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Nr.505 /O /27.04.2022 

BULETIN  DE  AVERTIZARE  Nr. 12 
(TANYMECUS DILATICOLLIS - G<rg<riţaăfrunzelorădeăporumb )  

  Condiţiileăclimaticeădinăultimeleăzileăauăfavorizatăapariţiaăagenţilorădeăd<unareă laăculturaădeăporumbăşiă
floarea soarelui : TANYMECUS DILATICOLLIS  (G<rg<riţaă frunzelorădeăporumb).Seărecomand<ă tratamente 
cu  produseădeăprotecţiaăplantelor,  dup<ăcumăurmeaz<: 

Nr.  

crt. 

Denumirea ppp Ageﾐtul de dăuﾐare Doza l, Kg, %/ha OHservaţii 
 

1 DELTAGRI Gărgăriţa fruﾐzelor de 

porumb  

0,3 l/ha (după răsărirea 

 culturii) 

Caﾐtitatea de apă utilizată : Coﾐforﾏ 
iﾐstruIţiuﾐilor de pe  
etiIhetă. 

2 KARATE ZEON Gărgăriţa fruﾐzelor de 

porumb 

 

0,15 l/ha (după răsărirea  
culturii) 

Caﾐtitatea de apă utilizată : Coﾐforﾏ 
iﾐstruIţiuﾐilor de pe  
etiIhetă. 

3 LAMDEX  

EXTRA 

Gărgăriţa frunzelor de 

porumb  

0,3 Kg/ha (după răsărirea 

 culturii) 

Caﾐtitatea de apă utilizată : Coﾐforﾏ 
iﾐstruIţiuﾐilor de pe  
etiIhetă. 

 
Tanymecus dilaticolis – G<rg<riţaă frunzeloră deă porumb- ierneaz<ă caă adultă înă sol,ă înă lojeleă nimfate,ă laă

adâncimea de 40-60ă cm.ă Laă oă temperatur<ă aă soluluiă deă la 40C,ă insecteleă p<r<sescă locurileă deă iernare,ă
deplasându-seăspreăstratulăsuperficialăundeăaşteapt<ăpân<ăcândătemperatura ajunge la 90C.ăOdat<ăatins<,ăiesălaă
suprafaţ<,ăundeăseăhr<nescăcuădiferiteăplanteăspontane,ăînăspecialăp<l<mida.ă 

Reteaz<ă planteleă deă laă colet,ă producândă distrugereaă înă mas<ă aă culturii,ă aspectă careă impuneă deseori,ă
întoarcereaăşiă reîns<mânţareaă .ă În faze mai înaintate, insecta atac<ădoară limbulă foliar,ă înă lateral,ă subăform<ădeă
trepte. Esteăunăd<un<torăpolifag,ăcareădevineăfoarteăgreuădeăcomb<tut,ăînălipsaătratamentuluiădeăs<mânţ<.ăDauneleă
finaleăpotăfiătotale,ăînăfuncţieădeăpresiuneaăatacului.ăAtac<ăatâtăporumbulăcâtăşiăalteăspeciiăspontaneăsauăcultivateă
precum:ăfloareaăsoarelui,ăsfeclaădeăzah<r,ăsorgul,ăsoia,ălucerna,ăgrâulăsauăorzul. 

Metode profilactice de combatere: 
- efectuareaăunorăar<turiăadânci 
- întocmireaăunuiăasolamentăcorespunz<torăşiăefectuareaăunei rotaţiiăcorecteăaăculturilor 
- respectareaăepociiădeăsem<nat 



 
  ALTEăRECOMAND;RIă: 

   Potăfiăutilizateăşiăalteăproduseădeăprotecţieăaăplantelorăomologate. 

    Perioada optimă de tratament – când în urma controlului s-a găsit densitatea de 3 
exemplare/mp. 

Verificațiă cuă atenție,ă recomand<rileă cuă privireă laă compatibilitateaă produseloră atunciă cândă
intenționațiăs<ăaplicațiăamestecuriădeăproduseădeăprotecțieăaăplantelor! 

Luațiăm<surileăceăseăimpunăpentruăprotecțiaămediuluiăînconjur<tor! 

Respectațiă cuă strictețeă normeleă deă lucruă cuă produseă pentruă protecțiaă plantelor,ă normeleă deă
protecțieă șiă securitateaă muncii,ă deă protecțieă aă albineloră șiă aă animaleloră înă conformitateă cuă Legeaă nr.ă
383/2013ăaăagriculturii,ă cuămodific<rileășiă complet<rileăulterioareășiăOrdinulănr.ă127/1991 al ACA din 
România,ă Ordinulă comună nr.ă 45/1991ă ală Ministeruluiă Agriculturiiă șiă Alimentației,ă 15b/3404/1991ă ală
Dep.ă Pentruă Administrațieă Local<ă șiă 1786/TB/1991ă ală Ministeruluiă Transporturilor,ă precumă șiă cuă
Protocolul de colaborare nr 328432/2015, încheiatăcuăROMAPISăprivindă implementareaă legislației,ă înă
vedereaăprotecțieiăfamiliilorădeăalbine,ăîmpotrivaăintoxicațiilorăcuăproduseăpentruăprotecțiaăplantelor. 

Respectațiă prevederileă Ordinuluiă Ministruluiă Agriculturiiă șiă Dezvolt<riiă Ruraleă nr.ă 297/2017ă
privindă aprobareaă Codulă deă buneă practiciă pentruă utilizareaă înă siguranț<ă aă produseloră deă protecțieă aă
plantelor. 

Respectațiă obligațiileă ceă v<ă revină conformă Ordinuluiă Ministruluiă Agriculturiiă șiă Dezvolt<riiă
Rurale,ă ală Ministruluiă Mediului,ă Apeloră șiă P<duriloră șiă al președinteluiă Autorit<țiiă Naționaleă Sanitareă
Veterinareă șiă pentruă Siguranțaă Alimenteloră nr.ă 352/636/54/2015ă pentruă aprobareaă normeloră privindă
ecocondiționalitateaă înă cadrulă schemeloră șiă m<suriloră deă sprijină pentruă fermieriă înă România,ă cuă
modific<rileăulterioare. 

VĂ RUGĂM SĂ AFIŞAŢI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL, PENTRU INFORMAREA TUTUROR. 

 

 COORDONATOR  OFICIUL FITOSANITAR,                                     ÎNTOCMIT, 

                 IORDACHEăăNICOLAEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăT;R;SESCUăFLORINAăăă 

 

 

 

 



CERINŢE  OBLIGATORII  PENTRU  FERMIERI 

 

- s<ă utilizezeă numaiă produseă deă protecţieă aă planteloră omologateă deă Comisiaă Naţional<ă deă

Omologareă aă Produseloră deă Protecţie a Plantelor,ă careă seă reg<sescă înă bazaă deă dateă PEST-

EXPERTă(art.ă2ăşiă4ădinăHGănr.ă1559/2004ăprivind procedura de omologare a produselor de 

protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României);  

ACCESAREA PROGRAMULUI  PESTEXPERT  

Paşi de urmat:    - www.madr.ro/ 

    - Fitosanitar: http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html 

    - Adrese web (josul paginii): https://aloe.anfdf.ro/  

      - “Continue to this website (not recommended).”ăă 

                            - Se completează căsuţele:  

- Utilizator: „guest” 

- Parola:      „guest” 

              - C<utare 

- s<ă înregistrezeă toateă tratamenteleă fitosanitareă efectuateă laă culturileă agricoleă înă “Registrul cu 

evidenţaăăăăătratamentelorăfitosanitare”ă(Anexaănr.2); 

- s<ă nuă apliceă tratamenteă cuă p.p.p.ă înă zoneleă deă protecţieă aă resurseloră deă ap<,ă înă zoneleă deă

protecţieăsanitar<ăşiăecologic<;ă 

- p.p.p. clasificate ca “Foarteă toxice”ă (T+)ă şiă “Toxice”ă (T) vor fi utilizate numai de persoanele 

juridiceăcareădeţinăautorizaţie; 

- s<ărespecteăcondiţiileădeădepozitare,ămanipulareăşiăutilizareăaăp.p.p.ăînăexploataţiileăagricole 

 

 

http://www.madr.ro/
http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html
https://aloe.anfdf.ro/
https://aloe.anfdf.ro/


ANEXA nr. 2 -  la Buletiﾐul de progﾐoză şi avertizare 

 

 

S:C. / I.I. / I.F. / P.F.A.  ____________________________________ 

SEDIUL  Localitatea   ____________________, Str. _____________ 

_____________________, Nr. _____,Judetul ___________________, 

CUI _________________, J ____ / ________ / __________________ 

 

REGISTRU 

DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR  FITOSANITARE  CU PRODUSE  DE  PROTECȚIE  A  PLANTELOR 
Data 

efeItuării 
tratam-

entului. 

(ziua luna 

anul) 

 

 
Cultura și loIul 

unde este situat 

terenul 

 

 

 
Tiﾏpul apliIării 
/ fenofaza 

culturii 

 

TRATAMENTUL  EFECTUAT 

 

 

 

 
Numele, prenumele 

persoanei 

responsabile de 

efectuarea 

tratamentului, 

seﾏﾐătura 

Timp de 

pauză 
pâﾐă la 
recoltare  

(nr. zile) 

 
 

Data începerii 

reIoltării produsului 
agricol 

 
Nr. și data 
documentului 

prin care sa 

dat în consum 

populației 

Agentul de 

dăuﾐare: Holi / 
dăuﾐători / 
buruieni 

 
Denumire  PPP 

folosite 

Doza 

oﾏologată / 
doza folosită 

 
Suprafața  
(Ha) 

 Caﾐtități 
utilizate 

(Kg. l) 

            

            

   ProduIătorul agriIol ﾐuﾏerotează pagiﾐile registrului. Pe spatele registrului ふ pe ultiﾏa pagiﾐă ぶ se ﾏeﾐțioﾐează Iâte pagini Ioﾐțiﾐe registrul, purtând seﾏﾐătura ふ și 
ștaﾏpila, după Iaz ぶ ferﾏierului sau administratorului soIietății. 
 

h )Nerespectarea de Iătre produIători,  a Reg. CE nr. 1107 / 2009, art. 67, ( 1 ) privind ﾏeﾐțiﾐerea evideﾐței, pe o perioadă de Iel puțiﾐ 5 aﾐi, a produselor de proteIție a plaﾐtelor pe 
Iare le produI, iﾏportă, exportă, stoIhează sau le iﾐtroduIe pe piață și peﾐtru o perioadă de Iel puțiﾐ ン aﾐi peﾐtru ferﾏieri  Iare utilizează,  Ioﾐstituie Ioﾐtraveﾐție Ioﾐforﾏ Hotărâre ﾐr. 
ヱヲンヰ diﾐ ヱヲ.ヱヲ. ヲヰヱヲ  și se saﾐIțioﾐează Iu Aﾏeﾐdă  de la 8.ヰヰヰ lei la ヱヰ.ヰヰヰ lei. 
 

( Conform Reg. CE nr. 1107 / 2009, art.  67, ( 1 ) ) 

 

   Păstrarea  evideﾐțelor :  ふ ヱ ぶ  ProduIătorii,  furﾐizorii, distriHuitorii, iﾏportatorii de produse fitosaﾐitare țiﾐ, peﾐtru  o  perioadă  de  Ielpuțiﾐ IiﾐIi aﾐi, o  evideﾐță  a  produselor 
fitosaﾐitare pe  Iare  le  produI, le  iﾏportă, le  stoIhează, le  utilizeazăsau  le  iﾐtroduIe  pe  piață.      
                                                                                                    

 IMPORTANT :                                                                                  

                                                                                                                        

 Ferﾏierul are oHligativitatea să Ioﾐsulte și să respeIte ,, Ghidul peﾐtru utilizare îﾐ siguraﾐță a produselor de proteIție a plantelor “ , postate pe site :  htp : //www.madr.ro/norme-de-

eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html 

 

 

 

 

 

 



S:C. / I.I. / I.F. / P.F.A.  ____________________________________ 

SEDIUL  Localitatea   ____________________, Str. _____________ 

_____________________, Nr. _____,Judetul ___________________, 

CUI _________________, J ____ / ________ / __________________ 

 

REGISTRU 

DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR FITOSANITARE  CU PRODUSE  DE  PROTECȚIE  A  PLANTELOR 

 

 

 

Data 

efeItuării 
tratamentu-

lui. (ziua 

luna anul) 

 

 

 

 

Cultura și loIul 
unde este situat 

terenul 

 

 

 

 

Tiﾏpul apliIării 
/ fenofaza 

culturii 

 

TRATAMENTUL  EFECTUAT 

 

 

Numele, prenumele 

persoanei 

responsabile de 

efectuarea 

tratamentului, 

seﾏﾐătura 

 

Timp 

de 

pauză 
pâﾐă 
la 

recolt

are  

(nr. 

zile) 

 

 

Data 

începerii 

reIoltării 
produsului 

agricol 

 

 

Nr. și data 
documentului 

prin care sa dat în 

consum 

populației 

Agentul de 

dăuﾐare: 
boli / 

dăuﾐători / 
buruieni 

 

 

Denumire  PPP 

folosite 

Doza 

omolo

gată / 
doza 

folosi-

tă 

 

Supra-

fața 

(Ha) 

Canti-

tăți 
utili -

zate 

(Kg. l) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 


