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BULETIN DE AVERTIZARE.
NR. 3 / 15.03.2021
Conditiile climatice au favorizat aparitia si dezvoltarea agentului de daunare , Gargarita
tulpinilor de rapita, Ceuthorinchus napi.
Perioada de activitate a daunatorului incepe in ,,ferestrele iernii,, atunci cand temperatura are
valori mai mari de 6 0C.
În cazul acestui dăunător, tratamentul trebuie aplicat imediat ce au apărut primii adulţi, pentru
combaterea acestora, înainde de depunerea pontei. Se poate efectua un al doilea tratament
după atingerea zborului maxim, pentru adulţii care au apărut ulterior primului tratament.
Larvele apărute în interiorul tulpinilor sunt foarte dificil sau chiar imposibil de combătut. Se
foloseşte un insecticid sistemic sau de contact înainte de depunerea pontei. Din acest motiv
tratamentul împotriva gărgăriţei tulpinilor are caracter preventiv, profilactic. După depunerea
ouălor, practic, nu mai există metodă de combatere. Pentru o combatere eficientă nu trebuie să
se aştepte atingerea pragului economic de dăunare de 1-2 adulţi pe plantă. Tratamentul trebuie
aplicat imediat ce apar primii adulţi.

Prevenire si combatere;
a) Monitorizarea adultilor cu ajutorul capcanelor;
b) Aplicarea de tratamente cu insecticide specifice pentru combaterea adultilor inainte de
depunerea pontei.
-Decis Expert 10 EC (deltametrin 100 g/l),
- 75 ml/ha.
-Karate zeon/ Ninja ( 50g/l lambda-cihalotrin), - 0,15 l/ha.
-Kaiso sorbie 5 EG/ Rexaris ( 5% lambda-cihalotrin),- 0,15 kg/ha.
-Lamdex Extra (lambda-cihalotrin 25g/kg ), - 0,3 kg/ha.

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST-EXPERT Se pot
utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST-EXPERT
https://aloe.anfdf.ro/ (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate.
Alte recomandari:
Pentru eliminarea ambalajelor goale de produse de protectie a plantelor din material plastic sau
metal vor fi decontaminate prin tripla clatire, iar ambalajele secundare din carton, folie din aluminiu, vor
fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului de
stropit.
Ambalajele se pot preda in cadrul Programului National ,,SCAPA de ambalaje,, www.aiprom.ro
Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectie a plantelor, la furnizori precum si neefectuarea
operatiei de tripla clatire a ambalajelor dupa utilizare, constituie contraventie si se sanctioneaza conforn OG
4/1995 art. 3 (1) lit b.modificata si completata prin
OG. 41/2007, art.7 pct. 3 sub pct. 1.,lit b.
La efectuarea tratamentelor fitosanitare se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produsele de
protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi animalelor respectiv Ordinul
Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor,
68/05.02.1992 al Ministerului Mediului,15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi
127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România. Având în vedere implementarea cerințelor legale în
materie de gestionare referitor la ,,Introducerea pe piață a produselor de protecția plantelor,”(SMR -10),
agricultorii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au
următoarele obligații:
1. Să utilizeze numai produse de protecția plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor
de Protecție a Plantelor care se regăsesc în baza de date PEST- EXPERT.
2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în
conformitate cu instrucțiunile de utilizare – doza/ha,to, cultura, agentul de dăunare și respectarea momentului
aplicării. Aplicarea produselor de protecția plantelor trebuie realizată la avertizare.
3. Sa se asigure ca produsele de protectia plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate
numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisa de Oficiul Fitosanitar
Judetean.
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele
de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.
5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatațiile
agricole, asa cum sunt prevazute in ”Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor”
emis de Autoritatea Națională Fitosanitară.
6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor
depozitate și utilizate în exploatație, precum și REGISTRUL
de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor
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(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.
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