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Conditiile climatice au favorizat aparitia si dezvoltarea agentului de daunare , Gargarita
tulpinilor de rapita, Ceuthorinchus napi.
Perioada de activitate a daunatorului incepe in ,,ferestrele iernii,, atunci cand temperatura are
valori mai mari de 6 0C.
În cazul acestui dăunător, tratamentul trebuie aplicat imediat ce au apărut primii adulţi, pentru
combaterea acestora, înainde de depunerea pontei. Se poate efectua un al doilea tratament
după atingerea zborului maxim, pentru adulţii care au apărut ulterior primului tratament.
Larvele apărute în interiorul tulpinilor sunt foarte dificil sau chiar imposibil de combătut. Se
foloseşte un insecticid sistemic sau de contact înainte de depunerea pontei. Din acest motiv
tratamentul împotriva gărgăriţei tulpinilor are caracter preventiv, profilactic. După depunerea
ouălor, practic, nu mai există metodă de combatere. Pentru o combatere eficientă nu trebuie să
se aştepte atingerea pragului economic de dăunare de 1-2 adulţi pe plantă. Tratamentul trebuie
aplicat imediat ce apar primii adulţi.

Prevenire si combatere;
a) Monitorizarea adultilor cu ajutorul capcanelor;
b) Aplicarea de tratamente cu insecticide specifice pentru combaterea adultilor inainte de
depunerea pontei.
-Decis Expert 10 EC (deltametrin 100 g/l),
- 75 ml/ha.
-Karate zeon/ Ninja ( 50g/l lambda-cihalotrin), - 0,15 l/ha.
-Kaiso sorbie 5 EG/ Lamdex NEO ( 5% lambda-cihalotrin),- 0,15 kg/ha.
-Lamdex Extra (lambda-cihalotrin 25g/kg ), - 0,3 kg/ha.

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST-EXPERT
https://aloe.anfdf.ro/ (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate.
Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor,
oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si
completata cu Ordonanta 41/2007.
Se recomanda respectarea cu strictete a perioadelor de remanenta a produselor de
protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate in munca, de protectie a
albinelor si a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242/F/21.10.2016, dintre
MADR-ANF-ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,
Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratia
Locala, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu
pesticide si a Legii nr. 383/2013 a Apiculturii si Legea 280/2015, privind modificarea Legii
Apiculturii.
Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul
,,http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in domeniul fitosanitar.html,,
SMR10- Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor.
Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectie a
plantelor, pe culturi, intr-un Registru de evidenta, numerotat conform modelului.
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