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,, A preveni este mai simplu decat a vindeca ,,

BULETIN DE AVERTIZARE
RAPITA DE TOAMNA
În urma controlului fitosanitar la culturile de rapita s-au depistat urmatorii daunatori:
GANDACUL ROSU, AFIDE, VIESPEA RAPITE si PURICI DE PĂMÂNT, ce pot produce
mari pagube in cultura.
GANDACUL ROSU- produce pagube mari atât în stadiul de adult cât şi în cel de larvă,
prin roaderea frunzelor şi a plantelor tinere.
Adulţii apar în cursul lunii iunie, se retrag în sol, intră în diapauză estivală şi ramân în sol.
Reapar toamna, în cursul lunilor septembrie-octombrie, când se depune ponta sub bulgării de
pământ.
Rapiţa de toamnă a devenit o cultură foarte importantă la ora actuală, iar dacă stăpânim o
tehnologie corectă, de ultimă oră, atunci putem ajunge la producţii performante care să ne
satisfacă din punct de vedere financiar.
Pentru combaterea dăunătorilor recomandăm unul din produsele de mai jos:
- MOSPILAN 20 SG – 0,150 kg /ha sau
- NURELLE D 50/ 500 EC – 0,4 litri /hasau
- FURY 10 EC – 0,2 litri/ha sau
- CALYPSO 480 SC – 0,15 litri/ha sau
- PROTEUS OD 110 – 0,6 litri/ha.
Când plantele sunt de talie redusă, tratamentul se poate efectua terestru cu un volum de
soluţie de 300 – 400 l/ha.
ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE: Tratamentele fitosanitare se vor executa la
timpul optim. La prepararea soluţiei se vor respecta concentraţiile sau dozele de pesticide
recomandate evitându-se supra sau subdozarea. Se va respecta principiul ALTERNANŢEI prin
care se înţelege utilizarea în tratamente succesive a unor produse care fac parte din grupe chimice
diferite şi au mecanisme de acţiune complet diferite.
La realizarea amestecurilor verificaţi compatibilitatea pesticidelor (fizică şi chimică).
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele
de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de pază şi securitate a
incendiilor, DE PROTECŢIE A ALBINELOR (conform Ordinului interministerial nr.127/1991),
animalelor, peştilor şi altor animale acvatice.
În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului
Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991, al Ministerului Transporturilor, 65/05.02.1992 al
Ministerului Mediului, 15 b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi
127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru
PROTECŢIA FAMILIILOR DE ALBINE împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, veţi lua şi
respecta obligatoriu toate măsurile ce vă revin în acest sens . Se vor respecta de asemenea
măsurile ce privesc, entomofauna utile, animalelor, peştilor şi altor animale acvatice.
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