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PRIMĂRIA:   Toate 

 

BULETIN DE AVERTIZARE 

NR.38 din 20.05.2019 

 

(ÎN ATENŢIA TUTUROR AGENŢILOR ECONOMICI, PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE) 

                   Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorului/bolii : 

   

 PURECILE NEGRU AL VERZEI (Phyllotreta atra) 
 

 PURICELE VARGAT AL VERZEI (Phyllotreta nemorum) 
 

 PADUCHELE CENUSIU AL VERZE(Brevicoryne brassicae)) 
 

 MELCI 
 

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile: 
                                            

                                                         VARZOASE 

Puricele negru al verzei 

 
  

 

 Descri

ere: Adultul are corpul alungit, de 2-3 mm lungime, de culoare neagra cu un 

usor luciu albastru-verzui. 

Oul este oval, de culoare alba-albastruie, larva matura are corpul alungit, de 



culoare alba-galbuie, cu capul negru-lucios. 

Biologie si ecologie: Specie care ierneaza ca adult in resturile vegetale 

ramase dupa recolatare, in stratul superficial al solului, sub bulgari de 

pamant sau in frunzarul de la liziera padurilor si prezinta o singura generatie 

pe an. 

Adultii parasesc locurile de hibernare spre sfarsitul lunii martie, hranindu-se 

pe diferite crucifere spontane, dupa care trec pe cele cultivate (varza, 

conopida, ridichi, hrean, mustar, etc.). 

Ouale sunt depuse grupat sau izolat, in stratul superficial al solului din jurul 

plantelor. Incubatia dureaza 5-14 zile, fiind influentata de precipitatii si 

temperatura. 

 

Puricele vargat al verzei 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puricele vargat ataca, la fel ca si  specia precedenta, varza, conopida, 

ridichile, guliile, mustarul, hreanul. Este un daunator atat in stadiul de larva 

cat si de adult. Adultii se hranesc cu tesuturile frunzelor in care produc 

perforatiuni circulare. Larvele afecteaza petiolul in care produc o galerie pe 

lungimea nervurii principale, dupa care trec in tesuturile frunzelor unde 

produc galerii sinuase. frunzele atacate se usuca. 

 

Pagube importante se inregistreaza in anii secetosi si caldurosi. Adult negru, 

prezinta pe fiecare elitra cate o dunga galbena longitudinala, usor indoita la 

varf. Ponta e depusa pe parcursul lunii iunie pe solul din jurul plantelor. 

Larva este galbena cu picioare negre.  



 

Paduchele cenusiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataca cruciferele cultivate si spontane de 
la sfarsitul lunii martie sau inceputul lunii aprilie si pana toamna tarziu, pagube 
insemnate inregistrandu-se la varza si conopida. 
 
In anii de invazie, adultii si larvele formeaza colonii masive, acoperind uneori 
complet frunzele si lastarii din care sug sucul celular. In urma atacului, pe frunze 
apar pete galben-palide sau rozii si se rasucesc usor. Cand sunt atacati semincerii 
de varza sau altor crucifere (conopida, ridichii s.a.), lujerii florali se coloreaza in 
albastru-roz si florile avorteaza sau se usuca.  

 
           Limaxul cenusiu si ceilalti melci fara  cochilie ataca plantele in faza de 

rozeta si pe cele mai  dezvoltate. Momelile se aplica prin imprastiere la suprafata 

solului sau pe randul de plante. 

Limaxul cenusiu, ceilalti melci fara cochilie  pot produce  pagube in locurile umbrite si in 

conditii de irigare. Ataca plantele in faza de rozeta dar si pe cele mai dezvoltate. 

Momelile se aplica prin imprastiere la suprafata solului sau pe randul de plante . 

Pentu a  evita infestarile din exterior este recomandat  ca  produsele  sa fie aplicate de-a 

lungul marginilor suprafetelor de tratat, precum si respectarea urmatoarelor indicatii: 

 Aplicarea granulelor , dupa – amiaza sau seara in  lipsa daunatorului;  

 Nu necesita incorporare in sol;  

 Atentie !!! la culturile de varza, conopida, broccoli: granulele nu trebuie sa ajunga 

intre frunzele capatanilor / inflorescentei in formare; 

 

                                      

   Folosiți unul din produsele : 
           

Denumirea produsului de protectie a 
plantelor ptr. daunatori 

Doza de 
utilizare 

Timp de pauza 

DECIS EXPERRT 100 EC 75 ml/ha  

MOSPILAN 20 SG 0,0125 %  



FURY 10 EC 0,02%  

KARATE ZEON  0,015 %  

Denumirea produsului de protectie a 

plantelor ptr. melci 
  

AGROSAN B 15 g/10 mp  

OPTIMOL 5 g/10 mp  

  - 

ALTE PRODUSE DE PROTECŢIA PLANTELOR OMOLOGATE 
www.anf.maa.ro → PEST EXPERT – user name : guest ; parola : guest 

                                       

                  

Respectaţi cu stricteţe : perioada de remanenţă a produselor de protecţia plantelor utilizate, 

normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecţia albinelor , animalelor si a 

mediului, conform  Ordinului Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii precum 

şi Protocolul de colaborare încheiat între MADR –Autoritatea Naţională Fitosanitară( 

nr.3242/F/21.10.2016) şi Federaţia Asociaţiilor Apicole din România ROMAPIS( 

103/21.10.2016)privind implementarea legislaţiei , în vederea protecţiei familiilor de albine, 

împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor. 
    

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI : 

-să întocmească registrul de evidență al tratamentelor; 

-să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă; 

-să utilizeze numai p.p.p omologate ; 

-să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ; 

-p.p.p clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care 

deţin autorizaţie ; 

-să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie 

sanitară şi ecologică ; 

-să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a p.p.p în exploataţiile agricole ; 

-să păstreze o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenţă a p.p.p utilizate în exploataţie, 

precum şi registrul de evidenţă a tratamentelor . 

    Recomandăm accesarea site: http:  www.madr.ro/norme -de-eco-condiționalitate-în- domeniul -

fitosanitar.html 

   Toți utilizatorii trebuie să respecte Ghidul pentru utilizarea în siguranță a P.P.P. 
                           

 Nume şi prenume fermier/soc. 
comercială…………………………………….. 

Domiciliu fermier /sediul social al societăţii…………………… 
(Comuna, judeţul) 

Ferma (nume/ număr,) 

REGISTRUL  
                             de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor 

 

  
Data  

efectuãrii 
tratamentului 
(ziua, luna, 

 

Cultura 
şi locul unde 
este situat 

terenul 

 

Timpul 
aplicarii 

  (fenofaza )  

Tratamentul efectuat  

Numele 
persoanei 

responsabile 
de efectuarea 

 

Data 
începerii 
recoltarii 

produsului 

 

Nr si data 
documentului, 
prin care s-a 

dat în consum 
Agentul de Denumire    Cantităţi 

http://www.anf.maa.ro/
http://www.madr.ro/norme


anul) 
 

 

 
 

dăunare  
( boli/ 

dãunãtori 

/buruieni ) 
 

ppp folosit Doza 
omologată/
doza 

folosită 

Supr
afaţa

, 
ha 

utilizate  
 
(kg, l) 

tratamentului, 
semnătura 

agricol populaţiei 
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