Controlaţi zilnic culturile de rapiţă şi porumb!
10.04.2017

Temperaturile din ultima perioadă au favorizat apariţia şi dezvoltarea diferiţilor dăunători în culturile aflate pe
câmp.
La rapiţă, a fost semnalată prezenţa gândacului lucios - Melighetes aeneus.
În ceea ce priveşte porumbul, aici avem de-a face cu gărgăriţa - Tanymecus dilaticolis, al cărei atac este mai pregnant
acum.
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Se mai pot însă întâlni şi alţi dăunători, care, izolat pot produce pagube considerabile, cum ar fi: Oscinella frit
(musca suedeză), Agrotis segetum (buha semănăturilor), coropişniţele (Grillotalpa spp), viermii albi
(Scarabeidae), viermii negri (Tipulidae), gândacul pământiu (Opatum sabulosum), limacşi (Limacidae) şi
rozătoare (Cricetidae).
Seminţele şi embrionii sunt atacate de gândacul seminţelor (Harpalus distinguendus), şarpele orb (Blanius
guttulatus), ciori şi coţofene (Corvus sp. Pica sp.) etc.
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