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Conditiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea Omidei paroase a 

dudului (Hyphantria cunea)- generatia a-II-a 

 

Omida paroasa a dudului (Hyphantria 

cunea)- adult 

 
Omida paroasa a dudului (Hyphantria 

cunea) 

 Omidei paroase a dudului (Hyphantria cunea)-este un daunator polifag, care ataca, in stadiul 

de larva, peste 200 de specii de plante cultivate sau din flora spontana, pomi fructiferi, arbusti, 

plante ornamentale, vita de vie. 

Pentru combaterea organismului de dăunare, se recomandă utilizarea unui produs de protecţie 

a plantelor omologat:  

 

1. KARATE ZEON-0,015% (0,09L/HA) sau; 

2. KAISO SORBIE 5 EG- 0,15 kg,  

3. FURY 10 EC -0,01%  sau,  

4. FASTAC  10 EC- 0,02%  sau 

5. CALYPSO 480 SC- 0,02%. 

Se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi ai mari de 25 0C, si  se va respecta 

principiul ALTERNANTEI, adica utilizarea in tratamente succesive, a unor produse care 

fac parte din grupe chimice diferite si au mecanisme de actiune diferit. 

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST-EXPERT 

https://aloe.anfdf.ro/ (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate. 

Alte recomandari:  
La efectuarea tratamentelor fitosanitare se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu 

produsele de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi 

animalelor respectiv Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 

1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului 
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Mediului,15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al 

Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România. Având în vedere implementarea cerințelor 

legale în materie de gestionare referitor la ,,Introducerea pe piață a produselor de protecția 

plantelor,”(SMR -10), agricultorii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și 

utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele obligații:  

1. Să utilizeze numai produse de protecția plantelor omologate de Comisia Națională de 

Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor care se regăsesc în baza de date PEST- 

EXPERT.  

2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost 

omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare – doza/ha,to, cultura, agentul 

de dăunare și respectarea momentului aplicării. Aplicarea produselor de protecția plantelor 

trebuie realizată la avertizare. 

 3. Sa se asigure ca produsele de protectia plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice 

(T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor 

produse, emisa de Oficiul Fitosanitar Judetean.  

4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a 

resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate 

stabilite în condițiile legii.  

5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția 

plantelor în exploatațiile agricole, asa cum sunt prevazute in ”Ghidul pentru utilizarea în 

siguranță a produselor de protecție a plantelor” emis de Autoritatea Națională Fitosanitară.  

6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție 

a plantelor depozitate și utilizate în exploatație, precum și 

REGISTRUL 
de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor 
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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. 

BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE 

PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI 
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