A apărut Ceutorrhynchus în rapiţă!
03.03.2017

Condiţiile meteo din ultima perioadă au favorizat apariţia dăunătorului Ceutorhynchus napi L. – gărgăriţa
tulpinilor.

Dăunătorul a fost semnalat în capcanele galbene din regiunile de sud şi de vest ale ţării.

Atenţionăm fermierii să verifice capcanele galbene, iar la atingerea pragului economic de dăunare să intervină cu
tratamentul corespunzător controlului acestui dăunător.
Ceutorrhynchus napi L. poate cauza pierderi importante la cultura rapiţei de toamnă. Este una dintre primele specii care
atacă primăvara, începând de la o temperatură de peste 6°C. Acţionează atât în stadiul de adult, cât şi ca larvă.
Vă reamintim că ciclul biologic de viaţă al Ceutorrhynchus este de o generaţie pe an, iar pentru amănunte despe
descriere, biologie, modul de dăunare şi combatere accesaţi linkul: http://www.dekalb.ro/rapita/bibliotecaagronomica/daunatori/gargarita-tulpinilor.

Departamentul Tehnic

Toate informaţiile furnizate verbal sau în scris de Monsanto sau de angajaţii sau agenţii acesteia, inclusiv informaţiile din prezentul articol sunt furnizate cu bună credinţă, dar nu trebuie
considerate drept o declaraţie sau o garanţie din partea Monsanto cu privire la performanţa sau adecvarea produselor, care pot depinde de condiţiile climatice locale și de alţi factori.
Monsanto nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de informaţii. Aceste informaţii nu vor face parte din niciun contract cu Monsanto, cu excepţia cazului în care se prevede altfel
în scris.
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