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    Pentru combaterea DĂUNĂTORILOR DE SOL, se recomandă efectuarea tratamentului 

fitosanitar la culturile de PORUMB şi FLOAREA SOARELUI, cu produse de protecție a plantelor 

omologate: 

  

1. TRIKA EXPERT   10,0 - 15,0  kg/ha                                                                                  sau 

2. BELEM 0,8 MG (PICADOR 0,8 MG)  12,0 kg/ha                                                             sau 

3. MICROSED GEO (SOBEK UP) 12,0 - 15,0  kg/ha                                                           sau  

4. FORCE SUPER 10,0 kg/ha (floarea soarelui) și 12,2 kg/ha (porumb și porumb zaharat)     sau  

alte produse de protecție a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.     

 

Perioada optimă de tratament: La semănatul culturii. 

 

Produsul de protecție a plantelor se aplică direct în sol, concomitent cu semănatul culturii. 

 

Nr.  

crt. 

Produsul de 

protecție a plantelor 
Cultura 

Doza 

omologată 

kg/ha 

Organismele dăunătoare combătute 

1. FORCE SUPER 

floarea soarelui 10,0 cărăbușul de mai, viermi sârmă 

porumb și 

porumb zaharat 
12,2 

viermele vestic al rădăcinilor de porumb, 

viermi sârmă, simfilul de grădină 

2. TRIKA EXPERT 

floarea soarelui 10,0 - 15,0 

buha semănăturilor, cărăbușul de mai, 

viermi sârmă, viermele vestic al 

rădăcinilor  

porumb 

 

10,0 - 15,0 
buha semănăturilor, cărăbușul de mai, 

viermi sârmă 

12,0 - 15,0 viermele vestic al rădăcinilor de porumb 

3. 
BELEM 0,8 MG 

(PICADOR 0,8 MG) 

floarea soarelui 12,0 viermi sârmă, rățișoară  

porumb  12,0 
viemi sârmă, viermele vestic al 

rădăcinilor de porumb, rățișoară  

porumb zaharat 12,0 viermi sârmă 

4. 
MICROSED GEO 

(SOBEK UP) 

floarea soarelui 12,0 - 15,0 
viermi sârmă, buha semănăturilor, 

puricele sfeclei 

porumb și 

porumb zaharat 
12,0 - 15,0 

viermi sârmă, buha semănăturilor, 

viermele vestic al rădăcinilor de porumb, 

simfilul de grădină 

 

 
  



 

 

 

 

 

 
      

        Viermele vestic al rădăcinilor de porumb                      Viermi sârmă - Larve                        Rățișoara porumbului - Adult  

                                - Larve                                  

 

 
             Cărăbușul de mai - Larvă            Buha semănăturilor - Larvă            Puricele sfeclei - Adulți               Simfilul de grădină - Larvă  

 

Tratamentul se aplică pe parcelele cultivate în monocultură și / sau pe parcelele pe care există rezervă de 

organisme dăunătoare din anul / anii anteriori.  
 

Măsuri alternative de combatere - Aplicarea măsurilor agrofitotehnice (pregătirea terenului pentru 

semănat printr-o aratură adâncă adecvată, fertilizarea echilibrată cu azot, rotaţia culturilor, curăţarea 

utilajelor agricole şi alte măsuri de igienă culturală). 
 

Alte recomandări: 

Înainte de utilizarea produselor de protecţie a plantelor, citiţi cu atenţie  prospectul acestora! 
 

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!  
 

Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecţie a plantelor (p.p.p.) se vor plia, iar cele din 

material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. 

Acestea se vor depozita în magazii până când se vor preda unei societăți autorizate să colecteze ambalaje 

de  pesticide sau se pot preda și în campaniile “SCAPA de ambalaje” – www.aiprom.ro. 
 

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și 

securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a 

apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, 

Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 15b/3404/1991 al Dep. pentru 

Administrație Locală  și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de 

colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea 

protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecție a plantelor).  
 

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind 

aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor. 
 

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al 

ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare 

pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea  normelor privind 

ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu 

modificările ulterioare. 

 

 

http://www.aiprom.ro/

