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BULETIN DE AVERTIZARE.
NR. 10 DIN 26.04.2021
Conditiile climatice favorizeaza apariția și dezvoltarea daunatorilor la RAPITA cum ar fi;
GARGARITA TULPINILOR DE RAPITA (Ceuthoryncus napi), PURICII CRICIFERELOR
(Phyllotreta spp.), GANDACUL LUCIOS (Melighetes aeneus), precum si a bolilor precum:
PUTREGAIUL ALB (Sclerotinia sclerotiorum) , PUTREGAIUL NEGRU (Phoma lingam),
ALTERNARIOZA (Alternaria brassicae), FAINAREA (Erysiphe communis).

PUTREGAIUL ALB (Sclerotinia sclerotiorum)

ALTERNARIOZA (Alternaria brassicae)

PUTREGAIUL NEGRU(Phoma lingam),

FAINAREA (Erysiphe communis)

Se recomanda urmatoarele tratamente:
Pentru combaterea bolilor foliare, recomandam:
1. PICTOR/ FILON SC (dimoxistrobin 200g/l+boscalid 200g/l)- 0,5 L/ha
2. MATOZ/ ERASMUS (tebuconazol 250g/l)- 1 L/ha
3. IMPACT 125 SC/ TOPGUARD 125 SC (flutriafol 125 g/l)- 1 L/ha
Pentru combaterea insectelor recomandam:

1.
2.
3.
4.

KARATE ZEON- 0,15 L/HA
FASTAC ACTIVE -0,3 L/HA
MAVRIK 2F -0,2 L/HA
MOSPILAN 20 SP-0,1 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.
Nume şi prenume fermier/soc.
comercială...............................................................
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii ....................
(Comuna, judeţul)
Ferma (nume/număr, adresa)........................................
REGISTRUL de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor
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