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Oficiul Fitosanita Mures vă recomandă să aplicați tratamente fitosanitare în culturile de rădăcinoase
(morcov, păstârnac,patrunjelul, telina) pentru prevenirea și combaterea dăunătorului Croitorul păstârnacului
( Phytoecia icterica ).
Croitorul păstârnacului prezinta o generatie pe an si ierneaza ca larva in radacinile de morcov, pastarnac, etc.
Femelele depun ponta in sol, in apropierea radacinilor. Dupa eclozare, larvele patrund in radacini, unde sapa galerii
in cilindrul central. Ca urmare a atacului, radacinile putrezesc.
Sunt afectate , în special morcovii și țelina dar și pătrunjelul, mărarul, tuberculii și altele.

Phytoecia icterica

Psila rosae

Aphis sp.

Tratamentele se aplică în cazul prezenței dăunătorului , iar faza de cultură a morcovului să fie rădăcina de
grosimea unui creion.
Prin acest tratament sunt vizați și alți dăunători: musca ( Psila rosae), afide (Aphis sp.), etc.
Pentru tratament se recomandă unul din produsele de protecția plantelor: BENEVIA - 0,75 l/ha sau
CORAGEN - 175 ml/ha sau BACTOSPEINE DF (DIPEL DF) - 0,5-1,0 kg/ha (se administreaza de la ecloziune si
primele stadia) sau DELTAM - 5,0 - 8,0 mL in 10 L apa/100 m2
Având în vedere condițiile climatic favorabile pentru producerea infecțiilor, bolile care pot apărea în această
perioadă (făinare, alternarioză, cercosporioză, septorioză) vă recomandăm să utilizați unul din produsele: ORTIVA
TOP - 1,0 l/ha sau ZOXIS 250 SC/(NORIOS 250 SC - 1,0 L/ha sau FLINT MAX 75 WG - 0,3 kg/ha sau
AMISTAR (MIRADOR 250 SC) – 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie.
Pentru tratament se pot folosi si alte produse omologate cu efect similar.
Citiţi şi utilizaţi produsele conform recomandarilor de pe ambalaj.
Efectuaţi în prealabil testul de compatibilitate.
Recomandăm alternarea produselor cu substanţe active diferite.
Nu se vor trata culturile de legume pentru consum curent.
Se va respecta cu stricteţe timpul de pauză al fiecărui pesticid.
Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranţă a produselor de protecţia plantelor la adresa:
http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html
http://www.topps-drift.org/?LANG=RO<,
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE RESPECTAŢI NORMELE DE TEHNICA
SECURITĂŢII MUNCII, PROTECŢIA ANIMALELOR, ALBINELOR ŞI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR,
ÎMPOTRIVA INTOXICAŢIILOR CU PESTICIDE!

