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Sunt intrunite conditiile pentru aparitia daunatorului :

Omida paroasa a buxusului( Cydalina  Perspectalis)

In parcuri si spatiile verzi, unde exista plante de 
Buxus sempervirens (Merisor) – garduri vii sau 
alte forme decorative, Omida paroasa a Buxusului
(Cydalina perspectalis) este un daunator foarte 
activ in ultimii ani. Conditiile de mediu au facut ca
larvele generatiei I sa devina active pe plantele de 
Buxus.

Astfel, se recomanda un tratament curativ, aplicandu-
se pe plantele pe care exista rezerva biologica.
Perioada optima de tratament este la iesirea larvelor din invelisul pergamentos. 
Tratamentul se va repeta la 7 - 10 zile.
Tratamentul se va efectua dupa aplicarea masurilor mecanice (indepartarea crengutelor 
uscate cu matase, purtatoare de larve), in zile fara ploaie si vant, cand temperatura 
atmosferica este mai mare de 8ºC .

    Se va efectua tratamentul la PED de 5-8 larve /mp



   Tratamentul se poate efectua cu unul din urmatoarele produse:

   -  Mavrik 2F           în concentratie de 0.04%

   -  Faster 10 EC      în concentratie de 0.02%

   -  Karate Zeon în concentatie de 0.01%

    sau alte produse recomandate pentru combaterea acestui daunator.

             Șef birou,                                                                                    Intocmit,

      Ing. Marinela IOJA                                                                  Ing. Daniel Bobolea

Atenţie! IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE RESPECTATI NORMELE DE TEHNICA 

SECURITĂŢII MUNCII, PROTECŢIA ANIMALELOR, ALBINELOR ŞI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 
IMPOTRIVA INTOXICATIILOR CU PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR!

RECOMANDĂRI: Respectaţi cu  stricteţe  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de

securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA,
privind  unele  măsuri  pentru  protecţia  familiilor  de  albine  împotriva  intoxicaţiilor  cu  pesticide,  a  Legii
nr.383/2013  a  apiculturii  şi  nr.127/1991  al  ACA  din  România;  68/05.02.1992  Ministerul  Mediului;
15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 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. 

ALTE RECOMANDĂRI:

Având în vedere implementarea cerinţelor legale în materie de gestionare referitor la ,,Introducerea
pe  piaţă  a  produselor  de  protecţia  plantelor  “(SMR  10),  agricultorii,  care  prin  activitatea  lor
depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor au următoarele obligaţii:  

1. Să  utilizeze  numai  produse  de  protecţie  a  plantelor  omologate  de  Comisia  Naţională  de
Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT. 



2. Să  utilizeze  produsele  de  protecţie  a  plantelor  doar  în  scopul  pentru  care  acestea  au  fost
omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare- doza/ha,to, cultura, agentul de
dăunare şi  respectarea momentului  aplicării.  Aplicarea produselor de protecţia plantelor  trebuie
realizată numai la avertizare.

 3. Sa se asigure ca produsele de protectia plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) vor
fi utilizate numai de persoane juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse , emisa
de Oficiul Fitosanitar Judetean.

4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecţie a plantelor în zonele de protecţie a resurselor de
apă,  în  zonele  de  protecţie  sanitară  şi  ecologică,  precum  şi  în  alte  zone  protejate  stabilite  în
condiţiile legii.

5. Să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a produselor de protecţia plantelor în
exploataţiile agricole, in exploatatiile agricole, conform  Ghidului de bune practici de utilizare si
depozitare a produselor de protectia plantelor eliberat de Autoritatea Nationala Fitosanitara.

6. Sa pastreze o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta conatbila a produselor de
protectia  plantelor  depozitate  si  utilizate  in  exploatatie  ,  precum  si  Registrul  de  evidenta  a
tratamentelor cu produse de protectia plantelor.

Normele privind ecocondiţionalitate sunt obligatorii pentru toţi beneficiarii de fonduri europene 
care  vor  respecta  OM  352/2015  si  vor  consulta  Ghidul  fermierului postat  pe  site:
http://www.apia.org.ro/ro/

 In anexa va transmitem modelul Registrului de evidenta a produselor de protectia plantelor, pe 
care solicitantii cererii de plata pe suparafata (APIA) au obligatia sa il completeze

  REGISTRU*
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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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