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          Condiţiile climatice din utima perioadă, sunt favorabile apariţiei si dezvoltarii dăunătorului/bolii: Musca cepei 

(Hylemia antiqua Meig.) Gen.I, tripsul comun (Thrips tabaci), mana cepei (Peronospora destructor Berk.), care în conditii 

favorabile dezvoltării, pot să producă pagube însemnate culturilor de ceapă și usturoi înființate în primăvară.  

 

Musca cepei, în zona noastră dezvoltă două generații pe an. În anii secetoși poate produce pagube considerabile la culturile de 

arpagic, ceapă-bulbi, răsaduri de ceapă, usturoi, la care plantele distruse pot să depăşească 80%. Daunele sunt produse de larve. 

Larvele primei generații, atacă frunzele și bulbii în curs de formare, iar în galeriile săpate de larve se instalează diferite ciuperci și 

bacterii care accelerează putrezirea. Plantele atacate stagnează în creștere, frunzele îngălbenesc, se vestejesc, apoi se usucă, 

formarea bulbilor este încetinită iar cei formați rămân mici și putrezesc.  

 Pentru limitarea atacului dăunătorilor (tripsul comun și musca cepei) şi preventiv pentru combaterea manei , se vor 

aplica 2 tratamente fitosanitare, utilizând la alegere una din următoarele variante:  

1. BENEVIA  – 0,75 l/ha + AMISTAR – 0,75-1,0 l/ha                                sau  

2. MOVENTO 100 SC 0,75 l/ha + ZORVEC ENICADE 0,2 l/ha                           sau 

3. LASER 240 SC 0,04% + ORTIVA TOP 1,0 l/ha ; 

 Tratamentul va începe cu culturile unde s-au întrunit următoarele condiții:  

T1 - faza fenologică la ceapă-2-3 frunzuliţe ; Aparția adulților hibernanți;  

T2 - Tratamentul 2  se  va efectua la 8 – 12 zile , în funcţie de remanenţa produselor folosite . 

Atenție !   

- Nu se va trata ceapa de stufat !!  



- Ceapa destinată pentru consum în stare verde se poate consuma doar respectând timpul de pauză până la recoltare 

menționat pe eticheta produsului utilizat.  

- Dacă in perioada recomandata intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile in care nu 

s-a putut lucra.  

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 ) .                                                       

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 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 ......................  

http://www.madr.ro/
http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiţionalitate-în-domeniul-fitosanitar.html


(Comuna, judeţul)  

Ferma (nume/număr, adresa)..............................................  

REGISTRU 

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor 
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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//. 

  GAEC 1 - Crearea/menţinerea benzilor-tampon (fâşiilor de protecţie) în vecinătatea apelor de suprafaţă  

1. Se menţin fâşiile de protecţie existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de suprafaţă 

stabilite în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu. Lăţimea minimă a fâşiilor de protecţie este de 1 m pe terenurile cu 

panta de până la 12% şi de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic 

adiacent cursului de apă.  

2. În cazul în care pe terenul agricol situat în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de suprafaţă nu există fâşii de protecţie, 

fermierul are obligaţia înfiinţării şi menţinerii acestor fâşii, în conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole. 

SMR 10 - Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor 

Fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor au următoarele 

obligaţii:                                                                                                                

1. să utilizeze numai produse de protecţie a plantelor omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie 

a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT. 

2. să utilizeze produsele de protecţie a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate şi numai în conformitate 

cu instrucţiunile de utilizare; 

3. produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care 

deţin autorizaţie pentru utilizarea acestor produse, emisă de unitatea fitosanitară din raza teritorială în care îşi desfăşoară 

activitatea; 

4. să nu aplice tratamente cu produse de protecţie a plantelor în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie 

sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite în condiţiile legii;                                                                                                                                                         

5. să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a produselor de protecţie a plantelor în exploataţiile agricole, aşa 

cum sunt prevăzute la cap. VI pct. 6.3-6.6 din Codul de bune practici în fermă, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi 

gospodăririi apelor nr. 1.234/2006;                                                                                                                                                            

https://aloe.anfdf.ro/


6. să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă contabilă a produselor de protecţie a plantelor depozitate 

şi utilizate în exploataţie, precum şi Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor.  

 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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