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        Conditiile climatice din ultimele zile au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorilor: 
tripsul comun (Thrips spp.) si musca cepei  (Hylemia antiqua) generatia a II-a. 

 

    
              tripsul la ceapa   musca cepei 
 
        Va  recomandam  efectuarea tratamentului  fitosanitar la ceapa pentru prevenirea si 

combaterea daunatorilorilor. 
          Folositi unul din produsele : 
 
 INSECTICIDE 
 

PRODUS DOZA 

KARATE ZEON 0,16 litri/ha 

MOSPILAN 20 SG (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala) 0,2 kg/ha 

MOSPILAN 20 SP (GAZELLE - a doua denumire comerciala) 0,075 kg/ha 
MOVENTO 100 SC 0,75 litri/ha 

                              
.............. si alte produse omologate ................. 

 
                   Alte recomandari : 
 
                   Tratamentul se repeta  la interval de 10 -12 zile. 

       Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci 
cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor! 
                  Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator! 

      Respectati cu strictete normele de lucru cu produsele pentru protectia plantelor si 
normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si animalelor in conformitate cu : 
Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr. 127/1991 al 
ACA din Romania, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministrului Agriculturii si Alimentatiei, 
15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administratie  Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 
precum si cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind 
implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse 
pentru protectia plantelor). 

      
     



 
 
 
  Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 297/2017 

privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a 
plantelor. 
 

  Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii 
rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare 
Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind 
ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu 
modificarile ulterioare. 
 
 

 
                                                                                        
    SEF OF BRASOV  ,       Intocmit, 
 dr. ing. Manole Liliana                   ref. Iov Laura Camelia 

                                        


