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„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Condiţiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariţia si dezvoltarea dăunătorilor care pot cauza 
pierderi importante la cerealele depozitate :

SPATII DE DEPOZITARE (MAGAZII SI DEPOZITE ) PENTRU CEREALE)

Dăunători depozite :gargarita grâului (Sithophilus granarius ),molia cerealelor (Sitotroga cerealella 
),gândacul castaniu al cerealelor (Tribolium castaneum )
Gărgăriţă grâului iernează ca:adult,larva sau pupa in magazii -larvele rod conţinutul bobului lasand 
intact tegumentul .Dezvoltarea gărgăriţei este influenţată de temperatura si umiditate astfel temperaturile 
ridicate urmate de umiditate redusa sunt nefavorabile ele pier la umiditate sub 10 %.
Molia cerealelor dezvoltal-2 generaţii pe an ,zborul adulţilor incepe in camp in iunie si depun ponta pe 
spice intre glume ,daunele sunt datorate larvelor care care ataca la grâu o singura larva ataca un bob iar 
laporumb 2-3 larve intr-un bob.
Gândacul castaniu iernează ca insecta adulta in stratul de cereale ,are osingura generaţie pe an ce 
dureaza 3 luni iar a2 a generaţie dureaza 9 luni (din a doua jumătate a verii pana a doua jumătate a 
primăverii in incaperi incalzite poate dezvolta mai multe generaţii.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului numai acolo unde s-au realizat 
următoarele condiţii :

-prezenta dăunătorilor
Folosiţi unul din produse de protecţia plantelor după caz :
*ACTELLIC 50 EC =1% (50-100 ml/mp) sau 10 ml pc /t cereale diluat in 1 litru de apa sau 
*K’ OBIOL 25 EC =0,5 ppm (1,56 mg s.a /mp ) sau 
* RELDAN 22 EC =22 ml /tona
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ATENŢIONARE! Semai pot utiliza si alte produse omologate din grupa T ( toxice ) si T+ (foarte toxice): 
*DELICIA GASTOXIN = 30 g /tona de samanta sau 
*PHOSTOXIN = 30 g /tona de samanta (10 tablete)
Aceste doua produse de protecţia plantelor se pot utiliza numai de persoane juridice care deţin autorizaţie 
pentru utilizarea acestor produse,emisa de Oficiul Fitosanitar Gorj din raza teritoriala in care isi 
desfasoara activitatea.
. Respectaţi timpul de pauza pentru fiecare produs.
. Cititi cu atentie prospectele produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare .
Se pot utiliza si alte produse de protecţia plantelor omologate ce se găsesc in PEST EXPERT cu acţiune 
similara pentru agenţii de daunare avertizaţi.Referinţe :http://www.madr.ro/ro /fitosanitar:html-htpps: 
//aloe.anfdf.ro, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si daţi cautare in PEST- 
EXPERT..Folosiţi echipament de protecţie (halat,ochelari,mânuşi,cizme) 
la mânuirea produselor de protecţia plantelor.
. Luaţi masuri pentru protecţia mediului, a animalelor, respectaţi normele de lucru cu produse de protecţia 
plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa se respecte condiţiile de depozitare, manipulare si 
utilizare a produselor de protecţia plantelor in exploatatiile agricole conform „ Ghidului de bune practici 
de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Naţionala Fitosanitara,
Referinţe:http://www.madr.ro/ norme-de- eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosaniar.html.”Sa pastrati o 
perioada de cel puţin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatatie. 
Pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu ppp, respectaţi masurile prevăzute prin 
ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.l5b/3404/1991 al 
Departamentului pentru Administraţie Locală,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 
127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu 
Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Naţionala Fitosanitara 
si Federaţia Asociaţiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind 
implementareaAgenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind 
implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu ppp.
Atenţionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să deţină:.
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(Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1)
Producătorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menţionează cate pagini conţine 
registrul, purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii .
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