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BULETIN DE AVERTIZARE 

Nr. 8 /O/25.03.2019 

 
Conditiile climatice din ultima perioadă sunt favorabile apariţiei şi dezvoltarii dăunătorului/bolii: Omida păroasă a 

buxusului (Cydalima perspectalis), unul din cei mai periculoși dăunători ai buxusului  care voracitatea sa, poate 

deprecia valoarea ornamentală ai acestor arbuști,  iar la atacuri repetate poate duce  la uscarea plantelor de buxus. 
 

Pentru limitarea atacului se vor aplica măsurile de combatere integrată: fizico-mecanice și chimice. 
 
Măsuri fizico-mecanice  

- tăieri de igienizare pentru eliminarea și distrugerea prin ardere a crenguțelor uscate  și infestate; 
- eliminarea şi distrugerea prin ardere a plantelor foarte puternic infestate; 
 
- Măsuri chimice: Tratamentul are caracter curativ.  

Pentru limitarea atacului şi reducerea rezervei biologice se vor efectua 2 tratamente fitosanitare pentru combaterea 
omidei păroase a buxusului la eclozarea larvelor din pupe, aplicate în complexare pentru combaterea agenţilor 
fitopatogeni astfel:  

1. KARATE ZEON 0,015%+ ALCUPRAL 50 PU 0,2%+ ADJUVANT. 
2. CALYPSO 480 SC 0,02%+ CHAMP 77 WG 0,2%+ ADJUVANT; 
3. FASTAC 10 EC 0,02% + FUNGURAN OH 50 WP 0,3% + ADJUVANT;  

 

Perioada optimă de tratament:  

T1 –   tratamentul va incepe la plantele unde s-au întrunit următoarele condiții: 

Fenologic - la umflarea mugurilor- dezmugurit 
Biologic-    apariția larvelor 
T2 – se va aplica la 8-10 zile de la tratamentul anterior 
 

Alte recomandări:: a) La efectuarea tratamentelor chimice în zonele urbane se vor lua următoarele măsuri:  
- Se va evita parcarea şi staţionarea  mijloacelor de transport pe părţile carosabile  pentru a nu stânjeni 
desfăşurarea lucrărilor, dar şi pentru că substanţele pentru protecţia plantelor utilizate pentru combatere sunt  
corosive. 
-Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor  recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate. 
-Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va  prelungi cu numărul 
de zile în care nu s-a putut lucra. 
Întrucat produsele folosite sunt toxice pentru om şi animale, se  vor lua   toate măsurile ce se impun pentru 
protecţia  mediului înconjurator ! 

 
ALTE RECOMANDĂRI: Respectati cu strictete perioadele de remanență a produselor de protecțiia plantelor 
utilizate, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor, conform 
Protocolului de colaborare nr. 3242/F/21.10 2016 dintre MADR – ANF si ROMAPIS, Ordinului comun nr. 
45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de albine, din 



România,Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentului pentru Administrație locală, privind 
unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a 
apiculturii și Legea nr. 280/2015, privind modificarea legii apiculturii. 
 
Conform prevederilor legale prevăzute în: Reg. (CE) Nr. 1107/ 2009; HG nr. 1559/2012; OG. Nr. 4/ 1995; OG nr.41/ 
200 și SMR 10- Introducerea pe piață a produselor de protecția plantelor, fermierii care prin activitatea lor depozitează, 
manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor (ppp) au obligaţia: 
- 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. 
Fermierul va ţine evidenţa la zi, după efectuarea fiecărui tratament fitosanitar/erbicidat, prin completarea într-un 
registru, după modelul de mai jos:  

ANEXA 2 - la buletinul de avertizare 

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 efectuării 
tratam. 
(ziua luna, 
anul) 

Cultura    
şi 
locul unde 
este situat 
terenul 

Tim-pul 
apli-
cării 
 

Tratamentul efectuat Numele, pre-
numele pers. 
responsabile  
de 
efectuarea 
tratamentului
, semnătura 

Data 
începe- 
rii recol 
tării pro- 

dusului 

agricol 

Nr. si 
data 
documen
t prin 
care s-a 
dat  în 
consum 
populaţiei 

Agentul de 
dăunare: 
bola/ 
dăunătorul/ 
buruieni 

Denu- 
mire 
ppp 
folosit 

Doza 
omolo-
gată 
/doza 
folosită 

Supra- 
faţa, 
ha 

Canti- 
tăţi 
utili- 
zate 
(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 
administratorului societăţii.  
-Acest registru trebuie păstrat la domiciliul fermierului sau la sediul exploataţiei o perioadă de cel puţin 3 ani. 
-Respectarea acestor prevederi va fi verificată în teren de către inspectorii APIA şi inspectorii Oficiului Fitosanitar 
Judeţean. 
-Nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a acestor prevederi, se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 
lei. 
IMPORTANT:În vederea desfășurării în bune condiții a utilizării și depozitării produselor de protecție a 

plantelor,fermierul are obligativitatea să consulte și să respecte ,,Ghidul pentru utilizarea în siguranță a 
produselor de protecție a plantelor’’ postat pe site:  
http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html  
 

Coordonator OF Maramureș, 

Dr.ing. Melania OLTEAN 
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