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BULETIN DE AVERTIZARE 

Nr…10……din……22.04…2019 

   Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat dezvoltarea dăunătorului GĂRGĂRIŢA 

SFECLEI (Bothynoderes punctiventris) la cultura  SFECLĂ  DE   ZAHAR . 

  Gărgăriţa sfeclei -  atacă în stadiul de adult ( începând cu faza de răsărire ) şi larvă  .   

ADULŢII hibernanţi – retează plantele tinere de la colet sau rod neregulat frunzele 

cotiledonale şi primele frunze adevărate  ; LARVELE  atacă plantele mai dezvoltate ,  rozând  

cavităţi sau galerii în rădăcini . 

PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT –la răsărire , la densităţi de peste 1-2  exemplare/ 

m.p .   Pentru  COMBATERE , în cazul în care nu s-a efectuat tratamentul seminţei   ,  se 

recomandă   produsele : 

    -   KARATE  ZEON                           - 0,150   l / ha                                                          sau 

    -   PROTEUS  OD 110                       - 0,400   l / ha   . 

  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 ) . 

   Recomandări  la executarea tratamentelor fitosanitare : 

  În timpul tratamentului , pesticidele trebuie să ajungă  numai pe suprafeţele prevăzute a fi 

tratate . 

   RESPECTAŢI CU STRICTEŢE NORMELE DE LUCRU CU PRODUSELE DE 

PROTECŢIA PLANTELOR , PE CELE DE SECURITATE A MUNCII ŞI DE PROTECŢIE 

A ANIMALELOR . 

Conform Ordonanţei de urgenţă nr.34/27.06.2012 , la utilizarea pesticidelor urmăriţi : 

- depozitarea , manipularea,diluarea şi amestecul pesticidelor înainte de utilizare ; 

- manipularea ambalajelor şi a deseurilor de pesticide ; 

- curăţarea echipamentului utilizat după aplicarea pesticidelor ; 

- recuperarea sau eliminarea deşeurilor de pesticide şi a ambalajelor acestora în 

conformitate cu legislaţia în vigoare privind deşeurile . 

   Măsuri pentru protecţia familiilor de albine (cf.protocolului nr.328.432/31.03.2015 

dintre A.N.Fitosanitară şi A.C.A ) : 

   Este interzisă aplicarea produselor de protecţia plantelor , cu excepţ ia celor atestate prin 

menţiunea că  :  NU  SUNT  TOXICE  PENTRU  ALBINE . 

   Primăriile şi societăţile agricole care execută acest tratament ,  vor lua măsuri pentru 

anunţarea în scris sub semnătură de luare la cunoştinţă a tuturor deţinătorilor de stupine 

situate în raza teritorială a localităţii ,  despre locul , data începerii şi mijloacele cu care se 

execută tratamentul cu produsele  de protecţia plantelor menţionate . 

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 

http://www.madr.ro/


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)..............................................  
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 Informăm fermierii cu privire la pachetul de măsuri de mediu şi   climă ale PNDR  

2014-2020 , adresate practicilor de agro-mediu şi  climă ( Măsura 10) , agriculturii 

ecologice (Măsura 11 ) şi zonelor care se confrună cu constângeri naturale( Măsura 13 ) şi 

la care , din anul 2015 , sunt disponibile sume considerabile. 

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. 

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;                                                                                                                                                           

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 zona Botoşani/Dorohoi şi 0231/514969 zona Săveni, sau e-mail: 

ofbotosani@anfof.ro.  

Vă rugăm să afişaţi la loc vizibil  Buletinul de Avertizare 

pentru informarea tuturor celor interesaţi. 

Consilier superior, 

                                                    ing. STĂNICĂ Dumitru  
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