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CEAPA SI USTUROI : mană si musca cepei,musca usturoiului,tripsi,
va recomandăm să aplicaţi un tratament fitosanitar, cand plantele au 2-3
frunzulite, folosind unul dintre produsele :
➢ Un insecticid:
KARATE ZEON
FASTER 10 CE

0.02%

sau

0.03%

Sau alte produse de protectia plantelor omologate.
➢ Asociat cu: - un fungicid

DITHANE M 45
ANTRACOL 70 WP

0,2% sau
0,25%

Sau alte produse de protectia plantelor omologate.
OBSERVATII:
• Tratamentul se va executa pe timp linistit (fara vant, ploi);
• Produsele se solubilizeaza separat, se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza;
• In solutia de stropit adaugati aracet – 0,2 % sau un alt adeziv (zahar,albus ou) ;
• Tratamentul se repeta la 7 zile.
• Nu se stropeste ceapa pentru consum in stare verde.
• Respectati timpul de pauza mentionat pe eticheta produsului.
➢ Produsele se solubilizeaza separat, se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza.
Pentru protectia familiilor de albine, in conformitate cu prevederile legale,respectiv
Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii Si Alimentatiei,1786/TB/1991 al
Ministerului Transporturilor,68/05.02.1992 al Ministerului Mediului,15b/3404/1991 al
Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de
Albine din Romania, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015,
încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din
România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine,
împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor. privind unele masuri pentru

protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor,
Legea383/2013 a apiculturii ,veti lua toate masurile ce va revin.
➢ Documentele de evidenta a produselor de protectie a plantelor utilizate in
exploatatie, precum si registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a
plantelor, se pastreaza pe o perioadă de cel putin 3 ani;
➢ Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de
protectie a plantelor in exploatatiile agricole in conditiile stabilite de lege (cap. VI pct.
6.3-6.7 din Codul de bune practici în ferma);
➢ Conform Reg. CE nr.1107/2009,art.67,(1) , aveti obligatia sa completati si sa
pastrati pe o perioada de cel putin 3 ani documntele de evidenta a produselor de protectia
plantelor utilizate in „Registrul de evidenta a produselor de protectisa plantelor”, dupa
modelul:
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Producătorul agricol numerotează paginile registrului.
Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul,
purtând semnătura ( ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii..
In atentia primariilor:
VA RUGAM SA AFISATI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC
VIZIBIL,PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESATI.
Va multumim !
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Birou tehnic,
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