Este re gimul de control al dăunătorilor în limite le pre stabilite ?
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Gândacul lucios al rapiţei este dușmanul numărul 1 al rapiţei pentru ulei
în perioada de înflorire. El apare la mijlocul lui martie, preferând vremea
călduţă și fără precipitaţii. Acest dăunător intră în bobocii de floare
pentru a depune ouă, din care se vor dezvolta larvele. Iar bobocii care
nu erau deschiși vor muri din această cauză.
Dar, o dată de florile sunt deschise, riscul de distrugere a trecut și
această insectă trece de la calitatea de dăunător la cea de polenizator.
Adulţii și larvele se hrănesc cu polen și nectar. În ultimele sezoane,
nivelurile de polen au fost, în mod frecvent, sub pragul care să necesite
tratamente, iar, astfel, pentru cele mai multe terenuri nu s-a justificat
tratamentul.
Consideraţii
Cele mai importante măsuri de prevenţie împotriva acestui dăunător sunt: respectarea rotaţiei culturilor; colectarea și
distrugerea resturilor de plante; aratul și respectarea perioadei de însămânţare. Este, de asemenea, important să ţinem cont de
faptul că gândacul lucios al rapiţei are un dușman natural, precum carabidul (Clivina fossor).
Evaluarea – înainte de înflorire – a presiunii (=nivelului de risc al) dăunătorilor ar trebui făcută anterior administrării oricărui
pesticid. Plantele mai mari pot să facă faţă unei presiuni mai mari, pentru că ele o compensează mai ușor.
Tratamentul ar trebui să se facă doar dacă pragurile sunt depășite, după cum urmează.
Praguri-standard pentru tratament:
mai puţin de 30 de plante / mp - 25 insecte per plantă;
30-50 de plante / mp - 18 insecte per plantă;
50-70 de plante / mp - 11 insecte per plantă;
peste 70 de plante / mp - 7 insecte per plantă.
Notă esenţială
Dăunătorul poate să fie ţinut sub control, dar acest lucru ar fi împotriva administrării corecte a insecticidelor și a protejării
insectelor benefice; de aceea stropitul de rutină trebuie evitat și aplicarea tratamentului ar trebui să se facă doar dacă se ajunge
la valorile determinate în conformitate cu standardele.
Delimitare pentru folosirea pesticidelor
Tratamentele chimice trebuie executate cu produsele și în dozele recomandate în CODEX.
CITIŢI ÎNTOTDEAUNA INDICAŢIILE DE FOLOSIRE DE PE ETICHETA PRODUSULUI!
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