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Buletin de Avertizare  

Nr 43 din  11.07.2022 
 

 Se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar împotriva agentului de dăunare: Omida păroasă a dudului 

(Hyphantria cunea) , (G2) care atacă peste 200 specii și care poate cauza pierderi importante la diverse specii pomicole,  

aliniamente stradale, arbori ornamentali – parcuri. 

    
Larvele din ultimile stadii rod limbul foliar complet confecţionându-şi cuiburi mari din frunzele atacate; perioada optima pentru 

aplicarea tratamentelor este la aparitia larvelor de vârsta a-III-a în aceste cuiburi. 

 Apariţia adulţilor, care dau naştere celei de a doua generaţii, se eşalonează de la mijlocul lunii iulie până la jumătatea lunii 

august.  

 Pragul economic de dăunare - PED- este de 1-2 cuiburi de omizi / pom (10-15 omizi căzute la scuturarea a 100 pomi). 

 Se pot folosi trei metode de combatere: mecanice, biologice şi chimice. 

a) metodele mecanice constau în: 

   - strângerea şi distrugerea prin ardere a cuiburilor de omizi („omizitul”) atunci când larvele sunt mici  

(vârsta I- III), operaţiune ce trebuie repetată în functie de apariţia eşalonată a larvelor; 

   -  capturarea omizilor cu ajutorul brâielor–capcană şi distrugerea lor; 

b) metode biologice: 

   - Bactospeine DF (insecticid biologic)  - 0,6-1,0 kg/ha; 

c) metode chimice: 

             - Karate Zeon  - 0,015% (0,225 l/ha - mar si 0,150 l/ha - restul speciilor pomicole + adjuvant      sau 

 - Faster 10 EC  - 0,02%  + adjuvant   

Puteţi utiliza şi alte produse de protecţia plantelor cuprinse în baza de date PEST-EXPERT  de pe  site-ul M.A.D.R ( 

www.madr.ro ) . Tratamentul  repeta după 8-10 zile cu un insecticid din alta grupa chimica fata de primul tratament, pentru a evita 

aparitia rezistenței. 

Producătorii agricoli (utilizatorii de produse de protectie a plantelor) trebuie sa cunoasca si sa  respecte întocmai 

condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a p.p.p. în exploataţiile agricole aşa cum sunt prevăzute în “Ghidul de utilizare în 
siguranţă a produselor de protecţie a plantelor”: http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiţionalitate-în-domeniul-fitosanitar.html. 

Alte recomandari: 

- tratamentele fitosanitare se vor efectua pe vreme linistita sau la viteze ale vantului cuprinse intre 0,5-3 m/sec. La viteze ale vantului mai mari de 

3 m/sec. NU SE VOR EFECTUA TRATAMENTE FITOSANITARE !!! 

- cititi cu atentie toate instructiunile de pe  eticheta  produsului; 

- utilizati responsabil toate produsele fitosanitare; 

- nu tratati langa cursurile de apa ,santuri si alte zone protejate stabilite in conditiile legii; 

- folositi numai aparate de stropit  in stare perfecta de functionare , bine reglate si calibrate; 

- clatiti de trei ori ambalajele in care au fost ppp si turnati apa de clatire in cuva; 

- aplicati pe parcele tratata restul de solutie din cuva , diluata cu apa de clatire;  

- spalati aparatele de stropit dupa fiecare tratament; 

- nu deversati apele reziduale langa cursurile de apa , locuinte. 

 Măsuri pentru protecţia familiilor de albine  : 

 Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, de securitate a muncii, de protectie a albinelor si animalelor 

conform Ordinului Comun nr. 45/1991 al M.A.A. privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, a 

http://www.madr.ro/
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Legii nr. 383/2013 a apiculturii si nr.127/1991 al A.C.A. din Romania; 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului; 15b/3404/1991 al 

Departamentului pentru Administratie locala, Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor 

Apicole din Romania-Romapis, privind implementarea legislatiei în vederea protectiei familiilor de albine împotriva intoxicatiilor cu produse de 

protectia plantelor. Pentru prevenirea intoxicaţiilor la albine, deţinătorii de suprafete agricole si silvice care efectuează tratamente chimice la 

culturile agricole si silvice pe care le detin sunt obligati sa anunte în scris, consiliile locale cu cel putin 48 ore înainte de efectuarea tratamentului, 

precum si denumirea produsului folosit. Consiliile locale, precum si administratorii terenurilor agricole si silvice trebuie sa anunte în scris sau 

telefonic, apicultorii care au vatra de stupina stationara/permanenta sau temporara/pastorala, cu cel putin 24 ore înaintea efectuarii de catre 

detinatorii de terenuri agricole sau silvice a tratamentelor cu substante chimice, în vederea prevenirii intoxicatiilor la albine 

ANEXA: 

ATENŢIONARE!  Toţi utilizatorii de produse de protecţie a plantelor (persoane fizice şi juridice) au obligaţia de a deţine şi completa la zi 

„Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor,  cerinţă obligatorie conform Ordinului 352 din 10.02.2015 pentru 

aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10), cu 

modificările şi completările ulterioare, după modelul de mai jos: 

Nume şi prenume 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 

efectu-

ării  
tratam

. 
  

(ziua 

luna, 

anul) 

Cultura şi  
locul unde  

este situat 

terenul 
(BF/parcelă) 

Timpul 

apli-

cării/fe 
nofaza 

culturii 

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:  
boli/  
dăunători/  
buruieni  

Denu-  
mire  
ppp  
folosit  

Doza  
omolo-

gată  
/doza 

folosită  

Supra-  
faţa  
 

 

 

(ha) 

Canti-  
tăţi  
utili-  
zate  
 

(kg, l)  

           
Se vor utiliza numai produse de protecţie a plantelor omologate de C.N.O.P.P.P.,  pentru utilizare în România, care se regăsesc 

în baza de date PEST - EXPERT: https://aloe.anfdf.ro//. 

  Se vor utiliza numai produse de protecţie a plantelor omologate de C.N.O.P.P.P.,  pentru utilizare în România, care se regăsesc în baza 

de date PEST - EXPERT: https://aloe.anfdf.ro//. 

 Conform H.G. nr. 1230/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului CE) nr. 1107/2009 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 21.10.2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, constitue contravenţie 

următoarea faptă: 

 -art. 3, alin. (1) litera i.- nerespectarea de către utilizatorii profesionişti a prevederilor art. 67 alin (1) din Regulamentul (CE) 

nr.1107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează, se 

sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei. 

 Producătorii agricoli (fermierii) vor respecta condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a p.p.p. în exploataţiile agricole aşa cum 

sunt prevăzute în “Ghidul de utilizare în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor”: http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiţionalitate-

în-domeniul-fitosanitar.html. 

Conform Măsurii  02 (servicii de consiliere a exploataţiilor agricole), informăm fermierii să nu aplice tratamente cu produse de protecţie 

a plantelor în zonele de protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite în condiţiile legii.  

 Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa Oficiului Fitosanitar Botoşani la tel/fax: 0231/518227 e-mail: ofbotosani@anfof.ro  

Vă rugăm să afişaţi la loc vizibil  Buletinul de Avertizare pentru informarea tuturor celor interesaţi. 

                   Coordonator,                                                                                                                                                  Consilier superior, 

        ing. COSTIN Constantin                                                                ing. SILION Razvan Cristian 
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