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BULETIN DE AVERTIZARE.
NR. 13/29.05.2020
Conditiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea organismelor de
daunare: Mana cepei şi usturoiului (Peronospora distructor). Putregaiul cenusiu produs
de (Botrytis allii),Rugina cepei produsa de (Puccinia allii) , Alternarioza produsa
de (Alternaria porri). Fuzarioza produsa de Fusarium oxysporum var cepae. Musca cepei (
Delia antiqua), Gargarita cepei (Ceuthorrhynchus suturalis), Gandacului rosu al cepei
(Lilioceris merdigera), Musca usturoiului (Suillia lurida), si Tripsul comun (Thrips tabaci).

Rugina cepei produsa de (Puccinia allii)

Alternarioza produsa de (Alternaria porri)

Mana cepei şi usturoiului (Peronospora distructor).

Musca cepei ( Delia antiqua)

Se mai recomanda:
• strangerea tuturor resturilor vegetale si distrugerea lor;
• insamantarea sau plantarea arpagicului sa se faca cat mai timpuriu, pe terenuri bine
lucrate si fertilizate, astfel incat plantele sa se dezvolte pentru a rezista atacului;
• controlul plantelor atacate, pe toata perioada de vegetatie, in vederea distrugerii
acestora;
Tratamente chimice:
-ORTIVA TOP-1 L/HA+ MOSPILAN 20SG/ KRIMA- 0,2KG/ HA
-ZORVEC ENICADE- 0,2 L/HA+ MOVENTO 100 SC-0,75L/HA

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST-EXPERT
https://aloe.anfdf.ro/ (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate.
Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor,
precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata
cu Ordonanta 41/2007.
Se recomanda respectarea cu strictete a perioadelor de remanenta a produselor de
protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate in munca, de protectie a
albinelor si a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242/F/21.10.2016, dintre
MADR-ANF-ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,
Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratia
Locala, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu
pesticide si a Legii nr. 383/2013 a Apiculturii si Legea 280/2015, privind modificarea Legii
Apiculturii.
Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul
,,http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in domeniul fitosanitar.html,,
SMR10- Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor.
Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectie a
plantelor, pe culturi, intr-un Registru de evidenta, numerotat conform modelului.
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(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))
Coordonator,
Dr. Ing. Mladin Vasile

Intocmit,
Ing. Tudorita Prodan

Nr. si data
document
prin care sa dat
în
consum
populaţiei

