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“ A preveni este mai simplu decît a vindeca”
BULETIN DE AVERTIZARE
RAPIȚĂ DE TOAMNĂ
În urma controlului fitosanitar la cultura de rapiță s-au depistat următorii dăunători :
GÎNDACUL ROȘU ( Entomoscelis Adonidis ) , AFIDE ( Brevicoryne Brassicae ) , PURICII
NEGRII AI RAPIȚEI ( Phyllotreta Atra ), VIESPEA RAPIȚEI ( Athalia Rosae ) , ce pot produce
pagube importante în cultură.
1.GÎNDACUL ROȘU – produce pagube mari atît în stadiul de adult cît și în cel de larva prin
roaderea frunzelor și a plantelor tinere.

2.PURICII NEGRII AI RAPIȚEI – adulții rod cavități în frunzele plantelor tinere ducînd la
ciuruirea acestora. Atacul produs la plantele în curs de răsărire și la plăntuțele abia răsărite, pot duce
la compromiterea culturii.

3.VIESPIA RAPIȚEI – este cel mai periculos dăunător din toamnă, al culturii de rapiță,
larvele produc perforații mici în frunză, continuînd pînă la roaderea completă a limbului, rămînînd

doar nervurile.
Pentru combaterea dăunătorilor, recomandăm unul din următoarele produse de protecția
plantelor:
- NURELLE D 50 / 500 EC - 0, 4 lt / ha ( s.a cipermetrin 50 gr/lt + clorpirifos 500 gr/lt )
sau
- PROTEUS OD 110 - 0,350 lt / ha ( s.a tiacloprid 100 gr /lt + deltametrin 10 gr /lt ) sau
- FURY 10 EC - 0,2 lt /ha ( s.a zeta – cipermetrin 100 gr/ lt ) sau
- MOSPILAN 20 SG – 0,15 kg ha ( s.a acetamiprid 20 % ) sau
- DECIS MEGA 50 EW – 0,15 lt/ ha ( s.a deltametrin 50 gr /lt )
Cînd plantele sunt de talie redusă, tratamentul se poate face terestru cu un volum de soluție de
250 – 300 litri / ha.
ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE
Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim cu respectarea dozelor sau
concentațiilor recomandate. Se vor respecta cu strictețe, normele de protecția muncii, de pază și

securitate împotiva incendiilor, de protecția mediului, conf. Cu legislația actuală ( Ordin 45/91,
Legea 85/ 1995 ).
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