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                                                     Oficiul Fitosanitar Dolj                         Nr.                                                                      

                                           

                                        Buletin de avertizare nr. 16 

Conditiile climatice din ultimele zile au favorizat aparitia agentilor de daunare la cultura de 

porumb si floarea soarelui: TANYMECUS DILATICOLLIS si AGRIOTES sp. DIABROTICA 

VIGIFERA (Gargarita frunzelor de porumb si viermii-sarma ,viermele vestic al radacinilor 

de porumb).Se recomanda tratamente cu produse de protectia plantelor dupa cum urmeaza: 

Nr. 

crt. 

Denumirea PPP Agentul de daunare 

combatut 

Doza l, kg, % /ha 

recomandate 

Observatii 

1 DELTAGRI Gargarita frunzelor 

de porumb 

0,3 l (dupa rasarira 

culturi) 
Cantitatea de apa utilizata: 

Conform instructiunilor de pe 

eticheta. 

2 MOSPILAN 20 SP Gargarita frunzelor 

de porumb 

0,1 kg(dupa rasarirea 

culturi) 
Cantitatea de apa utilizata: 

Conform instructiunilor de pe 

eticheta. 

3 FURY GEO Viermi-sarma 

viermele vestic al 

radacinilor de 

porumb 

12 kg (dupa rasarirea 

culturii) 
Cantitatea de apa utilizata: 

Conform instructiunilor de pe 

eticheta. 

4 LAMDEX EXTRA Gargarita frunzelor 

de porumb 

 

0,3 kg (dupa rasarirea 

culturii) 
Cantitatea de apa utilizata: 

Conform instructiunilor de pe 

eticheta. 

5 BELEM 0,8 MG Gargarita frunzelor 

de porumb viermele 

vestic al radacinilor 

de porumb 

12kg (se aplica in  

brazda prin 

incorporare la 

semanat) 

Cantitatea de apa utilizata: 

Conform instructiunilor de pe 

eticheta. 

6 TRIKA  EXPERT Viermi sarma 

viermele vestic al 

radacinilor de 

porumb 

10-15 kg (aplicare 

directa in sol  odata 

cu semanatul) 

Cantitatea de apa utilizata: 

Conform instructiunilor de pe 

eticheta. 

7 COLUMBO 0,8 HG Viermi sarma 

viermele vestic al 

radacinilor de 

porumb 

12kg Cantitatea de apa utilizata: 

Conform instructiunilor de pe 

eticheta. 

8 LEBRON 0,5G Viermi sarma 

viermele vestic al 

radacinilor de pb.  

12-15 kg(se aplica la 

momentul 

insamantarii) 

Cantitatea de apa utilizata: 

Conform instructiunilor de pe 

eticheta. 

9 MICROSED GEO Viermi sarma 

viermele vestic al 

radacinilor de 

porumb 

12-15 kg(se aplica 

prin incorporare la 

semanat) 

Cantitatea de apa utilizata: 

Conform instructiunilor de pe 

eticheta. 



 

10 

 

Karate zeon 

 

Gargarita frunzelor 

de porumb 

 

 

0,150 l 

 

Cantitatea de apa utilizata: 

Conform instructiunilor de pe 

eticheta. 

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător in conformitate cu 

informatiile de pe eticheta si prospectul acestora. 

Perioada optima de tratament – cand, in urma controlului, s-a gasit densitatea de 3 

exemplare/mp.                            

Tanymecus dilaticolis  -  Gargarita frunzelor de porumb - iernează ca adult în sol, în lojele 

nimfale, la adâncimea de 40-60 cm. La o temperatură a solului de la 4oC, insectele părăsesc 

locurile de iernare, deplasându-se spre stratul superficial unde aşteaptă până când temperatura 

ajunge la 9oC. Odată atinsă, ies la suprafaţă, unde se hrănesc cu diferite plante spontane, în 

special pălămida. 

Retează plantele de la colet, producând distrugerea în masă a culturii, aspect care impune, 

deseori, întoarcerea şi reînsămânţarea. Ȋn faze mai înaintate, insecta atacă doar limbul foliar, în 

lateral, sub formă de trepte. 

Este un dăunător  polifag, care devine foarte greu de combătut, în lipsa tratamentului la sămânţă. 

Daunele finale pot fi totale, în funcţie de presiunea atacului. Ataca atât porumbul cât şi alte specii 

spontane sau cultivate precum: floarea soarelui, sfecla de zahăr, sorgul, soia, lucerna, grâul sau 

orzul.  

Metode profilactice de combatere: 

 efectuarea unor araturi adanci;    

 intocmirea unui asolament corespunzator si efectuarea unei rotatii corecte a culturilor; 

 respectarea epocii de semanat; 

Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal - vor fi decontaminate 

prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie 

aluminiu vor fi curatate si pliate, cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul 

instalatiei / echipamentului de stropit;  

Pana la predarea acestora la distibuitorul de ppp, ambalajele se vor depozita sau se pot 

preda in cadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- www.aiprom.ro; 

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei 

de clatire de trei ori a ambalajului  dupa utilizarea produsului  constituie contraventie si se sanctioneaza  

conform OG 4/1995,Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpuctul 1 

lit.b. 

La sectiunea Fitosanitar,care poate fi accesata la adresa :http://wwwmadr.ro/ro/fitosanitar.html 

Adresa de web:https://aloe.anfdf.ro 

Continue to this website(notrecommended) 

-utilizator:guest 

-„intra” 

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se visiona toate produsele  

omologate se bifeaza anul curent,casetele”toate lunile, toti anii”,iar  la”cautare” se completeaza cu „produs apoi 

se apasa butonul „afisare”   

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din 

punct de vedere tehnic ! 

Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese 

verbale.Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia 

Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de 

date PEST-EXPERT. 

Pentru Primarii:  AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE ! 

Sa vor lua masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator ! 

Atentie ! In perioada urmatoare infloresc unele specii melifere ( salcia,  pomi 

fructiferi)                                                                                                                     

 

http://www.aiprom.ro/


 

 

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP,  normele de protectie si securitatea muncii, de 

protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul 

nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA,  Ordinul 68/1992 al MMA; 

15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si 

cu  Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015,CU acaSI NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, 

privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu 

produse de protectia plantelor. 

Pentru prevenirea  intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de 

suprafete agricole si silvice sunt obigati sa anunte in scris consiliile locale / primariile cu 

cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, de locul, data, durata 

tratamentului, denumirea produsului folosit, metoda de aplicare (prafuire, stropire, 

aerosoli). 

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de 

ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta 

tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel 

putin 3 ani! 

Se va respecta  de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de 

Protectia    Plantelor /2016 postat pe site: http://www.madr.ro/norme-de–eco-conditionalitate-in-

domeniul–fitosanitar.html, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara. 

Conform HG.1230/2012 art.3 alin.2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor 

art.67, alin.1 din Reg.(CE) nr.1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 

ani a PPP pe care le utilizeaza, se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei. 

Nume si prenume fermier/Societate comerciala------------------------------------ 

Domiciliu Fermier/sediusocial SC(Comuna, judet)------------------------------- 

Ferma(nume/numar,adresa)----------------------------------------------------------- 

REGISTRUL 

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor 

Data 

efectu

ării 

tratam

. 

(ziua 

luna, 

anul) 

Cultur

a şi 

locul 

unde 

este 

situat 

teren

ul 

Timpul 

aplicăr

ii /  

fenofa

za 

culturi

i 

 

Tratamentul efectuat Numele, 

prenume

le pers. 

responsa

bile  de 

efectuar

ea 

tratamen

tu lui, 

semnătu

ra 

Data 

înce

perii 

recol

tării 

prod

u 

sului 

agric

ol 

Nr. si 

data 

docume

nt prin 

care s-

a data  

în 

consum 

populaţi

ei 

Agentu

l de 

dăunar

e: 

boli/ 

dăunăt

ori/ 

buruie

ni 

Denum

ire 

ppp 

folosit 

Doza 

omologa

tă/ doza 

folosită 

Supr

a- 

faţa 

ha 

Cantit

ăţi 

utiliza

te 

(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 a administratorului societăţii. 

                                                                                                                                        

       Coordonator                                                                                      

   DANCIU IULIANA 

                                                                                                                 Consilier 

                                                                                                       Draganeanu Elisabeta 

 

 

                                                                                               



 

 


