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BULETIN DE AVERTIZARE.
NR. 12/29.05.2020
Conditiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea organismelor de daunare:
Fluturele alb al verzei (Pieris brassicae), Buha verzei (Mamestra brassicae), Musca verzei (Delia
brassicae). Acesti daunatori au 2-3 generatii pe an, ierneaza in stadiul de pupa, adultul apare in luna
mai-iunie.

Fluturele alb al verzei (Pieris brassicae),

Buha verzei (Mamestra brassicae),- adult

Buha verzei (Mamestra brassicae), larva

Musca verzei (Delia brassicae).

Produc pagube insemnate la plantele din familia cruciferae, in special la varza si conopida.
Măsuri de prevenire şi combatere
Răsadul de varză să se planteze cât mai timpuriu, în terenuri bine pregătite, pentru a obţine
plante viguroase, mai rezistente la atac.
Distrugerea buruienilor crucifere în cursul perioadei de vegetaţie, pe care se înmulţeşte
dăunătorul.
Efectuarea arăturilor adânci după recoltare, pentru a diminua rezerva biologică a
dăunătorului.
Tratamentele trebuie aplicate, pe cât posibil, împotriva larvelor din primele vârste şi vor fi
oprite înainte de învelirea căpăţânii.

TRATAMENTE CHIMICE
MOSPILAN 20 SG (Krima 20 SC – a doua denumire comerciala) – 0,025% (0,150 kg/ha p.c. ) ;
• KARATE ZEON (Ninja- a doua denumire comerciala) – 0,015% (0,09 l/ha) sau
• AFFIRM – 1,5 kg/ha sau
• LASER 240 SC – 0,03%.

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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