cu efectul cel mai pagubitor, pe flori si fructe.Tesuturile atacate se brunifica 
si, in conditii de umiditate mare, pe suprafata  lor apare sporulatia cenusie. Fructele atacate 
putrezesc in intregime.  
    Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului,  nr. 1 numai pe parcelele 
pe care s-au realizat urmatoarele conditii: In parcelele unde s-a depasit P.E.D-ul  -15% plante atacate. 
Pentru  efectuarea tratamentului, folositi unul din  produsele sau amestecurile de mai jos, dupa caz:                  

                         1. TOPSIN AL70 PU - 0,07 %  sau  
                         2. SCORE 250 EC  - 0,03 % sau       

                      ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR  OMOLOGATE  
Perioada optimă de tratament:   INAINTE DE INFLORIT 
                Alte  recomandări: 
   Tratamentul se aplica  in zile fara vânt, precipitatii si se va repeta in funcţie de remanenta 
produsului folosit;     
 Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor  recomandate în PEST EXPERT pentru testele 
avertizate. 
 Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru,  tratamentul se va  prelungi 
cu  numărul de zile în care nu s-a putut lucra.  
Citiţi cu atenţie prospectul produselor de protecţia plantelor  înainte de utilizare ! 
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător ! 
        IN ATENTIA PRIMARIILOR:  

BULETINELE  DE  PROGNOZA  SI  AVERTIZARE  SA  FIE  AFISATE  IN  LOCURI 
VIZIBILE  PENTRU A  PUTEA  FI  ACCESIBILE  TUTUROR  CELOR  INTERESATI.            
 
 
 
                                     Intocmit,   Jeni Nela DAMIAN 
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BULETIN DE AVERTIZARE 
Nr. 22  din 10. 04. 2018 

         Conditiile climatice din ultima perioada  au favorizat aparitia si evolutia daunatorului/bolii:  
                               CYDALIMA PERSPECTALIS  (omida paroasa a buxusului) 
                               CACOPSYLLA  BUSI   (puricele melifer al buxusului) 
care poate cauza pierderi importantela cultura:     BUXUS   (  PARCURI,   SCUARURI, CURTI, 
GRADINI.)     
                  
    Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: CYDALIMA PERSPECTALIS (omida paroasa a 
buxusului) ,are 2-3 generatii pe an si ierneaza sub forma de omizi mici, protejate de panze tesute  
de matase pe frunze si ramuri, iar primavara isi continua dezvoltarea. Primavara la temperaturi de 
peste 15 C apar fluturii care depun ponte pe spatele frunzelor,stadiul de ponte dureaza 30 – 40 zile. 
   Fluturii sunt molii de culoare alba incadrata de un chenar maro – inchis. 
   Larvele este de culoare verde cu linii si puncte longitudinale negre si perisori de-a lungul 
corpului.Larvele se hranesc cu frunze, din interiorul plantei spre exterior, producand uneori chiar 
defolierea  plantelor. Aceasta ducand la pirderea plantelor. 
    Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care 
s-au realizat urmatoarele conditii:  PREVENTIV UNDE IN ANUL  ANTERIOR  S-A 
DETERMINAT ATAC  PESTE P.E.D. 
Pentru  efectuarea tratamentului, folositi unul  din  produsele sau amestecurile  de mai jos, dupa caz                                               
                                     1. LAMDEX 5EC (FASTER GOLD a doua denumire) - 0,015 %   sau 
                                     2. DECIS MEGA 50 EW – 0,015 %   sau 
                           ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR  OMOLOGATE    
              Tratamentul se va complexa cu fungicide  pentru  combaterea  bolilor: PUCCINIA BUXI 
( rugina),  ataca toate organele  supraterane  ale  plantelor ( frunze, ramuri tinere).Atacul  incepe  
in  primavara, cand pe  fata superioara a  frunzelor apar pete galbene,in dreptul  carora , pe fata  
inferioara  se  formeaza lagare  portocalii   brunii,  circulare  ce  reprezinta  ecidiile  ciupercii.  Pe  
frunzele  afectate  apar  pete decolorate,la inceput  izolate, apoi  confluente,  pe  partea  inferioara  
a limbului se formeaza  pustule  mici de culoare  brun-maronie. Frunzele  atacate  se gofreaza  si  
se rasucesc.    
                                          1. MIRAGE  45 EC   - 0,1  %  sau 
                                          2. ORTIVA 250 EC – 0,08 -0,1%(in functie de gradul de infectie)  sau 
                          ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR  OMOLOGATE    
   Perioada optimă de tratament: La  primirea avertizarii. 
           Alte  recomandări; 
   Tratamentul se poate repete la 5 -7 zile in functie de remanenta  produselor  folosite; 
   Pentru o mai buna aderenta a solutiei pe plante, se pot folosi adjuvanti; 
   Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor  recomandate în PEST EXPERT pentru testele 
avertizate. 
   Citiţi cu atenţie prospectul produselor de protecţia plantelor  înainte de utilizare ! 
   Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător ! 



   Respectaţi  cu  stricteţe  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a 
muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, 
privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor  cu pesticide, a 
Legii nr.383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul 
Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului 
Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între 
Agenţia Naţională Fitosanitară  şi  Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind 
implementarea legislaţiei, în vederea  protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu 
produse de protecţia plantelor. 
 Suprafetele tratate  se  vor  inscriptiona  cu  tablite de  avertizare ‘’TEREN OTRAVIT’’ 
 
        IN ATENTIA PRIMARIILOR:  

BULETINELE  DE  PROGNOZA  SI  AVERTIZARE  SA  FIE  AFISATE  IN  LOCURI 
VIZIBILE  PENTRU A  PUTEA  FI  ACCESIBILE  TUTUROR  CELOR  INTERESATI.            
  
 
 
 
                                     Intocmit,   Jeni Nela DAMIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 2  la Buletinul de prognoza si avertizare 
 
Num si prenum fermier/soc. comercială......................                                                                            
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii ............... 
(Comuna, judeţul) …………………………………….  
Ferma (nume/număr, adresa)............................................                                                                      
 
 
                                                             REGISTRU 

                           de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor 

Data 
efectuării 
tratam. 
(ziua luna, 
anul) 

Cultura    
şi 
locul 
unde 
este 
situat 
terenul 

Tim-
pul 
apli-
cării 
 

Tratamentul efectuat Numele, pre-
numele pers. 
responsabile  
de efectuarea 
tratamentului, 
semnătura 

Data 
începe- 
rii recol 
tării pro- 

dusului 

agricol 

Nr. si data 
document 
prin care s-
a dat  în 
consum 
populaţiei 

Agentul de 
dăunare: 
bola/ 
dăunătorul/ 
buruieni 

Denu- 
mire 
ppp 
folosit 

Doza 
omolo-
gată 
/doza 
folosită 

Supra- 
faţa, 
ha 

Canti- 
tăţi 
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. 

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sanctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 
decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) 
nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind 
introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 
91/414/CEE ale Consiliului,  art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) 
nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) 
nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de 
protectie a plantelor pe care le utilizeaza" (se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).  

IN ATENTIA FERMIERILOR !!! 
Respectarea normelor de ecoconditionalitate prevazute in Ordinul nr. 869/2016. 
Respectarea conditiilor de depozitare,manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in 
exploatatiile agricole, conform Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a produselor de 
protectia plantelor, elaborat de AUTORITATEA  NATIONALA  FITOSANITARA. 
Pentru mai multe detalii accesati: http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-
fitosanitar.html.     
     Respectarea acestei prevederi va fi verificata in teren de inspectorii Oficiului  Fitosanitar Ilfov  
cat si de inspectorii APIA. 
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