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BULETIN DE AVERTIZARE
Oficiul Fitosanitar Vaslui recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare împotriva: Gărgăriţa tulpinilor (Ceutorynchus
napi), Puricii cruciferelor (Psyllioides ch.), Gândacul roşu al rapiţei (Entomoscelis adonidis) – larve, Complex boli
care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:
Rapiţă de toamnă

Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat
următoarele condiţii: • P.E.D gărgăriţă = 1 - 2 adulţi/plantă înainte ca tulpina să ajungă la 20 cm înălţime;
• P.E.D gândac roşu - larve = 1 – 2 larve/plantă şi peste 5% plante populate.
Folosiţi unul din produsele de mai jos:
Pentru dăunători:
Pentru boli:
1. ALFAMETRIN 10 EC = 0,1 l/ha sau
1. CARAMBA TURBO = 1 l/ha sau
2. INAZUMA = 0,15 – 0,2 kg/ha.
2. KING 250 EW (TEBUSHA 250 EW) = 1 l/ha.
Perioada optimă de tratament: faza fenologică creşterea tulpinii - până la 20 cm înălţime(pentru combaterea
gărgăriţei) - tratamentele se aplică în cazul unor focare izolate, în vetre sau pe o banda de 1- 2 m, care înconjoară sola.
Controlaţi în permanenţă culturile de rapiţă şi aplicaţi tratamentul acolo unde sunt întrunite condiţiile.
Tratamentul împotriva gărgăriţei tulpinilor are caracter preventiv, profilactic. După depunerea ouălor în tulpină,
practic, nu mai exista metodă de combatere.
Alte recomandări:
 Puteţi folosi şi alte pesticide avizate pentru aceste teste.
 Agricultorii care prin activitatea lor depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor au
următoarele obligaţii:
1. Să utilizeze numai produse de protecţie a plantelor omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de
Protecţie a Plantelor.
2. Să utilizeze produsele de protecţie a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate şi numai în
conformitate cu instrucţiunile de utilizare.
3. Produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele
juridice care deţin autorizaţie pentru utilizarea acestor produse.
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecţie a plantelor în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de
protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite în condiţiile legii.
5. Să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a produselor de protecţie a plantelor în exploataţiile
agricole, aşa cum sunt prevăzute în "Ghidul pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor" emis de Autoritatea Naţională Fitosanitară;
6. Să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă contabilă a produselor de protecţie a plantelor
depozitate şi utilizate în exploataţie, precum şi Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a
plantelor, conform modelului:
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7. Pentru protecţia familiilor de albine respectaţi Ordinul comun nr. 45/1991 al M.A.A., 1786/TB/1991 al M.T.,
65/05.02.1992 al M. M., 15 b/3404/1991 al Dep. pentru Admin. Locală şi 127/1991 al A. C.A. din România privind unele
măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide.
Întocmit,
Carmen Miroiu
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