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Condiţiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariţia dăunătorului/bolii: Musca usturoiului (Suillia
lurida Meig.) la culturile de usturoi de toamnă, care dacă nu este ținută sub control, poate să producă
mari pagube acestor culturi.
Musca usturoiului (Suillia lurida Meig.), atacă diferite specii de plante din Fam. Liliaceae, dar
produce mari pagube la culturile de ceapă și usturoi însămânțate în toamnă.
Larvele se hrănesc cu frunza din mijloc din regiunea coletului, apoi pătrunde în tulpini și bulb.
Plantele atacate stagnează în creştere,frunza centrală se răsuceşte, iar restul frunzelor se îngălbenesc
şi se usucă. Bulbii putrezesc parţial sau total.
Pentru prevenirea și combaterea acestui dăunător se vor aplicarea a două tratamente chimice utilizând
la alegere unul din următoarele insecticide:
1. NOVADIM PROGRESS 0,2% sau CALYPSO 480 SC 0,02% + ADJUVANT.
2. MOSPILAN 20 SP 0,25% + ADJUVANT.
Perioada optimă de tratament:
Tratamentul I –când usturoiul are 2-3 frunze formate.
Tratamentul II- la un interval de 8-12 zile de la cel anterior.
ATENŢIE! Usturoiul destinat pentru consum în stare verde se poate consuma doar la 18-20 zile
de la ultimul tratament.
Alte recomandari:. Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator !
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 obligația să
respecte cerințele impuse de SMR-10 și 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
Tratamentul efectuat
Data
efectuării
tratam.
(ziua luna,
anul)

Cultura şi
locul unde
este situat
terenul

Tim-pul
aplicării

Agentul
de
dăunare:
bola/
dăunătorul/
buruieni

Denumire
ppp
folosit

Doza
omologată
/doza
folosită

Suprafaţa,
ha

Cantităţi
utilizate
(kg, l)

Numele, prenumele pers.
responsabile
de efectuarea
tratamentului,
semnătura

Data
începerii recol
tării
produsului

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

agricol

(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.
-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 conformitate cu OG 41/2007 și Legea nr. 28/2009, art. 1, alin.(1) ,, comercializarea ppp, pe
teritoriul României, se poate face numai de către persoanele înregistrate în baza unui certificat de
inregistrare eliberat de unitatea fitosanitară în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea de
comercializare a ppp.,,
Având în vedere că în această perioadă a anului se face aprovizionarea cu produse de
protecția plantelor pentru comercializare și utilizare sau prestări de servicii, atragem atenția operatorilor
economici (comercianțí, prestatori de servicii), utilizatorilor (fermieri) ca înainte de achiziționarea
produselor ppp la primirea de oferte de la distribuitorii de imputuri (ppp), sunt obligați să solicite
acestora următoarele documente:
- certificatul de înregistrare pentru comercializarea ppp și documentele care însoțesc produsele de
protecție a plantelor;
- documente care să ateste calitatea și provenienta lor;
- declarația de conformitate;
- buletin de analiză;
- fișa tehnică de securitate, facturi, avize etc.
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

