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CUVÂNT ÎNAINTE
Dumnezeu a hărăzit lumea cu cel mai de preţ lucru, pământul – obiect al muncii şi dătător de
toate bunurile necesare, de la venirea omului pe lume şi până la plecarea în eternitate, dar, cu
poporul român a fost parcă mai darnic, mai echilibrat ca relief şi această resursă inepuizabilă
este mai uşor de exploatat în spaţiul nostru vital.
31% din suprafaţa României o reprezintă munţii, acoperiţi cu codri falnici, iar în măruntaiele
lor există numeroase bogăţii; 36% din suprafaţă sunt podişuri şi dealuri scăldate în soare,
unde strugurii aurii şi „merele de aur” îşi găsesc mediul prielnic. Dar cea mai valoroasă parte
pentru produsele culturilor cerealiere o reprezintă câmpiile şi luncile râurilor ce le brăzdează
şi care se ridică la 33% din suprafaţa României.
Acest echilibru aproape perfect între formele de relief ne-a oferit „pe tavă” modul nostru de
existenţă, rămânând pe seama conştiinţei noastre voinţa de a munci. Cu această voinţă au
fost înzestraţi doar o mică parte dintre indivizi, restul alegând lenea, trândăvia sau delăsarea,
mai ales în zilele noastre.
Cunosc o maximă ce exprimă mult adevăr: „Găina care şade, nu se îngraşă, dar nici ouă nu
face, eventual le cloceşte pe ale altora, dacă nu uită să se întoarcă în cuibar.”
În decursul timpului, la momente potrivite, s-a spus, pe bună dreptate, că oamenii sunt ceea
ce au învăţat. Tot pe bună dreptate spunem că oamenii învaţă „totul”: să gândească, să aibă
voinţă, să efectueze unele munci, să trândăvească, dar şi să intre în relaţii cu semenii de
„teapa” lor. Noi nu ne apreciem unii pe alţii după ce am învăţat, ci după manifestările noastre
de zi cu zi, manifestări ce apar în viaţă diferit, în anumite perioade istorice ale unei naţiuni.
Cu deosebită satisfacţie apreciez buna colaborare şi funcţionare a relaţiilor dintre cei mai buni
fermieri din judeţul Bihor şi SC Agroind Cauaceu SA, unde găsesc întreaga gamă de produse
ﬁtofarmaceutice, îngrăşăminte şi fertilizanţi chimici, seminţe de cea mai bună calitate, dar şi
un colectiv pregătit în a acorda consiliere tehnică de ultimă generaţie, condus cu o mare
pricepere, perseverenţă şi devotament de inginerul Dan Mihai Corbuţ.
Relaţiile de bună colaborare, atât cu dumneavoastră cultivatorii, cât şi cu
reprezentanţii ﬁrmei SC Agroind Cauaceu SA, mă obligă să vă acord toată consideraţia
şi să vă urez mult succes în activitate!

Ing. Ioan Petca
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INTRODUCERE
Protecţia plantelor de cultură întruneşte conceptul dezvoltării în decursul timpului a trei mari
tehnologii de combatere:
- a buruienilor: în urma cunoaşterii plantelor, a dezvoltării botanicii şi ﬁziologiei plantelor.
- a agenţilor patogeni, prin dezvoltarea ﬁtopatologiei.
- a dăunătorilor, prin dezvoltarea entomologiei agricole.
În contextul zilelor noastre, nu se pot obţine rezultate competitive prin producţii mari şi de calitate
fără a se ţine cont de protecţia plantelor, atât preventiv cât şi curativ. Pe plan mondial, media
pierderilor cauzate de factorii mai sus menţionaţi se ridică la un procent uriaş, de aproximativ 35 –
38% din potenţialul productiv al soiurilor şi hibrizilor existenţi. Aceste cifre variază în funcţie de
condiţiile pedo-climatice, nivelul agriculturii practicate, dar şi de dotările de care dispun fermierii.
În ţara noastră, după unele statistici se apreciază că pierderile cauzate de principalii factori se
împart astfel:
- buruieni – 10%
- agenţi ﬁtopatogeni – 10%
- dăunători – 22%
Procentul de dăunare dublu al dăunătorilor faţă de ceilalţi factori de dăunare se menţine şi pe plan
mondial. Pentru a înţelege rolul entomologiei în rândul ştiinţelor agricole trebuie să menţionăm că,
pe plan mondial, se cunosc până în zilele noastre peste un milion de insecte.
Cuvântul entomologie provine din termenii greceşti entonomus, care înseamnă segmentat şi logos,
care se traduce prin ştiinţă sau învăţătură. Aşadar, entomologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul
animalelor care au corpul segmentat (artropodele).
În anii 1761 (Lamark), 1817 (Leach) şi 1832 (Latreille) deﬁnitivează disciplina entomologiei ca ﬁind
ştiinţa care se ocupă cu studiul hexapodelor (a insectelor cu şase picioare). În sensul larg al
cuvântului, pe lângă insecte, entomologia studiază specii ﬁtofage de nematode, acarieni, moluşte,
păsări şi rozătoare, atât dăunătoare agriculturii cât şi folositoare, devenind un fel de „zoologie
agricolă”.
Ca ştiinţă, „zoologia agricolă” îşi are rădăcinile în antichitate. De la babilonieni, egipteni şi asirieni au
rămas urme ale pagubelor produse de lăcuste şi gărgăriţe. În Biblie, cartea Ieşirii sau Exodului face
referire la insectele dăunătoare (lăcuste, greieri, molii), iar Aristotel (384 – 322 î.d.C.) scrie lucrarea
Historia Animalium, în care face o primă clasiﬁcare a 500 de specii, dintre care 47 de genuri de
insecte. De la Plinius cel Bătrân se păstrează înscrisuri privind unele măsuri de combatere a
insectelor dăunătoare.
În decursul timpurilor, odată cu descoperirea aparatelor de mărit (microscopul) încep a se pune
bazele sistematizării, morfologiei şi anatomiei insectelor.
În epoca modernă, iluştri cercetători au publicat o serie de lucrări monumentale care au stat la
baza dezvoltării entomologiei. Între acestea amintim: Sibyle de Marian, Metamorfoza insectelor,
Reaumur, Istoria Naturală şi Anatomia Insectelor, Bonnet descoperă partenogeneza aﬁdelor,
Linne scrie lucrarea Systema Naturae, iar capitolul Noxia Insectorum este destinat în întregime
insectelor dăunătoare.
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INTRODUCERE
Un moment crucial în dezvoltarea entomologiei agricole a fost apariţia ﬁloxerei la cultura viţei de
vie, care a condus la o intensiﬁcare a cercetărilor în diferite ţări: Westwood (Anglia), Cornu (Franţa),
Balbiani (Italia), Handlirsch (Germania), Vasiliev, Porcincki, Rimski – Korsakov (Rusia), etc.,
reprezintă nume grele de savanţi care au adus contribuţii însemnate la dezvoltarea acestei ştiinţe.
Cercetări însemnate au fost făcute şi în ţara noastră, aducând contribuţii mari la cunoaşterea
morfologică, dezvoltarea biologică şi combaterea dăunătorilor. Astfel, în 1900, G. N. Nicoleanu
scrie monograﬁa Lupta împotriva ﬁloxerei în România, iar în 1909 apare primul manual de
entomologie agricolă sub denumirea Insectele vătămătoare din România şi mijloacele de
combatere a lor, scris de M. W. Knechtel şi W. C. Knechtel. Aceştia au fost urmaţi şi de alţi mari
cercetători români: N. Leon, I. Borcea, St. Zottu, A. Caranja, F. Salay, G. Finţescu şi mulţi alţii.
Prima unitate cu speciﬁc entomologic a apărut după anii 1929 când, în cadrul Institutului de
Cercetări Agronomice din România se creează Staţiunea de Entomologie, urmând ca în anul 1945
să se transforme în Secţia de Zoologie Agricolă. Această secţie a fost condusă de doi mari
cercetători în domeniu: W. K. Knechtel (1884 – 1967) şi C. Manolache (1906 – 1977), şi care prin
activitatea lor au pus bazele Entomologiei Aplicate.
În 1962 se formează Institutul Central de Cercetări Agricole, care, din anul 1967 se transformă în
Institutul de Cercetări Pentru Protecţia Plantelor Bucureşti, cu sarcina de a dezvolta şi coordona
cercetările din acest domeniu din reţeaua agriculturii româneşti.
Sub conceptul de agricultură modernă, având la bază dezvoltarea culturilor intensive şi super
intensive, protecţia plantelor prin intermediul disciplinei entomologice a cunoscut o mare
dezvoltare, înregistrând progres după progres în domeniile prevenţiei, a combaterii chimice şi
biologice, dar mai ales a combaterii integrate.
În ţările cu agricultură avansată, din totalul specialiştilor în agricultură, 20 – 33% din totalul
cercetătorilor lucrează în cercetarea vegetală. La aceştia se mai adaugă un număr la fel de mare de
biologi, chimişti, care dezvoltă cercetări în domeniul ﬁtofarmaciei din laboratoarele marilor uzine
chimice în domeniul pesticidelor.
Cu toate realizările obţinute în combaterea integrată în lupta cu dăunătorii, predomină utilizarea
pesticidelor polivalente, fără a se ţine seama de efectele nefaste produse ﬂorei şi faunei din agroecosisteme, dar mai ales asupra mediului înconjurător prin poluarea atmosferei, solului şi apelor.
Din cele arătate mai sus credem cu tărie că specialiştii din domeniul agricol, conducătorii de unităţi,
fermierii vor încerca să-şi aprofundeze cunoştinţele acumulate în decursul anilor în domeniul
entomologiei agricole, dar şi a celor de protecţie a plantelor prin folosirea raţională a produselor
fitosanitare. Dorim să lăsăm urmaşilor noştri un mediu curat şi sănătos.

SC Agroind Cauaceu SA
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CAP. 1

DĂUNĂTORII CULTURII DE RAPIȚĂ
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PURICELE NEGRU AL RAPIȚEI
Phyllotreta atra

Aparţinând familiei Chrysomelidae (gândaci de frunze), Phyllotreta Atra este răspândit în
toate zonele unde se cultivă rapiţă, dar şi în zonele unde se găsesc crucifere spontane, ﬁind un
dăunător periculos deoarece adulţii atacă atât toamna cât şi primăvara producând pagube
semniﬁcative rapiţei cultivate. Dintre plantele atacate, denumite şi plante-gazdă, amintim
ridichile, muştarul, guliile, varza, conopida şi, mai ales, rapiţa sălbatică.

DESCRIEREA DĂUNĂTORULUI
Adulţii puricelui negru al rapiţei sunt nişte gândaci mici, ce au corpul cuprins între 1,8 – 3,5 mm
lungime, lucios, cu aspect negru spre verzui – albăstrui. Pe cap se pot observa puncte mici,
dese, puţin mai deschise la culoare. De asemenea, prezintă două antene negre prevăzute cu
11 articulaţii. Ca o particularitate, articulaţiile 2 şi 3 au culoarea roşiatică. În partea dorsală se
găsesc o pereche de picioare bine dezvoltate, adaptate pentru sărit.
Ouăle au formă ovală, hialine, având aproximativ 0,3 mm lungime, iar pentru eclozarea lor
sunt necesare aproximativ 10 – 14 zile, în funcţie de temperatura din sol. Larvele sunt de
culoare albă sau alb-gălbuie, de aproximativ 2 – 2,3 mm şi pot ajunge la 4 – 4,5 mm lungime
prezentând în zona capului o capsulă neagră.

CICLUL BIOLOGIC
Dăunătorul are o singură generaţie pe an (monovoltină). Adulţii iernează în ﬂora spontană sub
frunzişul din livezi sau al celor din luminişul pădurilor, sub bulgării de pământ sau în
crăpăturile superﬁciale ale solului. Odată cu încălzirea solului, aproximativ la jumătatea lunii
aprilie (în funcţie de încălzirea atmosferică), adulţii ajunşi în primăvară îşi părăsesc „culcuşul
hibernant” şi încep să se hrănească cu frunzele cruciferelor spontane, după care se mută în
lanurile cultivate. Hrănirea masivă a adulţilor supravieţuitori durează aproximativ 2 – 4
săptămâni, perioadă în care îşi dezvoltă organele sexuale, dezvoltând un maxim în orele
însorite ale zilei. După împerechere, femelele încep depunerea oăulor în apropierea plantelor
de rapiţă, în sol, în stratul superﬁcial.
Eclozarea se realizează după aproximativ 10 – 15 zile, apărând larvele, care mănâncă masiv
pentru dezvoltarea lor, hrana lor preferată ﬁind rădăcinile cruciferelor. Ajunse la maturitate,
după 20 – 30 de zile se împupează, iar după alte două săptămâni apar adulţii din generaţia
nouă.
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PURICELE NEGRU AL RAPIȚEI

ATACUL ȘI MODUL DE DEPISTARE A DĂUNĂTORULUI
Fiind o specie oligofagă, produce daune atât în stadiul de larvă cât şi în cel de adult. În toamna
înﬁinţării culturilor, adulţii care urmează să hiberneze pot produce pagube însemnate
începând cu roaderea coletului. În momentul răsăririi şi apoi până la 4-5 frunze, prin
perforarea epidermei superioare sub formă de oriﬁcii de 1,5-2 mm, frunza capătă un aspect
„ciuruit”. Ţesuturile se vor necroza, devin maronii şi se usucă.
Dacă toamna este călduroasă şi secetoasă, şi atacul este puternic, cultura poate ﬁ uşor
compromisă. Primăvara, atacul este atât pe frunze cât şi pe rădăcini, dar poate ﬁ prelungit pe
muguri, ﬂori şi chiar pe silicve, ducând la pierderi importante de recoltă.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
- Respectarea asolamentului;
- Amplasarea culturii de rapiţă trebuie să se facă distanţat faţă de livezi, perdele de protecţie şi
tufărişuri din apropierea pădurilor;
- Arătură adâncă pe miriştile infestate cu crucifere din ﬂora spontană;
- Monitorizarea prin folosirea de vase verzi cu apă îngropate la nivelul solului, etc.

COMBATERE CHIMICĂ
Având gazde crucifere din ﬂora spontană, un procent de dăunători nu va ﬁ distrus prin
metodele enumerate mai sus. Se recomandă utilizarea de produse chimice speciﬁce
prezentate în tabelul anexat.
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PURICELE VĂRGAT AL VERZEI
Phyllotreta nemorum

Denumit şi Puricele rapiţei şi cruciferelor, produce pagube însemnate atât toamna, în faza
cotiledonală (când poate duce la compromiterea culturii, la un atac masiv) cât şi primăvara,
prin roaderea de către larve a rădăcinilor şi de către adulţi a frunzelor. Se întâlneşte
pretutindeni în zonele de cultură a cruciferelor. Plante-gazdă sunt rapiţa şi varza, dar atacă
toate cruciferele cultivate: muştar, conopidă, ridichi, gulii, broccoli, varza chinezească, varza
creaţă, etc.

DESCRIEREA DĂUNĂTORULUI
Adulţii sunt gândaci de mărime mică cu dimensiuni în lungime cuprinse între 2,5 – 3 mm şi
având o culoare neagră-metalizată, foarte lucioasă. Deosebirea esenţială faţă de puricele
negru constă în faptul că puricele vărgat prezintă pe elitre două dungi laterale de culoare
galbenă. În partea dorsală prezintă două picioare dezvoltate, cu tibiile şi tarsele de culoare
galben spre roşcat.
Larvele au corpul alungit, cu dimensiuni cuprinse la maturitate între 4 şi 5 mm. Culoarea lor
este galben-albicioasă, iar capul şi picioarele sunt de culoare neagră (fapt ce le deosebeşte de
cele ale puricelui negru). Oăule puricelui vărgat sunt asemănătoare ca mărime, formă şi
culoare cu cele ale puricelui negru, iar în funcţie de temperatură eclozarea are loc la 10 – 12 zile
de la depunerea pontei.

CICLUL BIOLOGIC
Asemănător puricelui negru, puricele vărgat are o singură generaţie pe an (monovoltină).
Adulţii supravieţuitori temperaturilor scăzute din timpul iernii părăsesc în lunile aprilie – mai
cuibul hibernant, hrănindu-se masiv cu frunzele diferitelor crucifere aproximativ 12 – 16 zile,
timp în care îşi dezvoltă organele sexuale. Aceştia, pe partea superioară a frunzelor, rod
epiderma sub formă de oriﬁcii cu diametru cuprins între 1 şi 2 mm. Când atacul este masiv, iar
o bună parte a limbului foliar este ciuruită, acesta se necrozează şi moare. Ajunşi la maturitate,
adulţii se împerechează şi totodată începe depunerea pontei (ouălor). Ouăle sunt dense în
jurul plantelor, sub bulgări, sau în crăpăturile superﬁciale din sol. Eclozarea se petrece după
10 – 12 zile, cand apar larvele, care încep să se hrănească pentru a se dezvolta.
La început, larvele mănâncă rădăcinile laterale, pentru ca apoi să urce pe tulpini până la baza
peţiolului frunzelor, pe care îl perforează creând galerii până la parenchinul frunzelor, pe care
îl rod, făcând galerii în diferite direcţii. După 15 – 18 zile, larvele dezvoltate se retrag în sol, se
împupează, iar după alte două săptămâni apar adulţii. Aceştia vor rămâne în sol aşteptând
noile plăntuţe tinere din semănăturile de toamnă.
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PURICELE NEGRU AL RAPIȚEI

ATACUL ȘI MODUL DE DEPISTARE A DĂUNĂTORULUI
Asemănător puricelui negru, puricele vărgat face parte din dăunătorii oligofagi, atacând
numeroase specii de crucifere, atât cultivate cât şi spontane. În ciclul evolutiv al dăunătorului
putem spune că atacul cu risc major în cadrul culturilor abia înﬁinţate îl prezintă adulţii. În
primele faze de vegetaţie, de la faza de cotiledoane şi până la cea de cinci frunze adevărate,
pericolul este major, mai ales când atacul se manifestă asupra coletului (plăntuţele
nemaiavând nicio şansă de revenire).
Când iernile sunt blânde şi un număr însemnat de adulţi supravieţuiesc, ajung să se
împerecheze şi depun un număr mare de ouă, atacul larvelor eclozate poate deveni însemnat
sau chiar compromiţător.
Deosebirea între modul de atac al larvelor puricelui negru şi cel al puricelui vărgat constă în
galeriile săpate în peţiolul frunzelor şi în parenchim. Menţionăm: a nu se confunda cu galeriile
produse de Ceuthoryncus napi!

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Combaterea este identică cu cea prezentată la puricele negru, cu speciﬁcarea că, în faza de
cotiledoane, cultura trebuie supravegheată cu mare atenţie, astfel că în cazul unui atac intens
să se intervină chimic, cu produse speciﬁce prezentate în tabelul anexat.
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PURICELE MARE AL TULPINILOR DE RAPIȚĂ
Psylloides chrysocephala

Denumit şi puricele albastru, datorită culorii verzi-albăstrui cu luciu metalic, acest purice
poate ﬁ întâlnit în toate zonele de cultură din ţara noastră. Ca o particularitate biologică,
această insectă este iubitoare de răcoare.

DESCRIEREA DĂUNĂTORULUI
După cum spune denumirea populară – purecele mare – acest purice poate ajunge la
maturitate la o lungime de 3 – 4,5 mm, iar antenele şi picioarele sunt mai lungi decât la ceilalţi
purici prezentaţi. Vârful antenelor şi membrele anterioare sunt de culoare roşie. Pe lângă
toate acestea, principalul caracter de identiﬁcare se găseşte pe elitre şi este reprezentat prin
mai multe şiruri de puncte adâncite.
Imediat după eclozare, larvele au o lungime de 1 – 1,5 mm, iar când vor ajunge la completa lor
dezvoltare, pot ajunge la 7 – 8 mm. Corpul are culoarea gălbui-albicioasă, iar capul şi coada
sunt negre. În zona toracelui se pot distinge trei perechi de picioare de culoare brun-închis.

CICLUL BIOLOGIC
Puricele mare al tulpinilor de rapiţă are o singură generaţie pe an (monovoltină). Apariţia
adulţilor începe încă din luna mai, iar apogeul apariţiei se va face la începutul lunii iunie. După
o scurtă hrănire cu frunze şi silicve mai crude, se retrag în sol şi intră într-o latenţă denumită şi
diapauză estivală.
După această diapauză, în cursul lunii septembrie, adulţii îşi reiau activitatea atacând
plăntuţele abia răsărite sau în primele faze de vegetaţie. Frecvenţa atacului este dată de
condiţiile climatice: cu cât umiditatea este mai frecventă, perioada de diapauză se reduce, şi
invers. După cca. 10 – 15 zile, în care femelele se hrănesc masiv, încep depunerea ouălor în
jurul plantelor de rapiţă, la suprafaţa solului sau printre crăpături.
Când temperatura începe să scadă şi ajunge la pragul de îngheţ, depunerea ouălor încetează,
urmând să se reia la începutul primăverii, când temperatura depăşeşte pragul de îngheţ (0
grade). O femelă depune în total (toamnă – primăvară) între 70 şi 150 de ouă.
Eclozarea ouălor poate avea loc atât toamna cât şi primăvara, în funcţie de perioada
depunerii. Odată eclozate, larvele pătrund prin partea superioară a peţiolului frunzelor
bazale, formând caverne în care sunt roase vasele libero-lemnoase, ducând la întreruperea
alimentării cu apă şi hrană a plantelor (moarte prin inaniţie sau prin crăparea tulpinilor din
cauza apei pătrunse şi îngheţate din timpul iernii). În iernile blânde, larvele pătrund prin
măduva plantei până la mugurele vegetativ (terminal), pe care îl distrug ducând la apariţia
ramiﬁcaţiilor (aspect de tufă).
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După această perioadă, larvele ajunse la maturitate se retrag în sol (2 – 3 cm) şi se transformă
în pupă, urmând să apară noii adulţi la sfârşitul lunii aprilie şi începutul lunii mai.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Combaterea adulţilor, atât preventiv cât şi curativ este asemănătoare cu a celorlalţi pureci
descrişi anterior. De menţionat este faptul că tratamentele chimice se vor efectua în
momentul în care se atinge pragul de dăunare (3 – 4 adulţi) per plantă în faza cotiledonală sau
8 – 9 adulţi per plantă în faza de rozetă. Se recomandă ca tratamentele să se efectueze
neapărat cu două săptămâni înainte şi după depunerea ouălor (vezi tabelul anexat).

NOTĂ
O cultură atacată de larvele puricelui mare este mai uşor expusă la instalarea unor boli ce sunt
favorizate de existenţa unor răni în prealabil.
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GÂNDACUL PĂMÂNTIU
Opatrum sabulosus

Gândacul pământiu este un dăunător polifag care are o largă arie de răspândire pe glob, atât
în zonele subtropicale cât şi în cele temperate.
Produce pagube însemnate (25 – 45%), mai cu seamă în toamnele şi primăverile secetoase.
Atacă plantele de cultură în curs de răsărire sau imediat după, cărora le rod frunzuliţele abia
formate sau tulpiniţa tânără, pe care o retează. Larvele în curs de dezvoltare rod rădăcinile
unor specii de plante de cultură şi nu numai, provocând daune asemănătoare viermilor
sârmă. Dintre plantele atacate menţionăm: cerealele, inul, ﬂoarea-soarelui, sfecla de zahăr,
tutunul, bumbacul, hrişca, anasonul, feniculul, rapiţa, fasolea, dovleacul, etc.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Adulţii au corpul de cca. 7 – 10 mm lungime, de culoare neagră sau gri-maronie, cu elitre ce
poartă rânduri de aşa numiţi tuberculi proeminenţi, mari, aşezaţi neregulat, logitudinal. La
maturitate, larvele pot ajunge până la 18 mm, sunt cilindrice, uşor aplatizate, având capul
aplatizat, mai închis la culoare.
Este o specie monovalentă, dar poate avea şi o generaţie la doi ani. Adulţii hibernează în sol
sau sub resturile vegetale din lizierele pădurilor sau tufărişurilor învecinate. Odată cu topirea
zăpezii, când temperaturile încep să crească 10 – 12°C, adulţii părăsesc cuibul hibernant şi
încep o alimentare activă, iniţial cu plante uscate şi slăbite, apoi, după ce temperatura urcă
peste 25 – 27 °C (sfârşitul lunii aprilie – începutul lunii mai), vor consuma în exclusivitate plante
verzi.
Împerecherea începe odată cu încălzirea vremii, iar spre sfârşitul lunii mai începe depunerea
pontelor cu ouă, femelele preferând straturile superﬁciale ale terenurilor uşoare cu textură
nisipoasă. Perioada de trecere de la ou la adult este destul de scurtă, astfel că primii adulţi
apar la sfârşitul lunii iulie şi în cursul lunii august.
Rapiţa de toamnă devine cultura vulnerabilă la acest dăunător întrucât se seamănă în vestul
ţării, la sfârşitul lunii august – începutul lunii septembrie. Adulţii gândacului pământiu atacă
rapiţa de toamnă în curs de germinare sau după răsărire rozând tulpiniţele şi primele frunze
abia formate, ceea ce duce la uscarea lor.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Se pot aminti ca măsuri de prevenţie:
- Alegerea plantelor premergătoare mai puţin preferate;
- Măsurile agrotehnice efectuate la timp şi de bună calitate, mai ales cele de dezmiriştit şi apoi
cele de pregătire a terenului;
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- Însămânţarea trebuie să ﬁe făcută timpuriu în perioada optimă;
- Lucrările de întreţinere a culturilor pentru evitarea îmburuienărilor (cu buruieni preferate de
dăunător);
- Folosirea de sămânţă certiﬁcată, tratată cu insecto-fungicide speciﬁce ﬁecărei culturi;
- Folosirea de insecticide granulate odată cu semănatul;
- Cea mai modernă metodă utilizată în ţările cu agricultură avansată este utilizarea de seminţe
anrobate, la care în materialul de drajare se folosesc şi insecticide care protejează tinerele
plăntuţe o perioadă bună de timp.

COMBATERE CHIMICĂ
Întrucât dăunătorii acţionează mai mult noaptea, se pot efectua stropiri în amurg cu produse
de contact sau sistemice (vezi tabelul anexat).
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BUHA SEMĂNĂTURILOR
Agrotis segetum

Aria de răspândire este cu precădere Europa, dar se poate întâlni şi în Asia şi în Africa.
Dăunător polifag, noctuid, aducând pagube la peste 80 de specii, atât de cultură cât şi din ﬂora
spontană, cele mai mari pagube la aduce culturilor de cereale, ﬂoarea-soarelui, rapiţă, sfeclă,
trifoi, tutun, ceapă, castraveţi, varză, vinete, ţelină, păstârnac, etc.

DESCRIEREA DĂUNĂTORULUI
În cursul unui an, specia are două generaţii, una în mai – iunie şi a doua în august – septembrie.
Ajungând la ultima vârstă larvară, iernează în sol asigurând perpetuarea speciei. Primăvara,
după împupare, se transformă în adulţi de sexe diferite. Masculii au aripile anterioare de
culoare brun-cenuşie, cu unele pete şi benzi transversale mai închise, iar aripile posterioare
sunt de culoare alb-sideﬁe. Femelele au aripile posterioare de culoare cenuşie, fapt ce le poate
deosebi de masculi.
Primii ﬂuturi apar la începutul lunii mai, au zborul nocturn, producându-se împerecherea şi
depunerea pontelor. Pontele cu ouă sunt depuse pe diferite specii din ﬂora spontană
(buruieni). Pe partea dorsală a frunzelor de volbură, pătlagina, pălămida, nalba, etc. Uneori şi
în cazuri izolate, pontele pot ﬁ găsite şi pe dosul frunzelor la plantele cultivate (rapiţă, porumb,
sfeclă de zahăr, sfeclă furajeră, spanac chinezesc, etc.). Primele larve eclozează din ouă în luna
iunie şi încep o hrănire masivă cu părţile aeriene ale plantelor (frunze, lăstari tineri,
inﬂorescenţe), iar spre sfârşitul stadiilor larvare, devin negativ fototropice şi se retrag în sol
hrănindu-se în continuare cu părţi din rădăcini, dar mai cu seamă rozând coletul. Plantele
atacate se usucă şi mor. La maturitate, larvele pot ajunge la dimensiuni de 45 – 50 mm.
Pentru cultura de rapiţă, generaţia a doua devine periculoasă întrucât stadiul de dezvoltare
larvară corespunde cu primele perioade de dezvoltare a plăntuţelor după răsărire, producând
pagube însemnate. După această hrănire, toamna târziu, larvele coboară în sol unde iernează
la adâncimi cuprinse între 10 – 20 cm.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Dintre măsurile de prevenţie se recomandă următoarele:
- Alegerea plantei premergătoare curată de buruienile ce constituie plante-gazdă pentru
depunerea ouălor;
- Efectuarea de lucrări mecanice energice pe mirişti, cu discul, pentru distrugerea buruienilor
şi a larvelor din sol;
- Instalarea de capcane luminoase pe timp de noapte, având ca suport de prindere cleiul
nesicativ;
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- Folosirea tot pe timp de noapte a capcanelor cu feromoni în perioada împerecherii adulţilor
folosindu-se atractanţi ai sexului opus în funcţie de numărul masculilor sau al femelelor
existente în culturi.

COMBATERE CHIMICĂ
Exterminarea parţială a acestui dăunător se poate face prin stropiri în momentul depistării
pragului de dăunare (două larve/m²) cu produse chimice de contact sau, după caz, sistemice
(vezi tabelul anexat).
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GÂNDACUL ROȘU AL RAPIȚEI
Entomoscelis adonidis

Gândacul roşu al rapiţei este prezent pe întreg globul, cu precădere în zonele stepelor şi
silvostepei, acolo unde rapiţa întâlneşte cele mai bune condiţii de cultură. În ţara noastră este
prezent în toate zonele unde cultura de rapiţă se face pe suprafeţe mari (industrial). Pe lângă
rapiţă, acest dăunător mai atacă plante din familia cruciferelor, din ﬂora spontană, cum ar ﬁ:
rapiţa sălbatică, traista ciobanului, urda vacii, muştarul sălbatic, ridichea sălbatică, dar şi cele
cultivate. De asemenea, mai atacă unele plante din familiile compositae şi ranunculaceae
(cirsium, ranunculus, etc.). În anii favorabili, gândacul roşu al rapiţei poate provoca daune ce
pot ajunge şi la 60%, iar uneori culturile pot ﬁ compromise.

DESCRIEREA DĂUNĂTORULUI
Adulţii au forma globuloasă-ovală, de un roşu-cărămiziu pe partea dorsală şi negru pe cea
abdominală, şi pot ajunge la dimensiuni cuprinse între 10 – 14 mm. Elitrele sunt de culoare
roşcată, prezentând longitudinal câte o bandă discoidală şi una structurală comună, de
culoare neagră. Picioarele şi antenele sunt de culoare neagră.
În momentul depunerii, ouăle sunt de formă ovoidă, de culoare roşiatică şi, ajungând în
contact cu aerul încep să se închidă la culoare, devenind cafenii-cărămizii şi măsoară
aproximativ 1 mm lungime.
Larvele eclozate au forme fusiforme mai groase în partea anterioară şi mai subţire în cea
posterioară, având aspectul unei torpile, la început de culoare galben-portocaliu, apoi brunnegricios, ce pot ajunge la dimensiuni cuprinse între 11 – 15 mm. Pe ﬁecare segment al
corpului, larvele prezintă cîte trei rânduri de protuberanţe (sub forma unor negi), de culoare
neagră, acoperite cu perişori.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Gândacul roşu al rapiţei are o singură generaţie pe an (specie monovoltină), trecerea peste
iarnă făcându-se în stadiul de ou, la 4 – 5 cm în sol, sau la suprafaţă, sub resturile vegetale. La
venirea iernii, ouăle sunt incubate şi embrionii formaţi. Primăvara timpuriu (februarie –
martie), într-o perioadă destul de lungă (aproximativ 30 – 50 de zile) apar larvele, care trec prin
mai multe năpârliri şi care vor ajunge la maturitate după 24 – 28 de zile. În cazul în care
condiţiile nu sunt prielnice, stadiul larvei se poate prelungi chiar şi până la 65 – 70 de zile şi, de
asemenea, perioada de hrănire.
La început, larvele sunt grupate, iar ulterior se răspândesc pe frunze rozând epiderma şi
parenchimul. Hrănirea se face numai ziua, noaptea stând retrase sub resturile vegetale sau
sub bulgării de pământ.
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Când ajung la maturitate, se retrag în sol, unde îşi formează nişte loje şi se transformă în pupe,
stadiu în care rămân cca. 15 – 20 de zile, ceea ce corespunde calendaristic cu începutul lunii
mai, când vor apărea primii adulţi. Aceştia încep să se hrănească masiv timp de 18 – 25 de zile,
când ajung la maturitate, după care se vor retrage din nou în sol la 15 – 25 cm şi vor rămâne în
diapauza de vară până în luna septembrie, când ies la suprafaţă. După o hrănire de
aproximativ 7 – 10 zile, încep împerecherea, care se petrece într-o singură zi, o singură dată, şi
care poate să dureze până la 20 de ore. După cca. 4 – 5 zile, femelele depun ponte de 50 – 120
de ouă. Pe întreaga perioadă (40 – 60 de zile), o femelă poate depune până la 2.000 de ouă. În
acest stadiu, ciclul biologic al dăunătorului încetează.
Prin modul de dăunare, cultura de rapiţă este atacată de două ori într-un ciclu de producţie.
Toamna, adulţii distrug tinerele plăntuţe sau frunzele tinere, la care rămâne doar scheletul
(peţiolul şi nervurile), iar primăvara, când apar noii adulţi, distrug bobocii, ﬂorile şi silicvele în
formare.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Ca măsuri de prevenire amintim respectarea asolamentelor, distrugerea resturilor vegetale
prin arături de bună calitate, o fertilizare echilibrată, precum şi respectarea perioadei optime
de însămânţare.

COMBATERE CHIMICĂ
Se va face prin stropiri cu produse speciﬁce ori de câte ori este nevoie (vezi tabelul anexat).
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FLUTURELE MARE AL VERZEI
Pieris brassicae

Fluturele mare al verzei are o răspândire largă pe glob, ocupând suprafeţe întinse în nordul
Americii, în Asia şi aproape în toate ţările de pe continentul european. În ţara noastră ocupă
regiunile de şes, subcolinare, precum şi cele colinare (chiar până la cele premontane).
Adultul are corpul de culoare neagră acoperit cu perişori alb-gălbui, de dimensiuni ce pot
ajunge până la 20 de mm lungime. Aripile ﬂuturelui sunt albe şi sunt prevăzute cu macule
negre în funcţie de sex: dimorﬁsm sexual. La femelă întâlnim în vârful aripilor anterioare o
maculă neagră, două macule rotunde (tot negre) în mijlocul lor şi una alungită pe marginea
posterioară. Deosebirea este că masculul are o singură maculă neagră în unghiul extern al
aripii anterioare, iar cele posterioare au macule sub formă punctiformă pe margini.
Deschiderea aripilor este cuprinsă între 50 – 65 mm. O altă deosebire este că masculii sunt
mai mici decât femelele.
Ouăle au formă conică, prezintă longitudinal striaţii şi au culoarea galbenă. Larva poate atinge
în lungime 40 – 50 mm, şi în primul stadiu are culoarea galben-cenuşie, iar în ultimul stadiu are
culoarea verde sau galben-verzui. Pe tot corpul se pot distinge (mai ales pe partea dorsală)
puncte negre şi perişori scurţi.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Transmiterea de la un an la altul (hibernarea) se face prin pupele ce se ascund printre scoarţa
arborilor şi arbuştilor, pereţii caselor sau pe gardurile învechite. După desprimăvărare, când
temperaturile cresc, la sfârşitul lunii aprilie – începutul lunii mai, ﬂuturii zboară diurn, mai ales
în orele călduroase ale zilei, hrănindu-se cu nectarul diferitelor ﬂori din ﬂora spontană.
După câteva zile de hrănire masivă se produce copularea şi depunerea pontelor. Pontele, ce
cuprind 15 – 20 de ouă, sunt depuse pe dosul frunzelor de varză, conopidă sau alte crucifere.
O femelă poate depune într-un ciclu 200 – 300 de ouă. Incubaţia durează între 6 – 14 zile, după
care apar larvele. În această perioadă (larvară) ce durează între 25 – 30 de zile, larvele
năpârlesc de cinci ori.
Larvele se hrănesc rozând epiderma şi parenchimul frunzelor. Pe la sfârşitul lunii iunie, larvele
mature părăsesc frunzele şi se împupează în locurile mai sus menţionate. Durata stadiului de
pupă este de 10 – 21 de zile pe timpul verii, ﬂuturii apărând la sfârşitul lunii iulie şi începe o
nouă generaţie. În regiunile din ţara noastră, ﬂuturele mare al verzei dezvoltă 2 – 3 generaţii, în
funcţie de condiţiile climatice zonale.
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COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Întrucât acest dăunător are şi prădători naturali, cum sunt gândacii răpitori, viespile parazite,
dar şi diferite păsări, acesta trebuie momit pentru a-şi schimba habitatul. De asemenea,
suprafeţele mici de varză şi conopidă, pot ﬁ acoperite cu plase împotriva insectelor, ale căror
margini să ﬁe îngropate în pământ, pentru a se evita depunerea ouălor.

COMBATERE CHIMICĂ
La culturile cultivate pe suprafeţe mari, se vor aplica stropiri ori de câte ori este nevoie cu
produse chimice de contact sau sistemice pentru decimarea populaţiilor larvare.
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GÂNDACUL ALBASTRU AL MUȘTARULUI
Colaphellus sophiae

Este răspândit în toate zonele de cultură a plantelor din familia cruciferelor, mai ales cele de
muştar şi rapiţă. La noi în ţară, se întâlneşte pe întreg teritoriul, mai puţin în zona montană
înaltă.
Gândacul albastru al muştarului este o specie oligofagă, consumând părţi ale plantelor din
familia cruciferelor, la care produce pagube însemnate. Astfel, adulţii rod frunzele pe margini
sau le perforează neregulat, cu precădere la începutul perioadei de vegetaţie. Cele mai mari
daune sunt produse de larve care, pentru completa dezvoltare, rod la început frunzele în
întregime, după care urcă la butonii ﬂorali, ﬂori şi chiar la silicve. Ajunse în această fază,
culturile pot ﬁ compromise în întregime.

DESCRIEREA DĂUNĂTORULUI
Adulţii au corpul în formă convexă, de culoare albastru-verzui, având o strălucire metalică.
Lungimea corpului variază de la 3,7 la 5,8 mm, ﬁind diurni, cu un maxim de activitate în
perioadele însorite ale zilelor.
Ouăle au dimensiuni cuprinse între 0,4 – 0,6 mm, sunt de culoare galben-cenuşie (pământie) şi
au formă ovoidă. Trecerea peste iarnă (perpetuarea speciei) se face în stadiul de adulţi, care
după diapauza de vară sunt retraşi în stratul superﬁcial al solului sau sub resturile vegetale,
unde rămân până în a doua perioadă a lunii martie. După o hrănire abundentă (de cca. 7 – 10
zile) se împerechează şi încep depunerea pontelor la baza plantelor şi uneori chiar pe frunze,
grupat, în număr de 5 – 25 ouă.
La sfârşitul lunii aprilie apar larvele şi se găsesc în diferite stadii de dezvoltare până la sfârşitul
lunii iunie, perioadă în care plantele din familia cruciferelor se găsesc în faze de creştere
masivă, îmbobocit, înﬂorit şi formarea silicvelor.
La maturitatea deplină, larvele părăsesc plantele – gazdă retrăgându-se în sol sau sub diferite
resturi vegetale, până la adâncimea de 6 cm. Aici larvele îşi construiesc un înveliş (ninfal). După
aproximativ o lună vor apărea primii adulţi din generaţia următoare, care după o perioadă de
hrănire se retrag din nou în sol, unde petrec diapauza de vară, care se va continua cu
hibernarea.
Analizând ciclul biologic al acestei insecte putem spune că are o singură generaţie pe an
(univoltină sau monovoltină).
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COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Se pot aminti ca măsuri de prevenţie respectarea asolamentului, distrugerea cruciferelor
spontane din culturile anterioare, precum şi efectuarea de arături adânci după miriştile care
au fost îmburuienate cu plante-gazdă.

COMBATERE CHIMICĂ
Se va face prin stropiri cu produse de contact sau sistemice ori de câte ori este nevoie (vezi
tabelul anexat).
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MUSCA VERZEI
Delia brassicae

Musca verzei este foarte răspândită pe glob, cuprinzând zone întinse în regiunile de cultură a
plantelor din familia cruciferelor, preferând zonele de cultură a rapiţei pe suprafeţe întinse.
Dăunător polifag, preferând conopida, varza, ridichea, muştarul şi rapiţa de toamnă, larvele
acestui dăunător rod sub formă de galerie diferite zone ale rădăcinilor, pătrunzând sub
epiderma acestora. Plantele atacate se dezvoltă mai greu, au frunzele în diferite stadii de
oﬁlire, pentru ca în ﬁnal să moară. Pagubele făcute de acest dăunător variază între 5 – 40%.
Corpul adulţilor măsoară 6 – 7 mm lungime, iar masculii se pot deosebi de femele (dimorﬁsm
sexual). Corpul masculului este de culoare cenuşie închisă şi este acoperit cu perişori
foarte deşi. Femela are o culoare mult mai deschisă, iar perişorii ce-i acoperă corpul sunt
mult, mult mai rari. Larvele, de dimensiunile adulţilor la maturitate (6 – 7 mm), au corpul
fusiform, de culoare albă spre galben deschis.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Trecerea de la un an la altul (iernarea) se petrece sub formă de pupă, retrasă sub resturile
vegetale, sau în sol, la adâncimi de 15 cm sau uneori chiar mai mari. La sfârşitul lunii aprilie,
când temperaturile încep să crească (9 – 10 grade), apar adulţii, care sunt asemănători
muştelor de casă şi zboară atunci când durata de strălucire a soarelui este mare. Când este
înnorat sau când este rece, adulţii stau ascunşi în resturile vegetale sau sub diferiţi bulgări de
la suprafaţa solului.
După primele zboruri, la câteva zile de la apariţie, are loc copulaţia, iar după 8 sau 10 zile
femelele încep depunerea ouălor, care pot ajunge până la 100 – 200 ouă/femelă. Incubaţia
durează o perioadă de 5 – 12 zile, după care apar larvele. Perioada de dezvoltare larvară este
de 15 – 32 de zile, perioadă ce corespunde lunii iunie, când se retrag în sol, în jurul plantelor cu
care s-au hrănit şi se împupează.
Stadiul de pupă, de data aceasta este relativ scurt (1 – 3 săptămâni), dând naştere la adulţii din
generaţia a II-a. Larvele din această generaţie ajung la dezvoltarea maximă la sfârşitul lunii
august când atacă zona coletului plăntuţelor de rapiţă din culturile abia înﬁinţate. În toamnele
lungi, călduroase şi secetoase apare parţial şi cea de-a treia generaţie, a cărei larve atacă
rozând galerii în zona coletului, rădăcinilor şi tulpinilor. Când nu se întrunesc condiţiile pentru
generaţia a III-a (condiţii de temperatură), pupele din generaţia a II-a vor rămâne în sol până în
primăvara următoare.
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COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Asolamentul, lucrările solului, combaterea cruciferelor din culturile anterioare, folosirea de
sămânţă tratată reprezintă metode simple de prevenire a unor atacuri de mari proporţii în
culturile de rapiţă.

COMBATERE CHIMICĂ
Se vor efectua tratamente în vegetaţie cu insecticide de contact.
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BUHA VERZEI
Mamestra brassicae

Acest dăunător se poate întâlni în zone precum Asia, America şi Europa, de la zona de stepă şi
până la cea a dealurilor premontane unde, în anii favorabili, produce pagube mari – 80 – 90%
din recoltă. În ţara noastră se întâlneşte în toate zonele de cultură a plantelor din familia
cruciferelor dar şi a celor din ﬂora spontană.
Dimensiunea aripilor la adulţi este cuprinsă între 40 – 50 mm. Cele plasate în partea
anterioară sunt de culoare cenuşiu-brună, prevăzute cu linii transversale, vizibile datorită
culorii mai închise, şi numeroase pete reniforme albe. Cele posterioare sunt de culoare
cenuşiu-deschis, pe care se poate distinge o pată maculată reniformă înconjurată de dungi
albe ce descriu vizibil litera „W”.
Oul, de culoare cenuşiu-verzui, are o formă hemisferică şi se pot distinge pe el numeroase
striuri longitudinale, având o singură bandă brună circulară. Larvele pot avea culori variabile,
de la brun-cenuşiu, până la verde-închis, având capul şi protoracele negru, care ajunge la
completa sa dezvoltare la lungimea de 40 – 50 mm.
Specie polifagă, care pe lângă varză, rapiţă, muştar, conopidă sau ridiche atacă şi plante cum
sunt sfecla, tutunul, mazărea, dar şi unele medicinale şi ornamentale. Dăunarea cea mai mare
pe care o provoacă este cea din faza larvară, când omizile din ultimele vârste sapă galerii după
ce au ros epiderma şi parenchimul părţii inferioare a frunzelor. Intră în limb, căpăţâni şi tulpini
în care îşi lasă excrementele şi resturile de hrană care vor duce la putrezirea tulpinilor şi a
căpăţânilor.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
În condiţiile pedoclimatice din ţara noastră, Buha verzei are două generaţii pe an (bivoltină),
iar iernarea (trecerea de la un an la altul – perpetuarea speciei) se face în stadiul de crisalidă
(pupă, ninfă). Primii ﬂuturi apar în cea de-a doua parte a lunii mai, ﬁind greu de observat
deoarece zboară numai noaptea: ziua stau ascunşi sub frunze sau sub bulgării de pământ. La
scurt timp după apariţie se produce împerecherea şi depunerea pontelor.
O femelă poate depune până la 1.500 de ouă, media ﬁind de 500 – 800. Ponta cuprinde 15 –
100 de ouă şi poate ﬁ găsită pe partea inferioară a frunzelor. După aproximativ 1 – 2
săptămâni apar larvele care, la început, pot ﬁ observate grupate, după care, treptat, treptat,
devin solitare. Ziua, larvele se pot observa pe partea inferioară a frunzelor, când nu sunt
active. Hrănirea se face noaptea, din frunză rămânând doar o parte din limb sau doar
scheletul.
Perioada de dezvoltare a larvelor durează 30 – 40 de zile, năpârlind de cinci ori. După ultima
năpârlire, larvele se retrag în sol, unde se învelesc cu o pâslă şi devin pupe. După cca. 10 – 12
zile de înpupare apar adulţii primei generaţii, iar ciclul se repetă.
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Larvele din generaţia a doua apar din august şi până în octombrie, când se retrag din nou în sol
pentru înpupare şi iernare. Pentru cultura de rapiţă cel mai mare pericol îl reprezintă larvele
din generaţia a doua, care pot produce pagube însemnate culturilor nou înﬁinţate.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Rotaţia culturilor în cadrul asolamentelor, lucrările solului, de calitate şi, la momentul potrivit,
distrugerea buruienilor-gazdă, toate acestea sunt măsuri de distrugere a populaţiilor
(pupelor) de Buha verzei.

COMBATERE CHIMICĂ
Tratamentele chimice nu se vor rezuma niciodată la adulţi, ci vor ﬁ aplicate asupra larvelor
(sau a ouălor) prin stropiri repetate, în funcţie de apariţie şi numărul lor, cu produse speciﬁce
de contact sau, după caz, sistemice (vezi tabelul anexat).
Reducerea populaţiilor de adulţi se poate face noaptea, în timpul perioadei de zbor folosind
capcane cu fermoni, luminoase.
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OMIDA CAPSULELOR
Helliothis armingera

Specie polifagă (atacă peste 100 de specii din ﬂora spontană şi cea cultivată) are o arie de
răspândire foarte largă, cuprinzând zone întinse, de la cea tropicală la cea subtropicală şi până
la cea moderat temperată.
Adulţii au dimensiuni medii cuprinse între 3 – 4 cm la deschiderea aripilor. În ceea ce priveşte
culoarea, prezintă o varietate extraordinară, de la culoarea verde, la cea verde-gălbuie, mai
multe nuanţe de brun, predominând cea de piele de bivol. Lungimea corpului este cuprinsă
între 11 – 20 mm. Pe marginea exterioară a aripilor anterioare se pot distinge pete brune,
linear aşezate. În treimea inferioară a lor se poate distinge o bandă transversală de culoare
brun-închis, iar petele orbiculare au o culoare fumurie. Aripile posterioare, de o culoare
albicioasă, au marginea exterioară negricioasă.
Ouăle sunt sferice, de dimensiuni de 0,5 mm, cu baza plată, gălbui la eclozare, ca să devină
maronii pe măsură ce se dezvoltă embrionul. La fel, larvele prezintă o paletă variabilă de
culori, de la verde-gălbui la verde, galben-pal, maro, gri sau roşcat-violet, cu o bandă mai
închisă longitudinal pe părţile laterale ale corpului. Partea dorsală prezintă tuberculi prevăzuţi
cu perişori, care le ajută la deplasare. La maturitate, larvele ajung la dimensiunea de 30 – 40
mm.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
În climatul temperat specia poate dezvolta 2 – 3 generaţii pe an. Perpetuarea speciei (trecerea
de la un an la altul) se face sub formă de pupă (iernarea), în sol, la adâncimi variabile cuprinse
între 8 – 28 cm. Primii ﬂuturi apar la începutul lunii mai şi se pot observa numai pe înserat şi în
cursul nopţilor. După aproximativ 4 – 6 zile de hrănire urmează împerecherea şi depunerea
ouălor. Ouăle sunt depuse pe frunze, tulpini sau în interiorul inﬂorescenţelor. O femelă
depune în medie 700 – 1.000 de ouă, dar poate ajunge şi la 3.000.
În funcţie de condiţiile climatice în special temperatura, incubaţia durează între 3 – 5 sau chiar
10 zile. După această perioadă apar larvele care încep să se hrănească masiv, perioadă ce
durează între 14 – 20 de zile şi în care năpârlesc de cinci ori. Larvele se hrănesc la început prin
roaderea epidermei şi parenchimului frunzelor, iar apoi cu butonii ﬂorali, ﬂorile şi, în ﬁnal, cu
silicvele, când produc şi cele mai mari pagube.
În timpul hrănirii, larvele elimină excremente care duc la instalarea diferitelor ciuperci. La
completa dezvoltare, larvele pătrund în sol şi cu grăunciorii de pământ se transformă într-un
cocon, pentru ca, după aproximativ 10 – 20 de zile să apară o nouă generaţie. Astfel ciclul se
reia. Durata de dezvoltare pe timpul verii, de la ou la adult, este de 35 – 40 de zile. Perioada cea
mai lungă o are generaţia a treia, care durează din august până în mai.
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COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Dintre măsurile pe care trebuie să le ia ﬁecare agricultor, cele mai eﬁcace în prevenţia
înmulţirii dăunătorului rămân cele agro-ﬁtotehnice, care suprind următoarele: asolamentul,
distrugerea samulastrei, arăturile pentru distrugerea coconilor, dar şi folosirea de soiuri şi
hibrizi mai puţin preferaţi de dăunători (cu părţi aeriene mai lemnoase).

COMBATERE CHIMICĂ
Se vor face stropiri în perioada dezvoltării larvare cu produse chimice de contact şi sistemice,
precum şi folosirea de capcane cu feromoni în perioada de zbor a adulţilor.
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MOLIA VERZEI
Plutella maculipennis

Ca arie de răspândire se găseşte atât în zonele de stepă cât şi în cele montane joase din Asia,
America şi Europa.
Adultul are aripi înguste, cele din faţă sunt brune cu marginea din spate mai deschisă la
culoare, iar cele posterioare, de culoare cenuşie, sunt înconjurate cu perişori, ce le conferă un
aspect franjurat. Lumgime corpului este de 10 – 20 mm, iar anvergura aripilor este de 12 – 17
mm.
Oul este ovoid, de un galben pal, având o lungime cuprinsă între 0,25 – 0,50 mm. Larva este
fusiformă, de culoare verde-gălbui, cu capul brun-închis, cu pete roşcate pe partea
posterioară, iar pe abdomen scleridele au câte un punct negru proeminent. La completa
dezvoltare pot atinge lungimi de 10 – 12 mm. Pupa este în cocon fusiform alb-mătăsos, cu
dimensiunea de 7 – 8 mm.
Este un dăunător problemă în culturile de varză, conopidă, gulii, rapiţă, muştar, etc., în care
produce pagube însemnate.
Ca mod de dăunare, la început omizile sunt miniere, distrug parenchimul frunzelor, iar după 2
– 3 zile se retrag pe partea inferioară a limbului foliar, unde se hrănesc cu epiderma inferioară
şi cu parenchimul. Frunzele atacate se usucă şi dispar. În inﬂorescenţe omizile rod galerii prin
tulpini cauzând frângerea acestora şi diminuând semniﬁcativ producţia.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Aşa cum am mai arătat, ca dănător este prezent în toate zonele de cultură a cruciferelor, unde
în funcţie de temperatură dezvoltă două sau trei generaţii pe an. Trecerea peste iarnă
(perpetuarea speciei), de la un an la altul, se face în stadiul de pupă învelită într-un puf gros,
mătăsos, formând un cocon în resturile vegetale sau în sol, adăpostit de rigorile iernii. Primii
ﬂuturi adulţi apar primăvara, pe la sfârşitul lunii mai.
După o perioadă scurtă de hrănire (3 – 4 zile) începe împerecherea şi depunerea ouălor. Ouăle
sunt depuse pe partea interioară a frunzelor în grupuri mici (3 – 4). Într-un ciclu de viaţă, o
femelă depune aproximativ 150 – 200 de ouă. Incubaţia durează 5 – 7 zile, după care apar
primele larve. La început, larvele minează frunzele săpând galerii şi consumă parenchimul.
După această perioadă, larvele ies din galerii şi trec pe partea inferioară a frunzelor unde
formează colonii. Aici ele îşi înfăşoară în jurul lor mai multe frunze prin răsucirea lor, pe care le
leagă cu nişte ﬁre mătăsoase. Perioada larvară durează patru săptămâni, după care se
împupează şi apoi vor apărea noii adulţi, după cca. 12 – 16 zile.
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Atacul primei generaţii apare la jumătatea lunii iunie, la generaţia a doua la sfârşitul lunii iulie,
iar la generaţia a treia în luna octombrie. În luna octombrie, larvele se retrag în sol formând
crisalida iernării. Pentru rapiţa de primăvară pagubele mari sunt produse de larvele din prima
generaţie, iar pentru cea de toamnă de cele din generaţia a treia.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Asolamentul asigurat prin rotaţia culturilor, pentru evitarea vecinătăţilor cu sole în care anul
trecut au fost cultivate crucifere, arăturile adânci de toamnă, precum şi distrugerea
buruienilor din familia cruciferelor spontan apărute sunt câteva dintre măsurile de prevenţie
pentru reducerea rezervei biologice a populaţiilor de molia verzei.

COMBATERE CHIMICĂ
Stropiri cu produse chimice de contact şi sistemice la apariţia generaţiilor larvare.
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VIESPEA RAPIȚEI
Athalia rosae

Fiind unul dintre cei mai periculoşi dăunători ai culturii de rapiţă, are o largă răspândire pe
glob. Se poate întâlni pe diferite continente, cum sunt America de Nord, Africa, Asia şi Europa.
În ţara noastră este prezentă atât la câmpie cât şi în zonele montane.
Adultul este o viespe de 5 – 9 mm lungime având capul negru, toracele roşcat şi scutelul
galben.. Picioarele sunt de culoare roşcat-gălbui cu vârful negru şi aripile gălbui. La apariţie,
larvele sunt omizi false, cu corpul verzui şi capul negru, iar la completa dezvoltare ating
dimensiuni de 15 – 18 mm şi îşi schimbă culoarea, aceasta ﬁind cenuşie pe partea dorsală, iar
pe părţile laterale prezintă o dungă longitudinală cenuşiu-verzuie.
Faza în care specia trece peste iarnă este cea de larvă complet dezvoltată în sol la adâncimi
cuprinse între 15 – 20 cm şi este învelită în ﬁrişoare moi de mătase şi grăunciori de pământ,
formând un cocon.
În condiţiile ţării noastre, specia poate dezvolta două sau trei generaţii pe an, iar pagubele
însemnate se înregistrează la cultura de rapiţă atât toamna cât şi primăvara. Toamna atacă la
formarea rozetei, iar primăvara în fazele de alungire a tulpinilor şi la înﬂorit.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
În cursul lunii aprilie, coconul hibernat se împupează, iar în luna mai apar adulţii care, după
câteva zile de hrănire, se împerechează şi femelele încep depunerea pontelor. Cu ajutorul
ovipodului, femela desface epiderma frunzei unde depune câte un ou. La o privire atentă,
ouăle se pot vedea ca nişte mici umﬂături (pustule) pe marginea limbului foliar. După cca. 7 –
14 zile apar larvele care se hrănesc cu epiderma inferioară şi cu parenchimul frunzelor.
Dezvoltarea larvară poate dura între 20 – 50 de zile, în funcţie de condiţiile climatice, iar cea de
pupă este de 15 – 20 de zile. Adulţii primei generaţii apar la începutul lunii august, iar
dezvoltarea larvară din generaţia a doua se desfăşoară pe parcursul lunilor august –
septembrie. În cursul lunii octombrie, în funcţie de condiţiile climatice, larvele se retrag în sol
unde se pregătesc de iernare. De reţinut este faptul că larvele acestei insecte consumă în
24 de ore dublul greutăţii lor.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Se recomandă respectarea asolamentelor, arătura de toamnă, pentru distrugerea larvelor
hibernante, distrugerea buruienilor din familia cruciferelor, înﬁinţarea culturilor în perioada
optimă şi folosirea dozelor moderate de fertilizanţi.
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COMBATERE CHIMICĂ
Prevede efectuarea de stropiri (chiar repetate) în momentul când pe plante se găsesc câte
două larve. Produsele pot ﬁ de contact sau sistemice (vezi tabelul anexat).
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GÂNDACUL LUCIOS
Meligethes aeneus

Dăunător foarte periculos în culturile de rapiţă, pe glob este răspândit în Asia, Africa, America
de Nord şi Europa. În ţara noastră ocupă arii întinse în zonele cu precipitaţii ridicate din zona
Banatului, nordul Moldovei şi mai ales în Transilvania.
Adultul de dimensiuni reduse (1,5 – 1,7 mm), are o formă ovală (alungit-turtită) şi este de
culoare negru-verzui sau verde închis, cu un luciu metalic proeminent. Se pot întâlni şi adulţi
de culori arămii sau albastru metalizat. Anterior prezintă o pereche de picioare de culoare
brun-roşcat, iar cele mijlocii şi cele posterioare sunt de culoare neagră. Tibiile au marginea
exterioară dinţată.
Larvele sunt oligopode, de culoare albă, capul ﬁind de culoare brună. La maturitatea larvară,
ele pot atinge dimensiuni de 3 – 5 mm. Perpetuarea speciei sau trecerea de la un an la altul
(iernarea) se face în stadiul de adult, sub resturile vegetale, la lizierele pădurilor sau la câţiva
centimetri adâncime în sol.
Acest dăunător atacă atât rapiţa cât şi alte crucifere, cum sunt varza, muştarul, guliile,
conopida şi ridichile, dar şi specii din familiile leguminoase, composite rosaceae,
ranunculaceae şi umbelifere. Adulţii se hrănesc cu polenul din bobocii nedeschişi, ceea ce
duce la uscarea acestora şi, în ﬁnal, la căderea lor.
Spre deosebire de adulţi, care atacă mai multe specii din familii diferite, larvele atacă tot
organele ﬂorale, dar numai la cele din familia cruciferelor. În anii ploioşi şi moderat
răcoroşi se pot produce atacuri puternice (într-un boboc ﬂoral se pot aﬂa 12 – 15 larve), ﬁind
compromise chiar până la 80 – 90% din recoltă.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Specia melighetes aeneus – gândacul lucios – dezvoltă o singură generaţie pe an. Iernează ca
adult în stratul superﬁcial al solului, la adâncimi de 5 – 12 cm sau în liziera pădurilor din
apropierea câmpurilor arabile. Când temperatura în sol ajunge la 10 – 12 grade, pe la sfârşitul
lunii aprilie, şi când înﬂoresc diferite specii lemnoase şi ierboase (salcia, plopul, păpădia, etc.),
din ﬂora spontană părăsesc cuiburile, încep zborul principal şi se hrănesc masiv cu elemente
ﬂorale şi cu polenul acestora.
După copulaţie, la sfârşitul lunii aprilie şi în luna mai, începe îmbobocirea plantelor de rapiţă şi
apoi a celor de muştar, pe care femelele le perforează şi lasă 1 – 2 ouă. Depunerea pontelor
poate dura şi în prima jumătate a lunii iunie, perioadă în care o femelă depune 300 – 400 de
ouă. Incubaţia durează 10 – 15 zile, în funcţie de temperatură, după care apar primele larve,
ceea ce corespunde cu deschiderea ﬂorilor.
Principala sursă de hrană o constituie polenul din boboci, dar se hrănesc şi cu organele ﬂorale,
ceea ce duce la avortarea ﬂorilor şi la compromiterea recoltei.
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După 3 – 4 săptămâni de hrănire intensă, larvele ajung la maturitate, părăsesc ﬂorile, coboară
în sol unde, la 3 – 4 cm adâncime, încep construcţia unor loje de adăpostire (din grăunciori de
pământ) şi se vor transforma în pupe, care durează 10 – 20 de zile. În plină vară, pe la sfârşitul
lunii iunie – începutul lunii iulie, vor apărea noii adulţi. Aceştia se vor hrăni o scurtă perioadă de
timp, după care coboară în sol pentru iernare. Astfel, ciclul biologic s-a încheiat.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Pentru reducerea populaţiilor de Meligethes aeneus se recomandă în principal măsuri de
prevenţie, care constă în respectarea rotaţiei în cadrul asolamentului, strângerea şi
distrugerea resturilor vegetale, arăturile şi întoarcerea solului, respectarea epocii de semănat,
distrugerea speciilor lemnoase din apropierea lanurilor de rapiţă şi muştar (salcie, plop,
porumbarul).

COMBATERE CHIMICĂ
Întrucât măsurile de prevenţie nu sunt suﬁciente, din diverse motive, la noi se recomandă şi
utilizarea de produse chimice. Acestea trebuie folosite cu multă atenţie, mai ales din cauză că
dăunătorul se aﬂă în boboci şi în ﬂori. Se recomandă cu precădere folosirea de produse
chimice sistemice, cu efect de lungă durată, aplicate în momentul îmbobocirii, şi mai ales a
celor care au efect şi asupra ouălor. În urma întocmirii curbelor de zbor a femelelor pentru
depunerea ouălor se pot efectua stropiri cu produse de contact. În ﬂoare se recomandă
produsele Mavrik, Biscaya sau Mospilan, care nu sunt dăunătoare albinelor (rapiţa este şi
plantă meliferă). Vezi tabelul anexat.
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GĂRGĂRIŢA MARE A TULPINILOR DE RAPIŢĂ
Ceutorhynchus napi

Considerat unul dintre cei mai periculoşi dăunători în culturile de rapiţă, este răspândit în
America de Nord, Canada, Asia, Africa de nord şi Europa, producând primăvara pagube
însemnate, uneori ducând la compromiterea recoltelor. La noi în ţară se poate întâlni în toate
zonele de cultură a cruciferelor pentru seminţe. Dintre plantele atacate se pot enumera
rapiţa, muştarul şi toate culturile semincere de vărzoase.
Adulţii atacă tulpinile, lăstarii, pedunculii şi bobocii ﬂorali, iar larvele se hrănesc cu măduva
tulpinilor şi lăstarilor, şi chiar cu seminţele din silicve.
Deşi pare simplă forma de dăunare apare şi partea suplimentară, cea de instalare a bolilor
(phoma lingam), prin rănile create, dar şi o lăstărire a tulpinilor, ceea ce duce la o prelungire a
înﬂoritului şi la o coacere neuniformă.
Adultul este o gărgăriţă de 3,4 – 4 mm lungime, de culoare gri închis, negru-albăstrui şi uneori
chiar albastră. Pe corp şi pe picioare prezintă o pilozitate care îi dă o nuanţă cenuşie. Capul se
termină anterior cu o trompă uşor arcuită în jos, care se subţiază. Elitrele sunt brăzdate
longitudinal cu striuri, iar între ele se pot distinge rânduri de perişori ﬁni, ascuţiţi. Ouăle sunt
ovale, netede, de culoare alb-gălbui spre gri.
Larvele sunt cilindrice, de dimensiuni ce pot ajunge până la 8 mm lungime şi 0,5 mm în
diametru, apodă (fără picioare), de culoare gălbuie şi capsula cefalică maronie. Pupele sunt
albe, cu dimensiuni cuprinse până la 4 mm lungime şi 2 mm lăţime.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Specie monovoltină, dezvoltă o singură generaţie pe an. Perpetuarea speciei de la un an la
altul (trecerea peste iarnă) se face în stadiul de adult, ascunşi pe sub bulgării de pământ, sub
resturile vegetale sau în frunzarul căzut în liziera pădurilor. Primăvara, când temperatura din
sol atinge 6 – 7 °C şi cele atmosferice sunt cuprinse între 9 – 12 °C, aceşti adulţi hibernanţi
părăsesc cuiburile şi încep o hrănire abundentă, cu specii de crucifere din ﬂora spontană. În
această perioadă are loc împerecherea şi depunerea ouălor (de la 20 la 60 de zile, în lunile
martie – aprilie).
Ouăle sunt depuse în lanurile de rapiţă, muştar sau alte semincere de crucifere, în cavităţi
săpate în tulpini, sub mugurii terminali sau direct în inﬂorescenţe. O femelă poate depune
până la 70 de ouă (uneori peste 100). După aproximativ o săptămână apar larvele care se
hrănesc cu măduva tulpinilor, săpând galerii atât în sus cât şi în josul acestora.
După aproximativ o lună de hrănire, larvele ajunse la maturitate deplină părăsesc tulpinile
prin apropierea locului de prindere a peţiolului frunzelor, coboară în sol (până la 5 cm
adâncime), formează un cuib din grăunciori de pământ şi se transformă în pupă, stadiu ce
durează cca. 30 de zile.
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Noii adulţi apar în luna iunie, încep hrănirea cu diferite crucifere, iar toamna, când
temperaturile scad, se retrag în sol, sub resturile vegetale sau în liziera pădurilor pentru
hibernare. Aici se încheie ciclul biologic de un an.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Întrucât larvele sunt greu de combătut (chiar imposibil), iar hibernarea se face în stadiul de
adult, măsurile de prevenţie trebuie îndreptate în acest sens.
Cea mai importantă măsură în cadrul asolamentelor este respectarea rotaţiei, amplasarea
culturilor la distanţă faţă de lizierele pădurilor, distrugerea cruciferelor din culturile
preemergente şi efectuarea la timp şi de bună calitate a arăturii de dezmiriştire şi a celei de
toamnă.

COMBATERE CHIMICĂ
Întrucât ouăle şi larvele nu se pot combate chimic, toate măsurile de combatere se vor efectua
împotriva adulţilor înainte de începerea depunerii pontelor. Astfel, pentru depistarea
zborurilor se vor monta în lanuri capcane galbene cu apă. La apariţia primilor adulţi înecaţi
se va face primul tratament, ce va consta îi folosirea unui insecticid de contact în amestec cu
unul sistemic. În multe cazuri va ﬁ nevoie şi de al doilea tratament. De menţionat este faptul că
după alungirea tulpinilor (peste 20 – 30 mm) intensitatea atacurilor scade (dar nu este de
neglijat veriﬁcarea în continuare a culturilor). Vezi tabelul anexat.
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GĂRGĂRIŢA PĂTATĂ A RAPIŢEI
Ceutorhynchus quadridens

Ca arie de răspândire, gărgăriţa pătată poate ﬁ întâlnită în zone din nordul Africii, Asia centrală,
America de Nord şi, mai ales, în Europa. În ţara noastră se poate întâlni în toate zonele de
cultură a plantelor crucifere dar şi a celor spontane.
Este unul dintre cei mai feroce dăunători ai culturii de rapiţă, care a produs în ultimii ani
pagube directe şi indirecte culturilor. Directe ﬁind galeriile săpate în peţiol, nervuri şi tulpini, în
care este distrusă măduva şi astfel substanţele nutritive nu se mai acumulează. Indirect,
pagubele se resimt prin efectele (uneori catastrofale) de instalare a agenţilor patogeni precum
Phoma, Verticilium, Sclerotinia, Botritis, Peronospora, Alternaria, Fusarium, etc.
Adulţii sunt asemănători celor de gărgăriţa mare a tulpinilor doar că au culoarea negrualbăstrui, dimensiunile ceva mai reduse (3 – 3,5 mm). Corpul este acoperit cu solzi şi perişori
cenuşii, ceea ce îi dă aspect marmorat. Pronotul are o dungă longitudinală albicioasă, iar
elitrele au în regiunea scutelului o pată albă triunghiulară ce îl caracterizează.
Ouăle, destul de mici ovoide, de 0,2 – 0,3 mm, de culoare verzui spre verzui-gri, sunt depuse
spre părţile bazale (inferioare) ale nervurilor frunzelor, unde se pot observa mici umﬂături
pătate. Larvele sunt cilindrice, apode, eucefale, de culoare gălbui-albicioasă, translucide, care
la maturitate pot atinge 4 – 5 mm lungime, iar capsula cefalică este gălbui-maronie.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Dăunător cu o generaţie pe an (rareori două, în anii cu ierni blânde şi desprimăvărări timpurii),
perpetuarea speciei (iernarea) se face în stadiul de adult, ascuns pe sub resturile vegetale,
bulgări de pământ sau în frunzarul pădurilor din apropiere. Primăvara devreme, când
temperatura aerului se apropie de 10 – 12°C, adulţii părăsesc cuiburile de hibernare şi se
instalează în culturile de rapiţă şi pe unele crucifere spontane. Aici încep o hrănire masivă
pentru a-şi căpăta maturitatea sexuală, se împerechează şi depun ouăle în partea inferioară a
peţiolului, sus în nervurile frunzelor. O femelă poate depune între 20 – 40 de ouă, iar
depunerea acestora poate dura o perioadă de la 20 la 48 de zile.
După eclozare, larvele sapă galerii în peţiol, de-a lungul tulpinilor, chiar şi mai jos de colet,
consumând măduva. La maturitatea deplină, larvele se retrag în sol unde îşi fac un cuib
(celulă) din grăunciori de pământ, unde se împupează. După aproximativ 2 – 3 săptămâni, în
luna iulie apar noii adulţi. Aceştia se vor hrăni cu crucifere din ﬂora spontană, după care se vor
retrage pentru hibernare.

42

COMBATEREA DĂUNĂTORULUI
Atât prevenţia cât şi combaterea chimică sunt identice cu cea a gărgăriţei mari a tulpinilor de
rapiţă, cu speciﬁcarea că trebuie supravegheate zborurile adulţilor, de la locurile hibernante
în lanurile de rapiţă (primele sosiri cu ajutorul capcanelor galbene) şi aplicarea de tratamente
combinate a produselor de contact cu cele sistemice.
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GĂRGĂRIŢA SEMINŢELOR
Ceutorhynchus assimilis

Dăunătorul este răspândit în America de Nord, nordul Africii, Europa şi Asia. La noi în ţară este
răspândit pretutindeni unde se cultivă crucifere pentru seminţe, dar şi unde apar cele din
zona spontană.
Gărgăriţa seminţelor este un dăunător periculos în culturile de rapiţă deoarece adulţii atacă
tulpinile cu pedunculii ﬂorali şi bobocii ﬂorilor, iar larvele se hrănesc cu seminţele din silicve.
Daunele pot să ﬁe şi indirecte create de mucilagiile lăsate în urma atacului, care duc la
deschiderea silicvelor înainte de vreme.
Dintre plantele atacate putem enumera: rapiţa, muştarul şi toate vărzoasele cultivate pentru
sămânţă. Adulţii sunt gărgăriţe cu un corp alungit, de 2 – 4 mm, de culoare neagră şi acoperit
cu solzi şi perişori cenuşii. Elitrele sunt marcate cu striuri şi interstriuri. Strurile prezintă un
singur rând de solzi, în timp ce interstriurile prezintă două rânduri (particularitate de
deosebire).
Ouăle sunt de culoare alb-lăptos, hialine şi cu forma ovală. Larvele prezintă un corp cilindric,
curbat, de culoare albă, iar la completa dezvoltare pot atinge 5 – 6 mm în lungime. Capsula
cefalică este de culoare brună. Pupele sunt ninfe înconjurate de un material pufos, de culoare
albă la început, după care devine galben-maronie.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Gărgăriţa seminţelor de crucifere are o singură generaţie pe an (monovoltină). Perpetuarea
speciei (trecerea de la un an la altul – iernarea) se face în stadiul de adult, ascuns în stratul
superﬁcial al solului din lizierele pădurilor aﬂate în apropiere.
După ce temperaturile încep să crească, pe la mijlocul primăverii, când se depăşesc 15°C,
adulţii care au trecut iarna părăsesc locurile de hibernare şi se mută pe specii de crucifere din
ﬂora spontană, apoi pe specii cultivate. Zborul principal va avea loc la temperaturi peste 20 –
22°C, când vor ajunge în culturile de rapiţă, muştar sau în cele semincere de vărzoase.
Pentru a ajunge la maturitatea sexuală, gărgăriţele seminţelor au nevoie de o perioadă lungă
de hrănire (50 – 70 de zile), după care are loc copulaţia şi depunerea ouălor. Oăule sunt depuse
direct în silicve printr-un oriﬁciu ros în prealabil. În ﬁecare oriﬁciu creat femelele depun unul
sau două ouă, ele putând depune într-un ciclu între 50 şi 200 de ouă. Incubaţia durează între 7
– 14 zile, în funcţie de temperatura atmosferică.
Parcursul larvar durează între 25 – 35 de zile, perioadă în care ﬁecare larvă consumă între 5 – 9
boabe din cadrul unei silicve. După această perioadă, când larvele au ajuns la maturitate, rod
un oriﬁciu în păstaie, părăsesc silicvele şi se retrag în sol, în stratul superﬁcial, unde din
grăunciorii de pământ îşi construiesc loje şi se transformă în pupe.
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După aproximativ 12 – 15 zile apar adulţii din noua generaţie (în luna august), care se hrănesc
până toamna cu plante crucifere din ﬂora spontană. Odată cu scăderea temperaturilor şi
apariţia nopţilor cu temperaturi aproape de cele de îngheţ, adulţii se retrag în sol pentru
hibernare.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Dintre metodele de prevenţie putem aminti următoarele:
- Amplasarea solelor ce urmează să ﬁe cultivate cu seminceri de plante crucifere cât mai
departe de zonele împădurite;
- Efectuarea de arături adânci toamna pentru distrugerea adulţilor retraşi pentru hibernare;
- Combaterea buruienilor - gazdă din culturile anterioare;
- Adunarea şi distrugerea totală a resturilor vegetale din culturile anterioare.

COMBATERE CHIMICĂ
Înainte ca rapiţa să-şi încheie perioada de înﬂorire, iar la baza aplantelor a început formarea
silicvelor, se veriﬁcă pragul de dăunare (1 adult pe plantă) şi încep stropirile cu produse
speciﬁce. Se recomandă utilizarea în amestec atât a produselor de contact cât şi a celor
sistemice.
O metodă în curs de dezvoltare este bruierea sexuală cu fermoni pentru evitarea
împerecherilor, iar femelele vor depune ouă „sterpe” (fără embrioni viabili).
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PLOȘNIŢA ROȘIE A VERZEI
Eurydema ornata

Este răspândită pe teritoriul Africii, Americii şi Europei centrale, aducând daune culturilor de
rapiţă, muştar, varză, conopidă, gulii, dar şi altor culturi din familii diferite, cum ar ﬁ: cereale,
cartoﬁ, salată, ţelină, plante medicinale, sparanghel, etc.
La acest dăunător, atât adulţii cât şi larvele au acelaşi mod de dăunare – înţeapă şi sug sucul
celular din frunze, lăstari şi ﬂori. Frunzele se îngălbenesc, se usucă şi cad, ﬂorile cad şi ele, iar
silicvele se răsucesc, se deformează, se maturizează mai timpuriu, având seminţe mai puţine,
iar unele sunt seci.
Adulţii au corpul turtit, de culoare roşu – cărămiziu, care poate atinge dimensiuni cuprinse
între 7 – 10 mm, capul dăunătorului este negru, iar pe pronot se pot distinge bine şase pete de
culoare neagră dispuse pe două rânduri, transversal (indiciu de recunoaştere).
Ouăle sunt sub formă cilindrică, roşii cu pete negre, iar la extremităţi prezintă două benzi
circulare negre. Larvele sunt mai mici decât adulţii (6 – 8 mm) şi au corpul curbat, de culoare
albă şi capsula cefalică de culoare brun-negricioasă.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Poate avea una sau două generaţii pe an, iar perpetuarea speciei (trecerea peste iarnă), se
face în stadiul de adult, ascuns în frunzarul pădurilor, sub resturile vegetale neadunate sau
neîncorporate cum trebuie în sol, în crăpăturile zidurilor sau pe sub scoarţa pomilor mai
bătrâni.
După ce vremea se încălzeşte, primăvara, pe la sfârşitul lunii aprilie, adulţii hibernaţi părăsesc
cuiburile în care au iernat şi migrează în ﬂora spontană, unde se hrănesc cu plante din familia
verzei, după care trec pe cruciferele cultivate, continuă hrănirea, se împerechează şi urmează
depunerea ouălor. Ouăle sunt depuse pe frunze, pe peţiol, pe tulpini sau pe silicve, în două
şiruri paralele ce cuprind 8 – 12 sau 24 de ouă.
Într-un ciclu de viaţă, o femelă depune 70 – 120 de ouă. Incubaţia durează 1 – 2 săptămâni, iar
larvele apar la sfârşitul lunii mai. Stadiul larvar se desfăşoară pe o perioadă lungă de timp (30 –
45 de zile). Primii adulţi apar pe la sfârşitul lunii iunie, începutul lunii iulie. În anumite zone se
formează şi a doua generaţie de adulţi, în jumătatea a doua a lunii septembrie. Aceştia se vor
retrage în pauza hibernală.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Între metodele de combatere se pot aminti:
- Asolamentul şi respectarea rotaţiei în cadrul asolamentului;
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- Efectuarea arăturilor adânci de toamnă pentru distrugerea cuiburilor adulţilor hibernaţi;
- Menţinerea igienei culturale la culturile premergătoare, precum şi la vecinătăţi.

COMBATERE CHIMICĂ
Se rezumă la efectuarea de stropiri cu insecticide speciﬁce, de contact sau sistemice.
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PLOȘNIȚA ALBASTRĂ A VERZEI
Euryderma oleracea

Dăunător răspândit în întreaga Europa, asemănător ca formă cu ploşniţa roşie, dar mai mic în
dimensiuni (5 – 7 mm), iar cea mai mare deosebire apare la culoare, aceasta ﬁind verde închis
sau albastru cu luciu metalic, prezentând pete albe sau roşii. Larvele seamănă cu adulţii, dar
sunt mult mai mici şi au culoarea alb-rozaliu, cu mici pete pete negre.
Modul de dăunare este la fel ca la ploşniţa roşie, adulţii şi larvele înţeapă şi sub sucul celular
din ţesuturi, iar în urma atacului apar pete din ţesut galbene, maronii şi în ﬁnal bruniﬁcate şi
necrozate.
Adulţii atacă în timpul îmbobocitului, înﬂoritului şi la formarea silicvelor şi maturarea
boabelor, în timp ce larvele atacă numai la formarea silicvelor. În urma atacului are loc
avortarea ﬂorilor şi şiştăvirea seminţelor.
Biologia şi modul de combatere sunt asemănătoare cu cele ale ploşniţei roşii a verzei.
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ȚÂNȚARUL SILICVELOR
Dasineura brassicae

Popular i se mai spune şi “ţânţăraşul”. Se poate întâlni în toate locurile unde se cultivă plante
din familia cruciferelor. Daunele produse de ţănţarul silicvelor sunt mari ﬁindcă acesta se
dezvoltă în interiorul silicvelor hrănindu-se cu pereţii interni ai acestora. Ca simptom al
atacului, silicvele apar băşicate, se colorează de timpuriu în galben, se deschid înainte de
termen, ducând la pierderea totală a seminţelor.
Adulţii sunt de culoare negru-brună, pe care se aﬂă o pilozitate alburie, şi au lungimea
trunchiului de 1 – 1,5 mm. Ouăle sunt de formă ovoidă şi au culoarea alb-verzuie. La
maturitate, larvele ating lungime de 1,5 mm, sunt cilindrice, sticloase la început şi apoi galbenalbicioase (mate).

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Perpetuarea speciei (trecerea peste iarnă) se face în faza de cocon, iar primăvara, când
temperatura solului ajunge la 12 – 15 grade, apar adulţii primei generaţii. Zborul lor începe
odată cu deschiderea primelor ﬂori, iar zborul principal se atinge la înﬂorirea deplină.
Raportul între femele şi masculi este de 3 la 1. Masculii au durata de viaţă de 1 – 2 zile, iar
femelele de 4 până la 9 zile.
Într-un ciclu de viaţă, o femelă poate depune între 30 şi 60 de ouă. Ouăle sunt depuse în
grupuri de câte 8 – 10 ouă în interiorul păstăilor (silicvelor), mai ales a celor atacate de alte
insecte. Larvele rezultate din eclozare se dezvoltă în interiorul silicvelor hrănindu-se cu
peretele interior al acestora. Când ajung la dezvoltarea completă (aproximativ 10 – 15 zile), se
retrag în sol unde se transformă în coconi. Unii dintre coconi se vor transforma în pupe, din
care vor rezulta noii adulţi, iar aceştia vor intra în diapauze ce pot dura de la 1 la 4 ani.
Dăunătorul poate avea una sau mai multe generaţii pe an.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Dintre măsurile de prevenţie amintim:
- Respectarea rotaţiei culturilor în cadrul asolamentelor;
- Amplasarea solelor cultivate cu plante crucifere pentru seminţe la distanţe cât mai mari de
ﬂora spontană;
- Efectuarea tuturor măsurilor de distrugere a buruienilor în culturile preemergente;
- Efectuarea arăturilor adânci de toamnă pentru distrugerea formelor hibernate.
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COMBATERE CHIMICĂ
Întrucât nu se cunoaşte un prag de dăunare, iar momentul apariţiei „băşicilor” pe silicve este
depăşit, se recomandă stropiri cu produse de contact şi sistemice speciﬁce fazei de dezvoltare
a culturii.
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PĂDUCHELE CENUȘIU AL CRUCIFERELOR
Brevicoryne brassicae

Păduchele cenuşiu al cruciferelor (sau al verzei) este o specie răspândită în toate zonele de pe
glob unde se cultivă crucifere. În ţara noastră, aceşti păduchi sunt răspândiţi pe întreg
teritoriul.
În natură se întâlnesc două forme:
- 1 apteră şi 2 aripată. Forma apteră are culoare galben-verzuie, de formă globuroasă, cu o
unghie de 2 – 2,6 mm, cu corpul acoperit de o secreţie ceroasă alb-sideﬁu-cenuşiu.
- Forma aripată este mai mică în dimensiuni (1,7 – 2,1 mm lungime), cu toracele şi capul de
culoare brun-închis şi abdomenul galben-verzui. Pe abdomen se găsesc lateral câte un rând
de pete, iar transversal câteva dungi mai închise la culoare.
Oul este de culoare neagră-albăstruie (metalizat) şi are o formă alungită.
Ninfele sunt născute direct de femele (cu excepţia acelora care dau naştere la ouă de iarnă) şi
al căror stadiu ninfal durează 7 – 10 zile.
Dăunătorul Brevicoryne brassicae face parte din familia aﬁdelor periculoase, iar prezenţa
aﬁdelor cenuşii pe crucifere afectează grav creşterea şi fructiﬁcarea acestora, daunele create
pot ﬁ directe (prin hrănirea lor cu sucul celular) şi indirecte, prin care în urma atacului se
instalează fumagina (vector de transmitere a virozelor).
Păduchele cenuşiu al cruciferelor este o specie oligofagă şi produce pagube însemnate atât la
legumele crucifere cultivate pentru consum cât şi la cele semincere.
Odata atacate, plantele stagnează, frunzele încep să se oﬁlească, se îngălbenesc şi se usucă.
Varza şi conopida nu leagă căpăţâna, iar la culturile semincere ﬂorile avortează, seminţele
sunt mici şistave (nu vor prezenta valoare culturală).
Aparatul de înţepat şi supt al acestei aﬁde este vector de transmitere a virozelor. De exemplu:
- Brassica virus 1 – mozaicul cruciferelor
- Brassica virus 2 – îngălbenirea frunzelor la conopidă
- Brassica virus 3 – mozaicul conopidei

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Păduchele cenuşiu al cruciferelor este o specie ce nu migrează, trăieşte şi se înmulţeşte doar
pe plante din familia cruciferelor cultivate sau aparţinând ﬂorei spontane. În cursul unui an
specia poate dezvolta 18-20 generaţii.
Perpetuarea speciei (trecerea peste iarnă-iernarea) se face în stadiul de ou (de rezistenţă sau
ou de iarnă), pe tulpinile sau peţiolul frunzelor plantelor gazdă. Primăvara, odată cu încălzirea
vremii, pe la sfârşitul lunii martie, din ouăle care au rezistat peste rigorile iernii apar larvele
care, în cursul lunii aprilie, se hrănesc şi se transformă în femele fondatoare (fundatrix) care,
continuându-şi hrănirea, vor deveni adulţi.
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Toate aceste femele fondatoare vor da naştere partenogenetic şi vivipar (nu au nevoie de
masculi), la ninfe care se vor transforma mai târziu în femele fundatrix aptere (fără aripi).
Începând cu generaţiile 3-5, în lunile iunie-iulie şi parţial august vor apărea şi femele aripate
care, prin posibilitatea lor de zbor, vor asigura răspândirea de la o plantă la alta sau de la o
cultură la alta a dăunătorului. Toamna, înainte de intrarea în iarnă (lunile octombrienoiembrie) apare ultima generaţie de aﬁde sexupare-aripate (adulţi care se împerechează).
După împerechere, femelele vor depune câte 4-5 ouă de iarnă (ouă de rezistenţă). Aici ciclul
biologic se încheie.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Dintre măsurile care pot limita dezvoltarea populaţiilor amintim:
- Adunarea şi distrugerea după recoltare a resturilor vegetale;
- Arătura adâncă cu îngroparea în profunzime a resturilor rămase neadunate;
- Asolamente de 3-4 ani şi respectarea rotaţiei culturilor;
- Separarea prin distanţe apreciabile a culturilor etc.

COMBATERE CHIMICĂ
Se vor utiliza în funcţie de mărimea populaţiilor produse chimice speciﬁce, atât de contact cât
şi sistemice.
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22

GÂNDACUL PĂROS
Epicometis hirta

Cunoscut ca un dăunător polifag care atacă pe lângă crucifere şi alte plante cum ar ﬁ
porumbul, grâul, orzul, dar şi pomii fructiferi şi viţa de vie în momentul înﬂoririi.
Gândacul păros face parte din familia coleopere, ﬁind răspândit pe glob în zonele de stepă şi
silvostepă creând pagube însemnate.
Adulţii au corpul de 10 – 12 mm lungime, de culoare negru – mat, acoperit cu o pubescenţă
deasă de culoare cenuşie sau alb-gălbuie. Elitrele dăunătorului sunt cenuşii-mat spre negre şi
prezintă 6-8 pete albe, dispuse neregulat. Ouăle sunt rotunde, de culoare albă. Larvele sunt
groase de forma literei C (scarabeiform), ﬁind alb-gălbui şi capul de culoare brună, cu o
lungime a corpului de 14 – 16 mm. Pupele de 14 – 17 mm sunt de culoare alb-gălbuie.
Gândacul păros atacă în timpul inﬂoritului staminele, pistilul, ovarul şi petalele culturilor de
crucifere. La aceste culturi, larvele nu dăunează.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Perpetuarea speciei (iernarea) se face în stadiul de adult retraşi în sol, în logele ninfale.
Dăunătorul prezintă o singură generaţie pe an.
Adulţii hibernanţi apar primăvara, pe la jumătatea lunii aprilie şi zboară numai în zilele
însorite, iar noaptea se retrag în sol. Această perioadă de zbor durează până la sfârşitul lunii
iulie (3 – 4 luni), perioadă în care are loc copularea şi depunerea ouălor. Ouăle sunt depuse în
sol la adâncimea de 2 – 7 cm, câte 3 – 5 ouă pe zi. O femelă poate depune în total 30 – 50 de ouă.
Incubaţia poate dura între 6 şi 17 zile în funcţie de temperatură. După această perioadă apar
larvele care se hrănesc cu radacinile subţiri ale diferitelor plante ierboase. Perioada larvară se
încheie după 60 zile, când larvele ajung la maturitate şi se împupează. Noii adulţi apar prin
lunile august-septembrie, dar ei rămân în diapauză hibernală, în căsuţele ninfale, până
primavara viitoare. Aici ciclul biologic se încheie.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Dintre metodele de prevenţie şi combatere chimică putem aminti:
- Respectarea rotaţiei în cadrul asolamentelor
- Efectuarea arăturilor adânci de toamnă
- Protejarea prădătorilor naturali – viespea de stepă (scolia hirta) ale căror larve parazitează
larvele gândacilor din genul epicometis.
- Pentru protejarea culturilor de pomi şi viţă de vie se pot folosi perdele cu plante atractante
(rapiţă, muştar), pentru ca apoi, în urma înﬂoritului, să ﬁe distruse.
- Folosirea capcanelor cu feromoni pentru atragerea şi dezorientarea masculilor etc.
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COMBATERE CHIMICĂ
La acest dăunător, combaterea chimică se realizează destul de greu. Conform ultimelor
recomandări, se pot utiliza combinaţii între un insecticid organo-fosforic (Pirinex 48EC, Reldan
22 EC, Novadim Progress) şi un piretroid (Decis Mega 50 EW, Fastac 10 EC, Karate Zeon), în
doze normale stabilite de producător sau folosirea unor amestecuri (Pirinex Quick, Proteus
OD 110, Nurel D50/500EC, Midash Forte). Ultima combinaţie se va utiliza numai în situaţii
extreme – speciﬁcat în revista Gazeta de agricultură din 13 aprilie 2016.
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6 l/t

6 l/t

Seedoprid 600 FS (imidacloprid
600 g/l)

Nuprid 600 FS (imidacloprid
600 g/l)

Cruiser 350 FS (tiametoxan 350
g/l)

Kumizda
Agro

Nufarm

Syngenta
Crop
Protection
10 l/t

12,5 l/t

Modesto 480 FS (clotianidin +
betaciﬂutrin - 480 + 80 g/l)

DOZA
RECOMANDATĂ

Bayer
Cropscience

FIRMA
PRODUS COMERCIAL /
PRODUCĂTOARE SUBSTANȚA ACTIVĂ (GR/L; %/L)

Puricii cruciferelor (Phillotreta spp., Psilloides
spp.) Viermii sârmă (Agriotes spp), Gărgărița
frunzelor (Tanymecus dilaticollis)

Puricii cruciferelor (Phillotreta spp., Psilloides
spp.) Viermii sârmă (Agriotes spp)

Puricii cruciferelor (Phillotreta spp., Psilloides
spp.) Viermii sârmă (Agriotes spp)

Puricii cruciferelor (Phillotreta spp., Psilloides
spp.) Viermii sârmă (Agriotes spp)

DĂUNĂTORI COMBĂTUȚI
(DEN. POPULARĂ - DEN. ȘTIINȚIFICĂ)

TRATAMENT LA SĂMÂNȚĂ RAPIȚĂ

Stimulează germinarea semințelor, dezvoltarea masei
radiculare și a vigorii în primele faze de vegetație. Nu se
ambalează în saci de plastic.

Se aplică cât mai aproape de perioada însămânțării. Soluția
se va agita pe toată durata tratamentuluii.

Se aplică cât mai aproape de perioada însămânțării. Soluția
se va agita pe toată durata tratamentuluii.

Se vor adăuga cca. 4 - 5 l de apă. Depozitare în spații bine
aerisite.

OBSERVAȚII

Dow
Agroscience

Bayer
Cropscience

BASF

Arysta
Lifescience

Reldan 22 EC (clorpirifos metil
225 g/l)
2 l/ha

0,6 l/ha

Proteus OD 110 (tiacloprid 100
g/l + deltametrin 10 g/l)

0,1 - 0,2 l/ha

Calypso 480 SC (tiacloprid 480
g/l)

75 ml/ha

0,3 l/ha

Biscaya 240 OD (tiacloprid 240
g/l)

Decis Expert 100 EC
(deltametrin 1000 g/l)

0,2 - 0,3 l/ha

0,075 l/ha

0,05 l/ha

0,1 l/ha

DOZA
RECOMANDATĂ

Fastac Active (alfa-cipermetrin
50 g/l)

Karis 10 CS (lambda cihalotrin
10 g/l)

Cyperguard 25 EC (cipermetrin
250 g/l)

FIRMA
PRODUS COMERCIAL /
PRODUCĂTOARE SUBSTANȚA ACTIVĂ (GR/L; %/L)

Se aplică maxim două tratamente. Timp de aplicare între
tratamente: 8 -12 zile.

Gândacul lucios (Meligetes aeneus), Viespea
rapiței (Athalia rosae), Gărgărița pătată a
rapiței (Ceuthorynchus quadridens), Gărgărița
mare a tulpinilor de rapiță (Ceuthoryncus napi)

Gândacul lucios (Meligetes aeneus)

Acționează împotriva celor mai rezistenți dăunători prin trei
mijloace: contact, ingestie și fumigen (vaporizare prin
evaporație).

Acționează împotriva celor mai rezistenți dăunători prin trei
mijloace: contact, ingestie și fumigen (vaporizare prin
evaporație).

Formulat ca dispersie în ulei are o pătrundere superioară și
rapidă în plantă. Tiaclopridul are o acțiune sistemică de
lungă durată, iar deltametrinul are o acțiune de șoc (de
contact).

Țânțarul silicvelor (Dasineura brassicae),
Gărgărița tulpinilor (Ceuthoryncus spp.),
Gândacul lucios (Meligetes aeneus), Purici de
pământ (Psilloides chrysocephala), Aﬁde
(Aphis spp.)
Gândacul lucios (Meligetes aeneus), Viespea
rapiței (Athalia rosae)

Are și efect ovocid dacă tratamentul se efectuează înainte de
depunerea pontelor.

Gândacul lucios (Meligetes aeneus)

Poate ﬁ utilizat și în timpul înﬂoritului cu avertizarea
apicultorilor.

Fiind un insecticid de contact, pulverizările se vor face
corect, pentru a ajunge în toate locurile de adăpostire.

Purici de pământ (Psylliodes luteola), gândacul
lucios (Meligetes aeneus), gărgărița semințelor
de crucifere (Ceutoryncus assimilis), țânțarul
silicvelor (Dasineura brassicae)

Gândacul lucios (Meligetes aeneus), Gărgărița
silicvelor (Ceuthorynchus assimilis)

Piretroid cu o bună stabilitate și acțiune mai îndelungată.
Acționează prin contact și ingestie asupra adulților și
larvelor. Are efect rapid și de șoc.

Piretroid cu acțiune prin contact și ingestie asupra adulților
și larvelor. Acțiunea este rapidă și de șoc asupra sistemului
nervos, insectele paralizează, nu se mai hrănesc și mor.

OBSERVAȚII

Puricele cruciferelor (Psylliodes chrisocephala)

Gândacul lucios al rapiței (Meligethes aeneus)

DĂUNĂTORI COMBĂTUȚI
(DEN. POPULARĂ - DEN. ȘTIINȚIFICĂ)

TRATAMENT ÎN VEGETAȚIE RAPIȚĂ

Adama

Gărgărița mare a tulpinilor de rapiță
(Ceuthoryncus napi)

0,75 l/ha

1 l/ha

Viespea rapiței (Athalia rosae)

2 l/ha

Pyrinex M 22 (clorpirifos metil
225 g/l0

Pyrinex Quick (clorpirifos 250
g/l + deltametrin 6 g/l)

Gândacul lucios (Meligetes aeneus)

1,75 l/ha

Pyrinex 25 CS (clorpirifos 250
g/l)

Acționează prin contact, ingestie și respirație având efect de
lungă durată. Timp de pauză: 60 de zile.

Radicalul metil introdus în formulare îl face mai prietenos cu
mediul. Acționează prin contact, ingestie și vaporizare. Timp
de pauză: 45 de zile.

Suspensie de microcapsule, organofosforic cu triplă acțiune:
contact, ingestie și asﬁxiant. Timp de pauză: 60 de zile,
ultimul tratament se face înaintea înﬂoritului.

0,2 l/ha

Mavrik 2 F (tau - ﬂuvalinat 240
g/l) Protejează albinele și
insectele polenizatoare

Gândacul lucios (Meligetes aeneus), Viespea
rapiței (Athalia rosae), Gărgărița mare a
tulpinilor de rapiță (Ceuthoryncus napi)

0,2 l/ha

Este mai stabil decât ceilalți piretroizi și se poate aplica și la
temperaturi mai înalte. Perioada de acțiune este mai lungă
și are și efect repelent (îndepărtează insectele din zonele
tratate provocând sațietatea lor).

Piretroid foto și termostabil, străbate rapid cuticula, având
un efect de șoc foarte puternic și de durată. Se poate aplica
și în timpul înﬂoritului.

Gândacul lucios (Meligetes aeneus), Viespea
rapiței (Athalia rosae)

0,15 l/ha

După înghițire, rozătoarele simt nevoia de aer (se sufocă).

Insecticid sistemic de lungă durată care acționează prin
contact și ingestie atacând sistemul nervos al insectelor
oprindu-le activitatea foarte rapid. Acționează asupra
dăunătorilor rezistenți la insecticide organo-fosforice și
piretroide.

OBSERVAȚII

Păduchele cenușiu al verzei (Brevicoryne
brassicae), Gândacul lucios (Meligetes aeneus),
Viespea rapiței (Athalia rosae), Gărgărița mare
a tulpinilor de rapiță (Ceuthoryncus napi),
aﬁde, tripși, purici

Gărgărița mare a tulpinilor de rapiță
(Ceuthoryncus napi)

25 - 50 g
momeli/ galerie

Bromakol (bromadiolon 0,005
%)

Lamdex 5 EC (lambda cihalotrin 50 g/l)

Rozătoare de câmp (Microtus arvalis,
Apodemus sylvaticus, Arvicola terrestris)

0,275 l/ha

DĂUNĂTORI COMBĂTUȚI
(DEN. POPULARĂ - DEN. ȘTIINȚIFICĂ)
Viespea rapiței (Athalia rosae) și Gărgărița
tulpinilor de rapiță (Ceuthoryncus napi)

DOZA
RECOMANDATĂ

Kohinor 200 SL (imidacloprid
200 g/l)

FIRMA
PRODUS COMERCIAL /
PRODUCĂTOARE SUBSTANȚA ACTIVĂ (GR/L; %/L)

TRATAMENT ÎN VEGETAȚIE RAPIȚĂ

Syngenta
Crop
Protection

Nufarm

0,3 kg/ha

0,25 - 0,1 kg/ha

Actara 25 WG (tiametoxan
25%)

Forza (lambda cihalotrin 25
g/kg

0,2 l/ha

DOZA
RECOMANDATĂ

Kaiso Sorbie 5 EG (lambda
cihalotrin 5%)

FIRMA
PRODUS COMERCIAL /
PRODUCĂTOARE SUBSTANȚA ACTIVĂ (GR/L; %/L)

Piretroid foarte eﬁcace, cu acțiune de contact și ingestie. Se
aplică prin stropiri terestre, cu un volum de apă de 200 - 250
l/ha. Se va evita scurgerea soluției de pe frunze. După
aplicare, insectidicul penetrează foarte repede cuticula
insectelor care vor înceta să se mai hrănească.

Acționează prin contact și ingestie. Este translocat ascendent
(acropetal) prin sistemul vascular, asigurând protecție și
noilor creșteri. Combate atât adulții cât și larvele.

Gândacul lucios (Meligetes aeneus), Viespea
rapiței (Athalia rosae), Ploșnița roșie a verzei
(Eurydema ornata), Ploșnița albastră a verzei
(Eurydema oleracea), Păduchele cenușiu al
cruciferelor (Brevicoryne brassicae)
Buha verzei (Mamestra brassicae), Puricii
cruciferelor (Psilloides chrysocephala,
Phillotera spp.), Țânțarul silicvelor (Dasineura
brassicae), Gărgărița tulpinilor de rapiță
(Ceuthoryncus napi), Fluturele alb al verzei
(Pieris brassicae), Viespea rapiței (Athalia
rosae)

Acționează asupra sistemului nervos determinând o moarte
rapidă. Are și acțiune ovocidă. Se va evita aplicarea la
temperaturi ridicate.

OBSERVAȚII

Gândacul lucios (meligetes aeneus), Viespea
rapiței (Athalia rosae), Gărgărița mare a
tulpinilor de rapiță (Ceuthoryncus napi)

DĂUNĂTORI COMBĂTUȚI
(DEN. POPULARĂ - DEN. ȘTIINȚIFICĂ)

TRATAMENT ÎN VEGETAȚIE RAPIȚĂ

CAP. 2

DĂUNĂTORII GRAMINEELOR
ANUALE ȘI PERENE:
GRÂU, ORZ, SECARĂ, TRITICALE, OVĂZ
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NEMATODUL GRÂULUI
Anguina tritici

Aria de răspândire este în întreaga Europă, dar se întâlneşte şi pe alte continente cum ar ﬁ
Asia, America şi Australia. În ţara noastră se poate întâlni peste tot, dar cu frecvenţă mai mare
în Moldova şi Transilvania.
Pagubele produse de acest dăunător variază între 2 – 15%, în funcţie de zonă, soi şi an. Fiind un
dăunător oligofag, atacă mai ales soiurile de triticum vulgare, triticum dicocum şi triticum
spelta.
Modul de atac este particular, apare în vetre manifestându-se toamna prin plante îngroşate la
bază, mai mici ca înălţime şi mult mai înfrăţite, cu frunze mai închise la culoare şi puţin
încreţite. Plantele atacate în primăvară sunt mai scurte ca înălţime, de culoare verde intens, cu
aristele anormal crescute, iar vetrele se diferenţiază prin plante obosite şi slăbite, de unde şi
denumirea de rahitismul grâului (vetrelor).

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Trecerea peste iarnă (perpetuarea speciei) se face în stadiul de larvă aﬂată în mugurele de
creştere a plantelor infestate. În primăvară, când plantele încep să crească, larvele migrează în
tulpini şi frunze, iar odată cu înspicarea se localizează în ovare. Ajunse aici, larvele devin
mature şi se transformă în nematozi adulţi. Odată deveniţi adulţi, încep copularea şi
depunerea pontelor. O femelă poate depune câteva sute (uneori poate ajunge la 1.000 sau
2.500 de bucăţi). Ovarele devin hipertroﬁate, transformate într-o gală (cecidie), unde pot ﬁ
găzduite între 1.000 şi 10.000 de ouă depuse de una sau mai multe femele. După o perioadă
foarte scurtă, oăule eclozează şi apar larvele minuscule care se hrănesc cu sucul celular din
ovar. Urmează prima năpârlire, larvele de vârsta a doua rămân în gală, în boabele infestate.
Larvele din boabele infestate, care au deja pereţi îngroşaţi şi întăriţi, sunt foarte rezistente la
uscăciune şi pot rămâne în viaţă latentă chiar şi 10 ani.
În condiţii de favorabilitate (temperatură, umiditate) întâlnite după însămânţare, din viaţa
latentă larvele părăsesc boabele infestate şi migrează în sol. După germinarea şi apariţia
rădăciniţei, larvele pătrund în plăntuţă şi se localizează la nivelul conului de creştere, unde
rămân pentru iernare, astfel ciclul biologic se încheie. Nematodul grâului – anguina tritici – are
o singură generaţie pe an.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Se asigură prin măsuri de prevenţie:
- Asolamentul şi rotaţia culturilor (minim 4 ani);
- Selectarea boabelor sănătoase de cele bolnave;
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- Culturile atacate se vor recolta mai timpuriu;
- Se vor efectua arături adânci înainte de semănat;
- Se va evita monocultura.
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TRIPSUL GRÂULUI
Haplothrips tritici

Aria de răspândire a tripsului grâului pe glob este Europa, Asia, Africa şi parţial în America. În
ţara noastră se întâlneşte în toate zonele de cultură a grâului pe suprafeţe mari, dar cu o
prezenţă mai mare în zonele de stepă şi silvostepă.
Adulţii, de culoare cafeniu-închis sau negri (negri ca tăciunele) au formă de cilindru, iar
pântecele este acoperit cu perişori şi poate atinge lungimea de 1,2 – 1,5 mm. Aripile
membranoase au marginile ferestruite, cele anterioare prezintă cili orientaţi în sens invers. În
zona picioarelor, mai precis tarsele şi tibiile, au culoarea galbenă cu marginile negre.
Larvele sunt de formă cilindrică, nu au aripi, şi sunt de culoare roşie, având capul, picioarele şi
partea terminală (pigidul) de culoare neagră.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Trecerea peste iarnă (perpetuarea speciei) se face în stadiul de larvă ajunsă la completa
dezvoltare (şi foarte rar ca ninfă) în sol, pe resturi de tulpini, în mirişti, sub plante uscate (paie,
resturi de cereale batozate, etc.)
Primăvara, când temperatura depăşeşte 18°C, larvele îşi părăsesc locurile hibernante şi, în
prima fază, se transformă în proninfe, apoi în ninfe, stadiu în care vor sta 10 – 18 zile, după care
vor deveni adulţi. După o hrănire de cca. 7 – 9 zile (în medie o săptămână), încep
împerecherea. După împerechere, femelele urcă pe plante, pătrund în burduf şi depun ouăle
în interiorul spiculeţelor, între palei. Într-un spic se pot aﬂa cca. 100 de ouă. Depunerea
pontelor poate dura 20 – 30 de zile, iar o femelă poate depune până la 100 de ouă.
Dezvoltarea larvară durează 12 – 25 de zile (perioada de lapte – ceară), când se hrănesc cu
sucul boabelor. Când boabele se întăresc şi larvele ajung la maturitate, părăsesc plantelegazdă, pătrund în sol, intră în diapauză, după care vor hiberna. Tripsul grâului se înmulţeşte
într-o singură generaţie pe an. Ca un semn de recunoaştere, spicele apar decolorate
prematur, gălbui-albicios, de unde şi denumirea de „albeaţa grâului”, iar aristele sunt puternic
deformate.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Ansamblul măsurilor de prevenţie pentru reducerea populaţiilor cuprinde următoarele:
- Respectarea rotaţiei în cadrul asolamentelor, cele mai bune premergătoare ﬁind
leguminoasele;
- Dezmiriştirea imediat după recoltare, urmată de o arătură adâncă de toamnă vor duce la
distrugerea a 90% din populaţiile retrase pentru hibernare;
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- Distrugerea diferitelor bălării din vecinătăţile lanurilor cultivate cu cereale păioase, unde s-ar
putea ascunde şi şi-ar putea găsi adăpost pentru iernare insectele dăunătoare;
- Însămânţarea timpurie a cerealelor de toamnă duce la o vigoare mai bună a plantelor şi
implicit scapă de atac.

COMBATERE CHIMICĂ
În cazul unor atacuri puternice se vor utilzia stropiri cu produse speciﬁce conform tabelului
anexat.
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PLOȘNIȚELE CEREALELOR
Eurygaster spp.

Aceşti dăunători au ca arie de răspândire Europa Centrală şi de Sud, nord-vestul Africii şi
partea de vest a Asiei. La noi în ţară se întâlnesc în zona precolinară şi cea colinară, în preajma
pădurilor de stejar, unde predomină speciile Eurygaster maura şi Eurygaster australica, iar în
sud-estul ţării (Dobrogea) se poate întâlni şi specia Eurygasta integriceps.
Adulţii au corpul oval, aplatizat, de culori variate, de la galben-brun, brun deschis, brun închis
şi uneori chiar negru. Toate speciile amintite au scutelul dezvoltat, ﬁind de lungimea
abdomenului. Deosebirea între ele se face prin forma capului şi marginile laterale ale
pronotului. Lungimea corpului este cuprinsă între 9 – 13 mm.
Ouăle sunt de culoare verde-albicioasă, iar în timp, odată cu dezvoltarea embrionului, îşi
schimbă culoarea în cafenie, chiar cafenie roşcată. Larvele ploşniţelor cerealelor sunt
asemănătoare adulţilor.
Atacul se manifestă atât la larvă cât şi la adult prin înţepare şi sugere a părţilor aeriene (frunze,
inﬂorescenţe şi boabe), în urma cărora se produc perturbări metabolice din cauza salivei
toxice pe care o emit. Analizând cu atenţie frunza sau paiul atacat de ploşniţe, se pot observa
la locul înţepăturii mici excrescenţe (numite şi conuri salivare), iar când atacul se produce în
burduf, la baza spicului, acesta nu va mai ieşi afară.
Când atacul este mai tardiv, el părăseşte burduful, aristele sunt ondulate, ﬂorile avortează şi
spicul se albeşte. Când atacul se manifestă pe boabele tinere, acestea vor rămâne mici şi
şiştave. Când atacul se manifestă pe boabele ajunse „în pârgă”, acestea îşi pierd atât greutatea
hectolitrică cât şi însuşirile de paniﬁcaţie. Se apreciază că daunele produse de ploşniţe pot ﬁ
cuprinse între 20 – 40% din totalul numărului de boabe.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Trecerea peste iarnă (perpetuarea speciei) se face în stadiul de adult, de obicei în frunzarul
pomilor, în lizierele pădurilor din apropierea lanurilor, în perdelele de protecţie, pe sub
diferite ierburi uscate, etc. Când nu au în apropiere condiţii de iernare, ploşniţele migrează în
zone propice deplasându-se aproximativ de la 12 la 40 km (Aelia) şi până la 20 – 40 km
(Eurygaster).
În primăvară, pe la sfârşitul lunii aprilie, când temperatura ajunge la 12°C, insectele adulte îşi
fac apariţia la început pe diferite graminee spontane, după care migrează pe cele cultivate.
Aceste deplasări pot dura între 15 – 30 de zile. De menţionat este faptul că ploşniţele
cerealelor sunt insecte „termohigroﬁle”, ceea ce înseamnă că toate procesele ﬁziologic-vitale,
începând cu migraţia, hrănirea, copularea, ponta, eclozarea şi dezvoltarea larvelor au loc în
condiţii optime, mai precis atunci când lunile mai – iunie sunt corespunzătoare din punct de
vedere al luminozităţii, căldurii, umidităţii şi lipsei curenţilor de aer puternici.
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Ouăle sunt depuse în grupuri de 12 – 14, ordonate pe două rânduri paralele. O femelă poate
depune între 100 – 200 de ouă. Larvele vor apărea după o incubaţie de 8 – 10 zile, iar până la
dezvoltarea completă năpârlesc de 4 – 5 ori, urmând să dureze între 28 – 36 de zile, la o
temperatură de 18 – 22°C.
Ajunse la maturitate, larvele se transformă în adulţi şi continuă să se hrănească pe seama
boabelor. În cursul lunilor august şi septembrie, adulţii se retrag spre locurile de iernare. Toate
speciile de ploşniţe au o generaţie pe an.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
- Respectarea rotaţiei în cadrul asolamentelor: rapiţă, prăşitoare, leguminoase, cereale
păioase;
- Distrugerea plantelor care pot deveni adăposturi pentru iernare;
- Efectuarea de lucrări mecanice energice (arături de dezmiriştiri şi arături adânci de toamnă)
pentru distrugerea resturilor vegetale;
- Distrugerea gramineelor spontane din locurile învecinate care pot deveni loc de adăpostire
pentru iarnă;
- Efectuarea de adăposturi artiﬁciale pe marginile parcelelor din resturi vegetale (paie) pentru
atragerea adulţilor hibernanţi şi apoi distrugerea lor.

COMBATERE CHIMICĂ
Întrucât pericolul cel mai mare de atac al adulţilor şi larvelor se manifestă în faza de înpăiere,
se recomandă stropiri cu insecticide speciﬁce (vezi tabelul anexat), când numărul insectelor
este cuprins între 2 – 4 pe m².
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GÂNDACUL GHEBOS
Zabrus tenebrioides

Specia este răspândită în Orientul Apropiat, Asia, America de Nord şi în întreaga Europă. În
ţara noastră se poate întâlni în toate zonele de cultură a grâului şi orzului, dar mai frecvent în
câmpia Bărăganului. Este un dăunător deosebit de periculos ce poate cauza pierderi de 80 –
95% în anii de invazie.
Adulţii au lungimea de 12 – 16 mm, corpul este dezvoltat, cu protoracele bombat ca un gheb,
având elitrele cu 9 striuri longitudinale pe ﬁecare. Culoarea corpului este brun-negricioasă, iar
picioarele, antenele, pronotul, elitrele şi partea ventrală sunt brun-roşcate. Ouăle sunt ovoide
având dimensiunea de 2 – 2,5 mm, şi au o culoare albicioasă.
Larvele ajung la maturitate la lungimea de 30 – 35 mm, având corpul cilindric, aplatizat, care se
îngustează spre partea posterioară. Capul chitinizat este de culoare cafenie, iar lateralele
corpului au negi acoperiţi de perişori. Gândacul ghebos este un dăunător oligofag, care atacă
cu precădere păioasele de toamnă (grâu de toamnă, orz, secară, triticale) şi mai puţin pe cele
de primăvară.
Atacul adulţilor diferă de cel al larvelor: adulţii rod boabele în lapte şi pe cele în ceară, iar
larvele consumă frunzele bazale. Întregul proces de dăunare se desfăşoară noaptea. Gândacii
se urcă pe tulpini până la spic, unde consumă boabele dinspre bază spre vârf. Larvele trag
frunzele bazale în galeriile subterane, le mestecă, iar restul se usucă, devin maronii şi se
ondulează spiralat. Atacul se manifestă în vetre şi durează 2 – 3 luni, cu un maxim în lunile
octombrie şi aprilie.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Trecerea peste perioada rece a anului (perpetuarea speciei) sau trecerea de la un an la altul se
face în stadiul de larvă (şi într-un mod excepţional ca adult), retrasă în sol, la adăpost, la
adâncimi ce variază între 25 – 40 cm. Primăvara, destul de timpuriu, când temperatura ajunge
la 4 – 6 grade, larvele încep să atace frunzele bazale ale cerealelor păioase, ajungând la
maturitate în cursul lunii mai. În această lună, larvele mature se transformă în pupe şi apoi în
adulţi, în sol, în galeriile construite, având pereţii netezi.
În faza înspicatului, adulţii ies la suprafaţă şi se hrănesc cu boabele aﬂate în lapte şi, mai târziu,
cu cele în pârgă. În timpul recoltatului, adulţii migrează în căutarea hranei spre alte lanuri sau
se hrănesc cu boabele scuturate pe jos. Hrănirea are loc numai noaptea, iar ziua stau ascunşi
în stratul superﬁcial al solului.
La sfârşitul verii, adulţii ies din nou la suprafaţă, în lunile august şi septembrie, se
împerechează şi depun ouăle în sol la adâncimi de 18 – 20 cm, ouăle ﬁind depuse în grupe de 3
– 5 bucăţi în loje construite de femele. O femelă poate depune 80 – 100 de ouă. După 8 – 10
zile apar larvele, care se răspândesc în sol prin oriﬁcii ce comunică cu suprafaţa.
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Hrănirea larvelor începe toamna (septembrie – octombrie) şi continuă primăvara, până în
luna mai (240 – 260 de zile). Spre sfârşitul lunii aprilie, începutul lunii mai, larvele se afundă în
sol, în loje, la 15 – 20 cm şi se transformă în pupe. După 20 – 25 de zile, acestea devin adulţi care
ies la suprafaţă şi continuă hrănirea. Aici ciclul biologic se încheie, insecta dezvoltând un
singur ciclu biologic pe an.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
- Rotaţia păioaselor în cadrul asolamentelor obligatoriu cu plante prăşitoare;
- Eliberarea imediată după recoltat a paielor de pe teren;
- Efectuarea arăturii de dezmiriştire, urmată toamna de arătura adâncă;
- Izolarea vetrelor atacate cu şanţuri (30 – 45 cm adâncime) şi tratarea lor cu insecticide
granulate sau emulsionabile speciﬁce.

COMBATERE CHIMICĂ
Tratamentele chimice cu eﬁcacitate mai mare asupra larvelor gândacului ghebos sunt cele
aplicate la sămânţă cu insecto-fungicide şi insecticide speciﬁce.
În vegetaţie se vor face stropiri (cu produse de preferinţă sistemice) a vetrelor infestate când
pragul de dăunare a ajuns la maxim 5% din numărul plantelor atacate (vezi tabelul anexat).
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MUSCA CENUȘIE A CEREALELOR
Phorbia coarctata

Aria de răspândire a acestui dăunător cuprinde zone mari ale Europei cum sunt Rusia,
Danemarca, Suedia, Norvegia, Franţa, Germania, Polonia, Ungaria, etc., dar se poate întâlni şi
în China, Tunisia sau America de Nord. La noi în ţară, a fost semnalat prima dată în judeţele
Cluj şi Alba.
Adulţii sunt de cca. 6 – 7 mm lungime, deosebirea dintre sexe ﬁind culoarea: masculii sunt
negri, iar femelele gri deschis, cu picioarele galbene. Ouăle sunt de formă ovoidă, uşor
alungite, având 1 mm lungime şi culoarea albă.
La eclozare, larvele sunt de un alb perlat, în primul stadiu de 1 mm, iar la completa dezvoltare
ajung până la 8 mm, masculii ﬁind de culoarea crem, iar femelele sunt ceva mai mici (până la 6
mm), de culoare purpurie la început, după care devin galben-deschis şi apoi maroniu.
Atacurile cele mai virulente se petrec în cursul lunilor martie – aprilie, în stadiul de 2 – 3 frunze
ale cerealelor. Ca simptome apare o îngălbenire a frunzelor centrale, care se desprind cu
uşurinţă, iar tulpina apare minată, după care plantele atacate se oﬁlesc.
Dintre plantele atacate menţionăm cele aparţinând familiei poaceae. Acestea includ cerealele
cultivate: grâu, orz, secară, triticale, dar şi ierburi sălbatice aparţinând genurilor Agropyron şi
Elymus, inclusiv Elymus Repens.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Aceasta iernează în stadiul de ou în stratul superﬁcial al solului, în crăpături sau sub bulgări (de
preferinţă în solurile uşoare), unde au fost cultivate rădăcinoase sau tuberculifere. Eclozarea
se petrece în sol, după o perioadă rece de 4 – 6 luni când temperaturile coboară sub 12 °C, în
cursul lunilor martie – aprilie.
Larvele eclozate migrează în sol în căutarea unei plante-gazdă, cereale sau ierburi sălbatice (în
special pir), unde minează tijele ajungând în vârful terminal. După trei săptămâni masculii şi
după patru săptămâni femelele părăsesc plantele-gazdă şi se retrag în sol unde se
împupează. Adulţii apar la sfârşitul lunii mai, iar zborul lor durează până la sfârşitul verii.
Depunerea ouălor are loc în semănăturile timpurii din toamnă. Insectele din familia
Anthonydae, cunoscute şi sub denumirea de muştele cerealelor, dezvoltă o singură generaţie
pe an.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
- Evitarea amplasării păioaselor din toamnă după rădăcinoase şi tuberculifere;
- Efectuarea arăturii de dezmiriştire şi a celei adânci de toamnă;
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- Evitarea monoculturii;
- Semănatul întârziat faţă de epoca optimă scapă culturile de atac în zonele cunoscute ca
infestate;
- Folosirea de doze moderate de îngrăşăminte chimice;
- Densităţi mai mari asigurate culturilor atât din sămânţă cât şi din puterea de înfrăţire a
soiurilor.

COMBATERE CHIMICĂ
Muştele cerealelor sunt destul de greu de combătut prin metode chimice. Totuşi, cea mai
eﬁcace metodă este tratamentul seminţei cu insecticide sau insecto-fungicide cu efect de
lungă durată (Nuprid AL 600 FS, Seedoprid 600 FS, Yunta Quattro 373,4 FS).
În vegetaţie se pot aplica tratamente cu produse chimice sistemice, în amestec cu cele de
contact (piretroizi de ultimă generaţie) când se înregistrează zborul maxim al insectelor din
generaţia hibernantă (înainte de depunerea ouălor: Actara, Calypso sau Mospilan + un
piretroid Forza sau Karis 10 CS).
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GÂNDACUL OVĂZULUI
Oulema melanopa

Dăunătorul este răspândit în Caucaz, Siberia, Europa, Africa de Nord, dar şi în Statele Unite ale
Americii, unde dăunează puternic grâul de primăvară. La noi se poate întâlni chiar şi la
altitudini de 1.200 m.
Atacă cu precădere ovăzul dar, în urma restrângerii suprafeţelor cultivate cu această plantă,
mai atacă atât grâul cât şi orezul (mai ales cele de primăvară), porumbul şi raigrasul. Modul de
atac al adulţilor este diferit de cel al larvelor. Astfel, adulţii rod frunzele plantelor tinere în
lungimea limbului foliar, paralel cu nervura mediană, perforându-le pe lungimi scurte. În
schimb, larvele rod epiderma superioară şi parenchimul limbului foliar sub formă de dungi
longitudinale aproape paralele, mai lungi decât cele produse de adulţi, epiderma interioară
rămânând neatinsă, se usucă şi se albeşte în urma atacului. În lanuri, atacul apare în vetre
care, pentru un ochi format, se pot distinge de la distanţe apreciabile.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Insecta dezvoltă o singură generaţie pe an. Trecerea peste iarnă (perpetuarea speciei) se face
în stadiul de adulţi ascunşi sub diferite resturi vegetale, gunoaie sau în lizierele din apropiere,
sub frunzele căzute. Primăvara, prin a doua decadă a lunii aprilie, când temperaturile încep să
crească şi media zilnică atinge 9 – 10°C, apar adulţii care încep să se hrănească abundent, se
împerechează şi, în scurtă vreme, încep depunerea pontelor. Ouăle sunt depuse pe partea
superioară a frunzelor în şiruri paralele, cu nervura mediană cuprinzând între 2 – 20 de bucăţi.
Într-o generaţie, o femelă poate depune între 100 şi 200 de ouă.
După cca. două săptămâni de incubaţie, apar larvele care se hrănesc cu epiderma superioară
şi parenchimul limbului foliar din etajele superioare. În timpul hrănirii, larvele trec de pe o
plantă pe alta formând vetre albicioase din cauză că parenchimul inferior rămâne translucid.
În timpul necesar dezvoltării (aproximativ 3 – 4 săptămâni), larvele năpârlesc de trei ori, nu se
mai hrănesc, renunţă la sacul stercoral de pe partea dorsală şi coboară în partea superﬁcială a
solului. Aici, la adâncimea de 4 – 6 cm, încep să-şi contruiască din grăunciori de pământ o
cumeră unde se vor transforma în pupe, perioadă ce durează 9 – 12 zile. Perioada corespunde
calendaristic cu începutul lunii iulie, când pupele părăsesc camerele pupale şi se transformă în
adulţi. Aceştia încep să se hrănească pe seama samulastrei şi a gramineelor spontane. Pe la
sfârşitul lunii august şi începutul lunii septembrie se retrag în „culcuşurile” pentru hibernare.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Pentru reducerea populaţiilor de gândacul ovăzului se vor avea în vedere diferite măsuri
preventive:
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- Respectarea rotaţiei în cadrul asolamentelor;
- Dezmiriştirea imediat după recoltarea păioaselor;
- Efectuarea arăturilor adânci de toamnă de bună calitate, cu întoacerea completă a brazdelor
pentru încorporarea tuturor resturilor vegetale;
- Evitarea pe cât posibil a însămânţării culturilor de ovăz şi de orz în apropierea lizierelor
pădurilor şi perdelelor de protecţie;
- Însămânţarea în perioade optime, respectiv mai târziu, pentru cele de toamnă şi mai
timpuriu pentru cele de primăvară;
- Se va evita aplicarea unor cantităţi mari de îngrăşăminte azotoase, care favorizează atacul,
ş.a.

COMBATERE CHIMICĂ
Se vor efectua tratamente chimice prin stropiri în vegetaţie atât împotriva adulţilor cât şi a
larvelor. Adulţii se vor combate înaintea depunerii pontelor, iar larvele în primele vârste după
eclozare. Momentul aplicării tratamentului va ﬁ atunci când se găsesc 1 – 2 larve pe o tulpină,
cu produse speciﬁce (vezi tabelul anexat).
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MUSCA GALBENĂ
Chlorops pumilionis

Insecta se întâlneşte pe o arie destul de mare, în zone cerealiere cu un climat temperat, dar şi
în zonele nordice, cu un climat mai răcoros, unde atacă diferite graminee spontane. În Europa
poate ﬁ întâlnită peste tot, până în Siberia, iar în ţara noastră atacă mai frecvent în partea
estică (Dobrogea, Moldova şi în toată Transilvania).
Adulţii au corpul scurt şi mai lat, de culoare galbenă, cu dimensiuni cuprinse între 3 – 5 mm
(mai rar 6 mm), având capul mai îngust decât toracele. Ochii sunt minusculi, de culoarea verde,
iar antenele sunt negre. Pronotul prezintă 5 dungi longitudinale, de culoare brun-negricioasă.
Dunga mediană este mai lată decât celelalte, iar aripile sunt mialine, având balansierele albe.
Larvele au culoarea albă sau alb-gălbuie, sunt transparente, cu o formă cilindrică prezentând
pe ultimul segment două ridicături ce au o stigmă brună. La completa dezvoltare pot ajunge la
dimensiuni mai mari decât adulţii, cca. 6 – 9, chiar 10 mm.
Dăunătorul prezintă două generaţii pe an şi modul de atac este diferit. Astfel, larvele din
generaţia de vară atacă în faza de burduf şi rod o parte din spic, după care continuă cu
jgheabul descendent, de la spic până la primul nod. În această situaţie, plantele nu mai aruncă
spicele, rămânând în faza de burduf (se dezvoltă numai paie). În toamnă, larvele din generaţia
a doua atacă plantele mici (3 – 4 frunze) din semănăturile de toamnă sau gramineele din ﬂora
spontană.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Perpetuarea speciei (trecerea peste iarnă) se face în stadiul de larvă ajunsă la completa
dezvoltare, în etajul superior, deasupra mugurelui de creştere a cerealelor cultivate sau a
gramineelor spontane. În urma desprimăvărării, larvele încep să se hrănească o perioadă
scurtă de timp, după care se împupează în locurile de hrănire. Prin luna mai, când
temperatura începe să crească şi ajunge la 15 – 17°C, iar plantele au 2 – 4 frunze, apar adulţii
care, în scurtă vreme, se împerechează şi încep depunerea ouălor. Ouăle sunt depuse pe
teaca frunzelor (trebuie căutate în dreptul ligulei), mai rar sunt depuse pe limb sau în sol.
O femelă poate depune în medie 50 – 60 de ouă (excepţie 150). După perioada de incubaţie
apar larvele care migrează la baza spicului. Aici încep să se hrănească cu ţesuturile fragede
rozând un jgheab în paiele atacate până la primul nod. În acest moment, larvele se hrănesc
numai cu sucul celular, devenind larve galicole. Pe la începutul lunii iulie, larvele ajung la
maturitate, se împupează în teaca din jurul spicelor atacate. Stadiul de pupă va dura până la
sfârşitul lunii iulie, începutul lunii august (25 – 30 de zile).
Noii adulţi îşi vor începe zborul, copularea şi depunerea ouălor, care va avea loc pe
semănăturile timpurii, de toamnă sau pe diferite graminee spontane, şi se vor hrăni până la
apariţia temperaturilor scăzute, când sunt deja mature şi vor intra în perioada de iernare.
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COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Pentru prevenirea şi reducerea populaţiilor de musca galbenă a cerealelor se recomandă:
- Efectuarea rotaţiilor în cadrul asolamentelor pentru a evita urmarea păioaselor după
păioase sau după graminee furajere;
- Distrugerea samulastrelor prin discuiri repetate a miriştilor;
- Efectuarea arăturilor adânci de toamnă;
- Folosirea de fertilizanţi chimici cu aport mai mare de fosfor şi reducerea azotului;
- În zonele cu arături mari se vor evita soiurile cu limbul foliar lat şi cele cu paiul gros, care sunt
preferate;
- Efectuarea însămânţărilor de toamnă mai târziu şi a celor de primăvară mai timpuriu, pentru
evitarea suportului depunerii pontelor şi dezvoltarea larvelor;
- Utilizarea de soiuri timpurii, care sunt mai puţin atacate.

COMBATERE CHIMICĂ
De mare ajutor în combaterea chimică a acestei insecte este tratamentul seminţei cu insectofungicidul Yunta Quattro 373,4 FS, dar şi tratamentele în vegetaţie prin stropiri în perioade de
zbor maxim a adulţilor, cu produse piretroide (lambda-cihalotrin 25 = Forza 0,3 kg/ha).
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MUSCA SUEDEZĂ
Oscinella frit

Denumită şi musca neagră a cerealelor, poate ﬁ întâlnită aproape în toate zonele de cultură a
cerealelor, dar mai ales în Europa, Siberia şi în Statele Unite ale Americii. La noi poate ﬁ
întâlnită mai frecvent în Transilvania şi Moldova.
Adulţii au corpul de 1,4 – 2 mm, de culoare neagră, puternic lucioasă, iar partea ventrală a
abdomenului are culoarea galbenă. Toracele şi abdomenul prezintă o pubescenţă ﬁnă.
Insectele au ochii mari, de culoare roşu-carmin, iar aripile sunt fumurii, transparente cu
reﬂecţii metalice. Picioarele sunt negre, iar tarsele galbene. Ouăle sunt ovoide, alungite, cu
dimensiuni ce pot ajunge la 1 mm lungime, de culoare albă, lucioasă, având în lungime nişte
striuri ﬁne.
Larvele au forma cilindrică, sunt mai subţiri la cele două capete, apode şi acefale, de culoare
alb-gălbui, iar la maturitate ajung la 4 – 5 mm. Aparatul bucal prezintă două cârlige chitinoase
în formă de seceră. Fiecare dintre aceste cârlige mandibulare sunt prevăzute cu câte doi dinţi
dezvoltaţi pe marginea externă şi trei dinţi reduşi pe marginea internă. Partea terminală a
abdomenului prezintă două mameloane care poartă stigmele de culoare galbenă.
Insecta este oligofagă, atacând cu precădere plantele din familia poaceae cultivate (porumbul
şi ovăzul), precum şi plante din poaceele sălbatice (odosul – avena fatua), producând pagube
ce pot ajunge la nivelul de 25 – 40%.
Modul de atac prezintă două aspecte esenţiale între generaţii. Insecta dezvoltă trei generaţii
pe an, iar larvele din generaţia de primăvară şi cele din generaţia de toamnă atacă plantele în
faza de 2 – 4 frunze, acestea se colorează mai închis, înfrăţesc mai mult, frunza centrală
îngălbenită se usucă şi dacă se trage de ea, se detaşează cu uşurinţă.
Adesea, primăvara, aceste insecte preferă şi porumbul, când o plantă este afectată de trei sau
mai multe larve, stagnează în dezvoltare, se îndoaie sub forma unei cârje, frunzele nu se
eliberează şi plantele nu înspică. Dacă se desfac frunzele acestor plante, se vor observa
rânduri transversale de perforaţii. Pe lângă faptul că aceste plante nu înspică şi nu eliberează
polen, vor dezvolta infecţii cu tăciune şi fuzarioză.
Larvele din generaţia de vară atacă boabele în faza de lapte, perforându-le şi hrănindu-se cu
sucul celular al acestora. Această generaţie preferă ovăzul şi odosul şi mai puţin porumbul.
Boabele atacate rămân şiştave, iar producţia este simţitor diminuată.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Trecerea peste sezonul rece (iarna – perpetuarea speciei) se face în stadiul de larvă şi în mod
excepţional în cel de pupă, ascunsă la baza conului de creştere a plantelor – gazdă din
însămânţările de toamnă sau din pajiştile permanente (spontane).
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Primăvara, la sfârşitul lunii aprilie – începutul lunii mai, în zilele însorite şi fără vânt, zboară
adulţii primei generaţii şi, pe o perioadă de două săptămâni, se împerechează şi depun ouăle.
Când timpul este rece, înnorat şi neprielnic (temperaturi mai mici de 16 – 17°C), insectele
adulte stau ascunse sub plante sau sub diferiţi arbuşti din apropiere. Ouăle sunt depuse când
plantele au 1 – 2 frunze adevărate, sub teaca frunzelor, în dreptul ligulei şi într-un mod cu totul
deosebit pe limbul foliar. O femelă poate depune între 20 – 60 de ouă, iar sporadic poate
ajunge la 90 sau 100. După perioada de incubaţie, care durează o lună, apar larvele de
primăvară, care se localizează deasupra mugurelui de creştere. Maturitatea deplină a larvelor
este atinsă după 3 – 4 săptămâni, când, în interiorul ţesuturilor atacate sau între frunze se
transformă în pupe, stadiu ce durează 10 – 14 zile.
În cea de-a doua jumătate a lunii iunie, apar adulţii care încep bazele generaţiei de vară. Acea
generaţie, a doua, are o perioadă mai scurtă, din cauza condiţiilor climatice. Depunerea
ouălor, incubaţia, dezvoltarea larvară şi cea pupală are loc în spiculeţe şi se desfăşoară în
cursul lunilor iunie şi iulie. Odată cu sfârşitul perioadei de pupă şi transformarea în adulţi
începe zborul celei de-a doua generaţii şi vor da naştere generaţiei de toamnă.
Zborul adulţilor din generaţia a doua începe la sfârşitul lunii iulie şi se va prelungi până în luna
octombrie. Depunerea ouălor se va face pe cerealele noilor culturi înﬁinţate în toamnă şi pe
gramineele din pajiştile spontane aﬂate în fenofaza de 1 – 3 frunze. Larvele eclozate se vor
localiza deasupra mugurelui de creştere. După ce larvele ajung la completa dezvoltare,
iernează în stadiul larvar, sau unele, mai puţine la număr, în stadiul de pupă.
Notă: De menţionat că în paralel cu musca suedeză care atacă ovăzul, odosul şi porumbul,
oscinella frit, mai apar şi specii de muscă suedeză a grâului (oscinella frit f. Vindicata) şi musca
suedeză a orzului (oscinella pusilla). Deosebirile între aceste specii sunt destul de subtile.

COMBATERE
Măsurile de combatere a acestor specii sunt aceleaşi cu cele prezentate la musca galbenă a
cerealelor (Chlorops pumilionis).
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CĂRĂBUȘELUL CEREALELOR
Anisoplia austriaca

Insecta are aria de răspândire în Europa Centrală, Orientală şi Occidentală. În ţara noastră se
găseşte peste tot unde se cultivă cereale, dar atacă cu precădere în Moldova şi în întreaga
Transilvanie. Pagubele produse culturilor pot ajunge până la 35%.
Adulţii de Anispolia austriaca sunt cărăbuşi cu lungimea corpului cuprinsă între 1,6 – 1,8 cm,
având capul negru, iar corpul prezintă nuanţe verzui. Aripile anterioare au culoarea maroniucastanie, prezentând o pată neagră şi margini prevăzute cu perişori ﬁni. Partea ventrală este
păroasă, abdomenul are o pubescenţă culcată şi foarte deasă. Pronotul, partea dorsală a
corpului şi picioarele sunt de culoare neagră.
Larvele au corpul curbat (de tip scarabeid) şi pot atinge lungimi de până la 34 – 35 mm la
maturitate. Capul larvelor este de culoare brună, picioarele roşiatice, iar restul corpului este
de un alb murdar (gri deshis). Pupa este tip liberă şi se aseamănă mult cu cea a cărăbuşului de
mai.
Modul de atac asupra culturilor este diferit între adult şi larvă. În timp ce adulţii atacă boabele
în faza de lapte-ceară (pârgă), desfăcând paleele spicelor, rod boabele, iar o parte le vor
scutura pe sol. Se presupune că o insectă consumă opt boabe şi distruge aproximativ 6 – 10
spice. S-a constatat că, în anii favorabili, densitatea insectelor poate ajunge la 60 – 80 de
exemplare pe metru pătrat, iar pagubele pot ﬁ pe măsură.
Atenţie: spre deosebire de adulţi, larvele sunt polifage, preferă organele subterane ale
plantelor cerealiere, rădăcinoase şi tuberculifere. Plantele-gazdă preferate de larve sunt din
diferite familii botanice şi cuprind peste 30 de specii.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Specia este bienală, ciclul de viaţă ﬁind de doi ani. Trecerea peste perioada rece se face în
stadiul de larvă retrasă în sol la adâncimi cuprinse între 30 – 85 cm, în funcţie de testura solului.
În anul următor, larvele se hrănesc continuu, hibernează din nou, se transformă în pupe, iar în
cursul lunii mai începe zborul adulţilor. Zborul durează între 20 – 40 de zile, perioadă în care
adulţii se hrănesc, se împerechează şi depun ouăle.
Ouăle sunt depuse în sol la 10 -15 cm adâncime în grupuri ce variază între 2 şi 20 de ouă. O
femelă poate depune între 20 – 40 de ouă. Incubaţia durează 20 – 24 de zile, după care apar
larvele. Larvele ajung la maturitate după 22 – 22,5 luni, timp în care vor năpârli de trei ori.
Prima năpârlire se petrece în septembrie – octombrie, cea de-a doua în anul următor, în luna
martie, iar cea de-a treia înainte de transformarea în pupe. Împuparea are loc în cursul lunii
mai, iar zborul noilor adulţi în luna iunie.
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COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Fiind o specie cu un ciclu biologic bienal, măsurile de prevenţie pentru reducerea populaţiilor
necesită o atenţie mai mare:
- Asolamentele trebuie să ﬁe concepute astfel încât, prin rotaţie, cerealele atacate de adulţi să
nu revină pe aceeaşi parcelă cu tuberculifere sau rădăcinoase atacate de larve în mai puţin de
trei ani;
- Obligatorie introducerea în asolamente a plantelor prăşitoare, întrucât prin lucrările de
întreţinere cu ajutorul cultivatoarelor, în mod repetat, se pot distruge până la 70% din larvele
şi pupele din sol;
- Efectuarea dezmiriştirii imediat după recoltarea păioaselor cu ajutorul discurilor mari,
urmată de arături adânci sau lucrări cu ajutorul scariﬁcatoarelor;
- Evitarea vecinătăţilor cu pajişti cultivate cu plante din familia poaceelor;
- Semănatul timpuriu şi cultivarea de soiuri precoce.

COMBATERE CHIMICĂ
Pentru combaterea chimică a acestui dăunător se recomandă numai tratamente în vegetaţie,
cu insecticide recomandate împotriva ploşniţelor care combat şi cărăbuşelul cerealelor (vezi
tabelul anexat).
Notă: Alături de Anisoplia austriaca se întâlnesc şi alte specii de cărăbuşei: cărăbuşelul
cerealelor (Anisoplia agricola), cărăbuşelul lat al cerealelor (Anisoplia lata) sau cărăbuşelul de
stepă al cerealelor (Anisoplia segetum). Speciile Anisoplia agricola şi Anisoplia lata au biologia
asemănătoare cu cea a cărăbuşelului Anisoplia austriaca, dezvoltând o generaţie la doi ani, în
timp ce specia Anisoplia segetum prezintă o generaţie anuală (monovoltină), iernând tot în
stadiul de larvă.
Toate speciile amintite mai sus au un comportament şi un ciclu biologic asemănător. Modul
de dăunare este la fel la toate speciile, adulţii hrănindu-se cu boabele aﬂate în pârgă, iar
larvele cu rădăcinile diverselor plante cultivate şi spontane. Măsurile de combatere sunt
aceleaşi cu cele prezentate pentru specia Anisoplia austriaca.
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VIESPEA PAIULUI
Cephus pygmaeus

Aria de răspândire a acestei specii este Europa, Asia centrală şi America de Nord. În ţara
noastră se aﬂă răspândită pe întreg teritoriul, dar cu precădere şi prezentând un impact
economic deosebit, în sudul şi partea estică a ţării.
Dintre plantele atacate, menţionăm specii de graminee cultivate (grâu, secară, orz, ovăz), dar
şi cele spontane. Larvele atacă tulpinile, unde rod galerii sinuoase perforând nodurile.
Tulpinile astfel atacate se pot rupe la cele mai mici adieri de vânt sau la ploi mai puternice.
Spicele nu se dezvoltă, rămân mici, se îngălbenesc şi se usucă, fenomen cunoscut popular ca
„albeaţa spicelor”.
Adulţii prezintă un corp subţire, alungit, măsurând 8 – 10 mm lungime, având culoarea neagră,
cu un luciu metalic proeminent. Femelele sunt ceva mai mici. În cadul speciei se distinge
dimorﬁsmul sexual, masculul prezentând pe corp dungi galbene, în timp ce femelele nu
prezintă această culoare. Ouăle sunt de formă ovoidă şi ating între 0,9 – 1,2 mm, ﬁind de
culoare albă. Larvele, de formă cilindrică, pot atinge până la 20 mm la maturitate, ﬁind apode
şi prezentând o curbură dublă asemănătoare literei S.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Specia este monovoltină – dezvoltă o singură generaţie pe an. Perpetuarea speciei (trecerea
peste iarnă), se face în stadiul de larvă complet dezvoltată în interiorul paiului, învelită într-un
cocon şi aşezată deasupra primului nod.
Primăvara, prin lunile aprilie – mai, coboară în sol la adâncimi de 10 cm, se transformă în pupe,
după care în adulţi. Pe la ﬁnele lunii mai – începutul lunii iunie, adulţii zboară, se hrănesc, se
împerechează şi depun ouăle. Femelele depun un singur ou într-o plantă, numărul total al
ouălor depuse ajungând la 50. Incubaţia durează 7 – 10 zile, în funcţie de temperatură. Larvele
apărute rod galerii în interiorul paiului, coborând spre bază şi perforând nodurile întâlnite.
Ajung apoi la baza paiului, deasupra solului, care scapă de obicei de combine la recoltare,
unde vor rămâne până în primăvara următoare.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
În vederea reducerii populaţiilor şi privind biologia insectei, măsura esenţială este strângerea
paielor imediat după recoltare, urmată de lucrări superﬁciale de dezmiriştire, cu discul mare,
şi discuiri repetate în vederea distrugerii larvelor, urmate de arături adânci în toamnă.
Alte măsuri de combatere:
- Evitarea monoculturii de cereale păioase şi efectuarea de rotaţii corespunzătoare;
- Evitarea pe cât posibil a culturilor de graminee spontane în vecinătăţile celor cultivate.
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COMBATERE CHIMICĂ
Se efectuează prin stropiri cu produse chimice, atât sistemice sau piretroide (sau în amestec),
când adulţii prezintă maximul curbei de zbor pentru împerechere şi depunerea ouălor. Curba
de zbor se stabileşte prin capturarea femelelor cu ajutorul capcanelor cu feromoni. Produsele
recomandate se găsesc în tabelul anexat.
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VIERMELE ROȘU AL PAIULUI
Haplodiplosis marginata

Se întâlneşte în Europa, Asia şi America de Nord, ﬁind un dăunător periculos, prezent mai ales
pe terenurile grele cu textură argiloasă sau argilo-lutoasă. În ţara noastră, frecvenţa mai mare
a dăunătorului este în Oltenia, Banat şi Crişana.
Insecta atacă o gamă largă de graminee, atât cultivate cât şi din ﬂora spontană. Dintre plantele
cultivate preferă grâul şi orzul, şi mai puţin secara şi ovăzul. Ca o particularitate, atacul se
manifestă în vetre. Larvele se postează între teaca frunzei şi pai, determinând formarea unor
umﬂături în formă alungită. În urma atacului, plantele au o creştere şi o înspicare redusă,
coacerea ﬁind prematură, cu boabe reduse faţă de spicele normale, boabele ﬁind şiştave (cu o
masă hectolitrică mult scăzută).
Adulţii sunt de dimensiuni mici (abia ating 4 – 5 mm lungime), având capul şi toracele mai
închise la culoare. Masculii sunt mai mici decât femelele. Ambele sexe au aripile transparente,
ce reﬂectă diferite culori. Oul are culoarea roşiatică şi este de 0,3 – 0,7 mm. Larvele sunt de
formă cilindrică, au culoarea portocaliu-roşcat, sunt apode şi eucefale, iar la dezvoltarea
completă ajung la 3 – 4 mm.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Insecta este monovoltină, prezentând o singură specie pe an. Trecerea peste anotimpul rece
se face în stadiul de larvă ascunsă în sol la adâncimea de 3 – 5 cm. Larvele sunt dependente de
umiditatea solului: în condiţii de uscăciune, larvele pot rămâne în sol un an sau chiar mai mult
timp. În condiţii de umiditate abundentă, la sfârşitul lunii aprilie – începutul lunii mai, larvele
migrează din locurile de iernare la suprafaţa solului şi se transformă în pupe, perioadă ce
durează între 4 – 7 zile.
Zborul adulţilor, împerecherea şi depunerea ouălor de către femele se desfăşoară în cursul
lunii mai. O femelă poate depune 5 – 10 ouă pe limbul foliar al frunzelor tinere. În funcţie de
condiţiile climatice, după 5 – 10 zile apar larvele care pătrund între teacă şi pai, unde se vor
hrăni până la completa dezvoltare, ce durează până în luna iulie. Ajunse mature şi lipsite de
umiditatea necesară, se retrag în sol petrecând o diapauză urmată de hibernare.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
- Rotaţia culturilor în cadrul asolamentului în care să ﬁe introduse obligatoriu plante
prăşitoare;
- Efectuarea lucrărilor de dezmiriştire cu discul mare, de mai multe ori după recoltarea
păioaselor pentru distrugerea larvelor aﬂate în stratul superﬁcial al solului;
- Arăturile adânci din toamnă să ﬁe efectuate de calitate, cu întoarcerea completă a brazdelor;
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- Solele cultivate cu grâu şi orz să ﬁe amplasate la distanţe apreciabile faţă de cele cultivate cu
graminee furajere care devin plante-gazdă.

COMBATERE CHIMICĂ
Tratamentele chimice se vor face în urma despistării a minimum 30 de larve/m² (larve
hibernante) şi se va urmări curba de zbor a adulţilor, pe cât posibil înaintea depunerii ouălor.
Stropirile se vor face atât cu insecticide de contact cât şi în amestec cu cele sistemice.
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ȚÂNȚARUL FLORILOR DE GRÂU
Contarinia tritici

Aria de răspândire a insectei cuprinde regiuni cu un climat umed şi mai răcoros din partea de
nord a Europei, nordul Statelor Unite şi Canada. La noi activează în Transilvania şi în partea de
nord a Moldovei, nordul Crişanei şi Maramureşului.
Adulţii sunt asemănători cu ţânţarii comuni, având corpul de culoare galbenă (lămâiţă), cu o
lungime de 2 – 3 mm, capul ﬁind delimitat de torace. Antenele şi picioarele sunt lungi şi de
culoare închisă, toracele este scurt, iar aripile anterioare prezintă trei nervuri evidente
longitudinal. Abdomenul prezintă franjuri lungi şi perişori numeroşi în partea posterioară.
Femelele prezintă în extrema abdominală un ovipozitor telescopic. Când acesta este evaginat,
pentru depunerea ouălor, este dublu ca lungime faţă de abdomen. Ouăle au o formă
cilindrică, transparente în momentul depunerii, care în partea a doua a incubaţiei devine
portocaliu-roşcat.
Larvele au o formă cilindrică, uşor turtită, de 3 mm lungime, eucefală şi apodă, de culoare
galbenă ca lămâia. Specia este oligofagă preferând culturile de grâu, orz şi unele graminee din
ﬂora spontană. Larvele se hrănesc cu organele ﬂorale, ceea ce determină şiştăvirea boabelor
şi chiar sterilitatea spiculeţelor. Spicele atacate rămân mici subţiri şi sunt mai scurte. La
soiurile artistate, aristele sunt drepte.
Pagubele înregistrate de acest dăunător pot atinge cifre impresionante, ajungând până la 60%
la cultura grâului şi 80% la cea de orz.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Insecta prezintă două – trei stadii de dezvoltare (generaţii) anuale. Trecerea peste iarnă
(perpetuarea speciei de la un an la altul) se face în stadiul de larvă ajunsă la maturitatea
deplină, retrasă în sol, la câţiva centimetri adâncime. Odată cu venirea primăverii şi încălzirea
pământului se transformă în pupe, stadiu ce durează 15 – 20 de zile. În acest stadiu deja se
poate observa diferenţierea între sexe.
Apariţia insectelor adulte coincide cu înﬂorirea grâului şi orzului. Zborul adulţilor se
desfăşoară pe o perioadă lungă de timp, chiar dacă durata de viaţă este scurtă, de numai 2 – 3
zile (acest fenomen se întâmplă din cuaza numărului mare de adulţi ce apar eşalonat).
Pe durata zilei, activitatea adulţilor este mare în orele de după-amiază spre seară, la amurg.
După împerechere, ouăle sunt depuse direct pe ﬂori, grupat, câte 18 – 22 pe ﬁecare ﬂoare.
După perioada de incubaţie, de 3 – 5 zile apar larvele (care vor apărea şi ele eşalonat) şi care se
hrănesc cu organele ﬂorale. În toată această perioadă, larvele se aﬂă cuibărite la baza ﬂorilor,
în spiculeţe. Stadiul larvar durează 3 săptămâni, după care, ajunse la maturitate, părăsesc
locul de hrănire (mai ales în urma unei ploi), cad la suprafaţa solului, după care migrează în
stratul superﬁcial şi încep perioada de hibernare.
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Dacă larvele vor întâlni condiţii favorabile, vor dezvolta o nouă generaţie pe gramineele
spontane din lanurile de cereale sau din vecinătăţi. Dacă larvele nu vor avea condiţii
favorabile, vor intra în diapauză, perioadă ce se poate prelungi până la 3 – 4 ani.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
În zonele în care îşi face prezenţa acest dăunător, măsurile de prevenţie, care stau în mâna
ﬁecărui fermier, contribuie la reducerea semniﬁcativă a perpetuării speciei (ﬁind de multe ori
mai eﬁcace decât cele de combatere chimică, pentru că s-ar putea să nu ﬁe prins momentul
optim aplicării tratamentului).
- Respectarea unei rotaţii corespunzătoare în cadrul asolamentelor;
- Dezmiriştirea imediat după recoltare şi întreţinerea solelor prin discuiri repetate (cu discul
mare), urmate de arătura adâncă de toamnă vor duce la distrugerea larvelor hibernante sau
aﬂate în diapauză;
- Cultivarea de soiuri timpurii de toamnă pentru a înﬂori înainte de zborul adulţilor şi ﬂorile să
lege rod;
- Asigurarea densităţilor normale, în funcţie de condiţiile agrochimice şi pedoclimatice zonelor
de cultură, în aşa fel încât să se asigure o uniformitate în dezvoltarea plantelor.

COMBATERE CHIMICĂ
În urma efectuării curbei de zbor se vor efectua stropiri cu produse de contact, iar în cazurile
de atacuri puternice în amestec cu cele sistemice (vezi tabelul anexat).
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Bayer Crop
Science

Syngenta
crop
Protection

Yunta Quattro 373,4 FS
(clotianidin 167,7 g/l +
imidacloprid 166,7 g/l +
Protioconazol 33,3 g/l +
tebuconazol 6,7 g/l)

Gaucho 600 FS (imidacloprid
600 g/l)

Cruiser 350 FS (tiametoxan 350
g/l)

Mălura comună (Tilletia spp.), Tăciunele
grâului (Ustilago tritici), Viermi sârmă
(Agriotes spp.), Muștele cerealelor (Oscinella
frit, Phorbia spp., Delia coarctata), Gândacul
ghebos (Zabros tenebroides)

Viermi sârmă (Agriotes spp.), Muștele
cerealelor (Oscinella frit, Phorbia spp., Delia
coarctata), Gândacul ghebos (Zabrus
tenebroides)

1,6 l/t

1,6 l/t

După semănat, în jurul semințelor se formează
un halou din substanța activă, care pătrunde
apoi în bob, de unde sunt preluate de rădăciniță
și translocate tinerei plante, asigurându-i
protecția atât împotriva agenților patogeni cât și
a dăunătorilor ce acționează în primele faze de
vegetație. Acțiunea este de lungă durată și este
asigurată până după înfrățit.

Aﬁde (Rhapalosiphum paidi,
Metopolosiphum dirhordum, Schizaphis
graminum)

0,6 l/t

Orz și
orzoaică
de toamnă

Grâu de
toamnă

Orz

Grâu

0,6 l/t

Substanță activă cu acțiune sistemică creând o
zonă sferică în jurul semințelor. Creează
protecție prin contact cu dăunătorii care
încearcă să intre în zona respectivă. Odată cu
dezvoltarea rădăcinilor este preluată și purtată
în întreaga plăntuță asigurându-i protecția și o
vigoare mai mare.

Aﬁde (în vederea preveniri fenomenului de
îngălbenire, piticire și aspermie a grâului
transmis de aﬁde (Macrosiphum avenae,
Rhapalosiphum maidis, Rhapalosiphum
paidi, Metopolosiphum dirhordum,
Schizaphis graminum)

Orz

Grâu

Grâu / Orz

Substanța activă se eliberează de pe bob în sol,
protejează rădăcinile împotriva dăunătorilor de
sol. Este preluată de rădăcini și transportată în
tinerele plăntuțe protejându-le și pe ele.
Protecția este de lungă durată datorită
depozitului creat în jurul boabelor. Cruiser 350
FS are efect stimulativ asupra germinării și
dezvoltării masei radiculare.

OBSERVAȚII

Gândacul ghebos (Zabrus tenebroides)

Viermi sârmă (Agriotes spp.), Aﬁde
(Rhapalosiphum paidi, Metopolosiphum
dirhordum, Schizaphis graminum)

Viermi sârmă (Agriotes spp.), Aﬁde
(Macrosiphum avenae, Rhapalosiphum
maidis, Rhapalosiphum paidi,
Metopolosiphum dirhordum, Schizaphis
graminum)

DĂUNĂTORI COMBĂTUȚI
(DEN. POPULARĂ - DEN. ȘTIINȚIFICĂ)

1,5 l/t

1 l/t

FIRMA
PRODUS COMERCIAL /
DOZA
PRODUCĂTOARE SUBSTANȚA ACTIVĂ (GR/L; %/L) RECOMANDATĂ

TRATAMENT LA SĂMÂNȚĂ GRÂU

Nuprid 600 FS (imidacloprid
600 g/l)

Seedoprid 600 FS (imidacloprid
600 g/l)

Nufarm

Adama
Agricultural
Solution
0,6 l/t

0,6 l/t

Aﬁdele cerealelor (în vederea prevenirii
fenomenului de îngălbenire, piticire și aspermie
a grâului transmis de aﬁde (Macrosiphum
avenae, Rhapalosiphum maidis, Rhapalosiphum
paidi, Metopolosiphum dirhordum, Schizaphis
graminum)

Grâu

Aﬁdele cerealelor (în vederea prevenirii
fenomenului de îngălbenire, piticire și aspermie
a grâului transmis de aﬁde (Macrosiphum
avenae, Rhapalosiphum maidis, Rhapalosiphum
paidi, Metopolosiphum dirhordum, Schizaphis
graminum)

Acțiunea produsului se manifestă prin
perturbarea funcțiilor vitale și întreruperea
activității sistemului nervos. În jurul semințelor
tratate se creează un halou în sol, care
protejează boabele, rădăcinile și tinerele plante.
Se va evita păstrarea semințelor.

Grâu, orz
și orzoaică

Gândacul ghebos (Zabrus tenebrioides)

1,0 l/t

Orz și
orzoaică

Grâu, orz
și orzoaică

Viermi sârmă (Agriotes spp.)

Orz și
orzoaică

Grâu

0,7 l/t

Insecticid sistemic ce acționează atât prin contact
cât și prin ingestie. Se absoarbe prin rădăcini și
este translocat în întreaga plantă, asigurându-i
protecție în primele faze de vegetație. Acțiunea
substanței active este asupra sistemului nervos
ducând la paralizia insectelor. Pentru o mai bună
și uniformă aplicare se pot adăuga 5 - 7 litri de
apă.

OBSERVAȚII

0,6 l/t

Aﬁdele cerealelor (în vederea prevenirii
fenomenului de îngălbenire, piticire și aspermie
a grâului transmis de aﬁde (Macrosiphum
avenae, Rhapalosiphum maidis, Rhapalosiphum
paidi, Metopolosiphum dirhordum, Schizaphis
graminum)

DĂUNĂTORI COMBĂTUȚI
(DEN. POPULARĂ - DEN. ȘTIINȚIFICĂ)

Aﬁdele cerealelor (în vederea prevenirii
fenomenului de îngălbenire, piticire și aspermie
a grâului transmis de aﬁde (Macrosiphum
avenae, Rhapalosiphum maidis, Rhapalosiphum
paidi, Metopolosiphum dirhordum, Schizaphis
graminum)

0,6 l/t

FIRMA
PRODUS COMERCIAL /
DOZA
PRODUCĂTOARE SUBSTANȚA ACTIVĂ (GR/L; %/L) RECOMANDATĂ

TRATAMENT LA SĂMÂNȚĂ GRÂU

Adama
Agricultural
Solution

Seedoprid 600 FS (imidacloprid
600 g/l)
1,0 l/t

0,7 l/t

FIRMA
PRODUS COMERCIAL /
DOZA
PRODUCĂTOARE SUBSTANȚA ACTIVĂ (GR/L; %/L) RECOMANDATĂ

Gândacul ghebos (Zabrus tenebrioides)

Viermi sârmă (Agriotes spp.)

DĂUNĂTORI COMBĂTUȚI
(DEN. POPULARĂ - DEN. ȘTIINȚIFICĂ)

TRATAMENT LA SĂMÂNȚĂ GRÂU
OBSERVAȚII

Grâu, orz
și orzoaică

Grâu, orz
și orzoaică

Bayer

BASF

Arysta

0,4 l/ha

0,08 - 0,09 l/ha

Calypso 480 SC (tiacloprid 480
g/l)

Proteus OD 110 (tiacloprid 100
g/l + deltametrin 10 g/l)

0,2 l/ha

Biscaya 240 OD (tiacloprid 240
g/l)

0, 65 - 0,75 l/ha

0,2 l/ha

Fastac Active (alfacipermetrin
50 g/l)

Decis Expert 100 EC
(deltametrin 100 g/l)

0,05 l/ha

Karis 10 CS (lambda - cihalotrin
10 g/l)

0,03 kg/ha

0,625 - 0,750
l/ha

Daskor 440 (cipermetrin 40 g/l
+ clorpirifos metil 400 g/l) in
vegetație

Decis 25 WG (deltametrin 25%)

0,06 l/ha

DOZA
RECOMANDATĂ

Cyperguard 25 EC (cipermetrin
250 g/l)

FIRMA
PRODUS COMERCIAL /
PRODUCĂTOARE SUBSTANȚA ACTIVĂ (GR/L; %/L)

Insecticid cu triplă acțiune: contact, ingestie și asﬁxiant prin
respirație, datorită vaporizării. Acționează asupra
dăunătorilor prevăzuți cu aparat de rupt, masticat, înțepat și
supt.

Aﬁde (Sitobion Avenae, Metopolophium
dirhodum), Păduchele cenușiu al gramineelor
(Rhopalosiphum padi), Aﬁde frunze (Aphis
spp.)

Ploșnițele cerealelor (Eurygaster integriceps)

Acționează atât prin contact cât și sistemic ﬁind distribuit
rapid spre vârfurile de creștere. Cele două componente ale
produsului se complementează reciproc. Timp de pauză: 35
de zile.

Acționează atât în stadiul de larvă cât și de adult, durata de
efect ﬁind de aproximativ 10 zile. Produsul nu este spălat
după o oră de la aplicare.

Piretroid care acționează prin contact și ingestie având efect
asupra sistemului nervos. Pe lângă asta are și efect repelent
și de șoc și acționează ca un inhibitor asupra insectelor.

Țânțarul ﬂorilor de grâu (Contarinia tritici),
Ploșnițele cerealelor (Eurygaster integriceps)

Aﬁde (Aphis spp.), Țânțarul ﬂorilor de grâu
(Contarinia tritici)

Produs sistemic cu acțiune prin contact și ingestie împotriva
insectelor care înțeapă și sug. La unele specii are și efect
ovocit, daca tratamentul se efectuează la începutul depunerii
pontelor.

Produs cu acțiune sistemică, care acționează prin ingestie și
contact. Nu este inﬂuențat de temperatura mediului în
momentul tratamentului; ﬁind un preparat pe bază de ulei
conferă o aderență și o pătrundere în plantă mai eﬁcace.

Piretroid de sinteză rezistent la ploaie și lumină și combate
adulți, larve, ouă. Timp de pauză 21 - 35 de zile.

Ploșnițele cerealelor (Eurygaster integriceps),
Gândacul ovăzului (Lema melanopa)

Ploșnițele cerealelor (Eurygaster integriceps),
Țânțarul ﬂorilor de grâu (Contarinia tritici)

Viermele roșu al paiului (Haplodiplosis
marginata), Gândacul bălos (Lema melanopa)

Piretroid cu o bună stabilitate și acțiune mai îndelungată.
Acționează prin contact și ingestie asupra adulților și
larvelor. Are efect rapid și de șoc.

Piretroid cu acțiune prin contact și ingestie asupra adulților
și larvelor. Acțiunea este rapidă și de șoc asupra sistemului
nervos, insectele paralizează, nu se mai hrănesc și mor.

Ploșnițele cerealelor (Eurygaster integriceps),
Gândacul ovăzului (Lema melanopa), Viermele
roșu al paiului (Haplodiplosis marginata)

Aﬁde (Aphis Spp.), Musca cerealelor (Opomyza
ﬂorum)

OBSERVAȚII

DĂUNĂTORI COMBĂTUȚI
(DEN. POPULARĂ - DEN. ȘTIINȚIFICĂ)

TRATAMENT ÎN VEGETAȚIE GRÂU

Nufarm

Adama

Dow Agro

0,10 l/ha

Ploșnițele cerealelor (Eurygaster integriceps)

0,15 l/ha

Faster 10 CE (cipermetrin 100
g/l)

Ploșnițele cerealelor (Eurygaster integriceps),
Gândacul ovăzului (Lema melanopa)

1 l/ha

Pyrinex Quick (clorpirifos 250
g/l + deltametrin 6 g/l)

Gândacul ovăzului (Lema melanopa)

Viermele roșu al paiului (Haplodiplosis
marginata)

Substanța activă din Faster (cipermetrin) este un piretroid de
sinteză nesistemic care acționează rapid asupra sistemului
nervos central și periferic al insectelor. Are o bună acțiune
reziduală pe plantele tratate cu efect inhibitor asupra hrănirii
insectelor.

Substanța activă clorpirifos de natură organo-fosforică,
împreună cu piretroidul de sinteză deltametrin dau un efect
sinergic cu rezultat rapid și de lungă durată.

Produs organo-fosforic care acționează prin contact, ingestie
și respirație. Se folosește cu succes la tratamente foliare.

Insecticidul face parte din grupa piretroizilor de ultimă
generație, ﬁind termostabil și fotostabil. Acționează atât prin
ingestie cât și prin contact, străbătând rapid cuticula
insectelor și creând un efect de șoc foarte puternic și de
lungă durată.

Ploșnițele cerealelor (Eurygaster integriceps),
aﬁde (Macrosiphum avenae, Rhopolosiphum
maidis, Rhopolosiphum padi, Schizaphis
graminum), Țânțarul ﬂorilor de grâu
(Contarinia tritici)

1 l/ha

Piretroid stabil în contact cu lumina, cu acțiune de ingestie și
contact. Acțiunea este rapidă și creează efect repelent.

Ploșnițele cerealelor (Eurygaster integriceps),
Gândacul ovăzului (Lema melanopa)

Pyrinex 25 CS (clorpirifos 250
g/l)

0,15 l/ha

Lamdex 5 EC (lambda
cihalotrin 50 g/l)

Insecticid sistemic de lungă durată care acționează prin
contact și ingestie atacând sistemul nervos al insectelor
oprindu-le activitatea foarte rapid. Acționează asupra
dăunătorilor rezistenți la insecticide organo-fosforice și
piretroide.

Viermele roșu al paiului (Haplodiplosis
marginata), Gândacul bălos (Lema melanopa),
Ploșnițele cerealelor (Eurygaster integriceps)

0,2 l/ha

0,275 l/ha

Kohinor 200 SL (imidacloprid
200 g/l)

Acționează prin trei mijloace: contact, ingestie și asﬁxiere
prin vaporizare, ﬁind foarte eﬁcace ca tratament prevenitv
(la eclozare) și curativ (pentru larve cu vârste de 3 - 7 zile).

OBSERVAȚII

Gândacul ovăzului (Lema melanopa),
Ploșnițele cerealelor (Eurygaster integriceps)

DĂUNĂTORI COMBĂTUȚI
(DEN. POPULARĂ - DEN. ȘTIINȚIFICĂ)

Mavrik 2 F (tau-ﬂuvalinat 240
g/l)

2,2 - 2,7 l/ha
22 ml/t cereale
depozitate

DOZA
RECOMANDATĂ

Reldan 22 EC (clorpirifos metil
225 g/l)

FIRMA
PRODUS COMERCIAL /
PRODUCĂTOARE SUBSTANȚA ACTIVĂ (GR/L; %/L)

TRATAMENT ÎN VEGETAȚIE GRÂU

Syngenta

Nufarm

0,275 l/ha

0,06 - 0,1 kg/ha

0,3 kg/ha

0,15 l/ha

Actara 25 WG (thiametoxam
25%)

Forza (lambda - cihalotrin 25
g/kg)

Karate Zeon (lambda cihalotrin 50 g/l)

0,15 l/ha

DOZA
RECOMANDATĂ

Nuprid 200 SC (imidacloprid
200 g/l)

Cayso Sorbie 5 EG (lambda cihalotrin 5%)

FIRMA
PRODUS COMERCIAL /
PRODUCĂTOARE SUBSTANȚA ACTIVĂ (GR/L; %/L)

Insecticid piretroid cu acțiune rapidă prin contact și ingestie.
După aplicare, cuticula este penetrată rapid, iar produsul
acționează asupra sistemului nervos determinând paralizia
și moartea instantanee a insectei.

Aﬁde (Aphis Spp.), Tripși (Haplothrips tritici),
Viermele roșu al paiului (Haplodiplosis
marginata), Gândacul bălos (Lema melanopa),
Musca suedeză (Oscinella frit), Țânțarul ﬂorilor
de grâu (Contarinia tritici)

Formulat sub formă de microcapsule este un insecticid cu
acțiune de contact cu efect rapid, dar și de lungă durată
datorită eliberării treptate a substanței active. Eliberarea
treptată este rezultatul formării unui depozit stabil pe
suprafața foliară și rezistent la razele UV și la precipitații.

Insecticid sistemic ce acționează pe o perioadă lungă de
timp (20 - 21 de zile), prin contact și ingestie asupra
dăunătorilor. Cu pătrundere rapidă în plantă este repede
transportat prin sistemul vascular protejând atât planta cât
și noile creșteri. Combate dăunătorii în stadiul de larvă și de
adult, fără acțiune ovocidă.

Ploșnițele cerealelor (Eurygaster integriceps),
Aﬁde (Macrosiphum avenae, Rhopolosiphum
maidis, Rhopolosiphum padi, Schizaphis
graminum)

Gândacul bălos (Lema melanopa), Ploșnițele
cerealelor (Eurygaster integriceps)

Produs sistemic cu acțiune prin contact și ingestie. Se
absoarbe rapid și se distribuie în toate organele plantei
prezentând o toxicitate ridicată. Atenție: produs cu
restricționare temporară!

Piretroid cu formulă ﬁn granulată ce acționează prin contact,
ingestie și ovicid. Modul de acțiune este rapid asupra
sistemului nervos al insectelor. Creează șoc paralizant.

OBSERVAȚII

Ploșnițele cerealelor (Eurygaster integriceps),
Gândacul ovăzului (Lema melanopa), Aﬁde
(Macrosiphum avenae, Rhopolosiphum
maidis, Rhopolosiphum padi, Schizaphis
graminum)

Ploșnițele cerealelor (Eurygaster integriceps),
Gândacul ovăzului (Lema melanopa), Aﬁde
(Macrosiphum avenae, Rhopolosiphum
maidis, Rhopolosiphum padi, Schizaphis
graminum), Viermele roșu al paiului
(Haplodiplosis marginata).

DĂUNĂTORI COMBĂTUȚI
(DEN. POPULARĂ - DEN. ȘTIINȚIFICĂ)

TRATAMENT ÎN VEGETAȚIE GRÂU

CAP. 3

DĂUNĂTORII PRODUSELOR DEPOZITATE
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MOLIA CEREALELOR
Sitotroga cerealella

Aria de răspândire a acestui dăunător este pe întreg globul pământesc. În ţara noastră este
răspândit în toate spaţiile de depozitare, iar în câmp se întâlneşte în partea de vest.
Adulţii au corpul de 5 – 8 mm lungime, de culoare gălbui-cafenie. Anvergura aripilor este de 12
– 22 mm. Aripile anterioare sunt mai lungi, de culoare galben-brună, cu nuanţe argintii şi
prezintă câteva pete negre. Cele posterioare sunt mai scurte, cenuşii, cu nuanţe de argintiu şi
au marginile franjurate. Oul, de formă ovală, uşor alungit, este alb în momentul ovipozitării,
pentru ca ulterior să se transforme în roşu-cărămiziu (după 20 – 24 de ore).
De la eclozare şi până la prima năpârlire, larva se prezintă ca o omidă adevărată, după care are
loc o atroﬁere a picioarelor, apărând ca nişte rudimente. În prima parte de viaţă, larvele au
culoarea roşie, pentru ca în ﬁnal, la dezvoltarea completă, să se transforme în alb. Larvele pot
atinge până la 14 – 15 mm lungime, având placa toracică şi capsula cefalică brună.
În condiţiile climatice din ţara noastră, dăunătorul atacă cu precădere cerealele depozitate şi
într-o oarecare măsură, în câmp, atacă porumbul grâul şi orzul. Insecta dezvoltă trei generaţii
pe an: prima şi a treia atacă boabele aﬂate în depozite, iar generaţia a doua pe cele ale
plantelor aﬂate în câmp.
Omizile pătrund în bob şi rod conţinutul acestuia, rămânând doar tegumentul cu oriﬁciile prin
care au zburat ﬂuturii. În timpul atacurilor, omizile acestei specii vehiculează şi unii agenţi
patogeni (fusarium, nigrospora), cauzând boli cum ar ﬁ putrezirea uscată a boabelor de
porumb.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Insecta iernează ca larvă în boabele de cereale. Odată cu încălzirea vremii (sfârşitul lui aprilie –
începutul lui mai), larvele se transformă în pupe şi apoi în insecte adulte. Zborul adulţilor are
loc noaptea, în timpul zilei stând adăpostiţi în grămezile de cereale. Durata de viaţă a adulţilor
este de 10 – 15 zile, perioadă în care are loc împerecherea şi depunerea ouălor. Ouăle sunt
depuse pe boabele de cereale, o femelă depunând între 40 – 80 de ouă şi, în mod excepţional,
până la 400.
După ce larvele îşi confecţionează adăposturi tubulare din ﬁre mătăsoase, pătrund în boabe şi
încep hrănirea, timp în care năpârlesc de cinci ori. Înainte de a se transforma în pupe, larvele
rod un oriﬁciu în epiderma bobului (pe unde va zbura ﬂuturele), după care îşi confecţionează
un cocon mătăsos şi se transformă în pupă. Durata dezvoltării larvare şi cea pupală diferă în
funcţie de calitatea hranei în care se dezvoltă. Astfel, cele dezvoltate în boabele de grâu
durează 37 de zile, când se hrănesc cu embrionul boabelor, şi până la 77 de zile, când se
hrănesc cu endospermul acestora.
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Zborul adulţilor are loc în lunile iunie – iulie, când zboară în câmp, unde vor dezvolta generaţia
a doua pe boabe de grâu şi de porumb. Dezvoltarea completă a larvelor din generaţia a doua
se va face numai după secerişul sau recoltatul porumbului, în spaţiile de depozitare. Aici vor
apărea adulţii, care vor pune bazele generaţiei a treia, ce se va dezvolta în cursul lunii
septembrie, după care va intra în hibernare.
În concluzie, se poate aﬁrma că pagubele acestui dăunător în câmp nu prezintă importanţă,
deci nu necesită combatere. O atenţie deosebită trebuie acordată produselor depozitate,
unde poate produce pagube substanţiale.

Notă: În depozitele de cereale mai atacă şi alţi dăunători, cum ar ﬁ gărgăriţa grâului (Sitophilus
spp.), cleştarul făinii (Tyroglyphus farinae), gândacul făinii (Tribolium confusum), molia
cenuşie a făinii (Ephestia kuehniella), gândacul de suriman (Oryzaephilus surinamensis) şi alte
specii de acarieni. Aceste specii au moduri de dăunare asemănătoare, iar în cazul tratării cu
superﬁcialitate, pot produce daune incomensurabile. De exemplu, în condiţii favorabile, în
timp de 45 de zile, 300 de femele de acarieni pot da naştere unei populaţii de 150 – 200.000 de
urmaşi (mare atenţie!).
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COMBATEREA DĂUNĂTORILOR DE DEPOZITE
Pe plan mondial, în combaterea acestor dăunători periculoşi sunt angrenate adevărate
armate de oameni, în scopul păstrării integrităţii naturale a produsului ﬁnit. Acest lucru se
poate realiza printr-un ansamblu de măsuri (numite măsuri integrate), care să concure
scopului dorit. În combaterea integrată a acestor dăunători (şi nu numai), se disting două
tipuri de măsuri:
1. Măsuri care asigură prevenţia atacurilor;
2. Măsuri curative de combatere a dăunătorilor, care pot ﬁ:
- măsuri mecanice
- măsuri ﬁzice
- măsuri biologice
- măsuri chimice
1. Măsuri de prevenţie a atacurilor
Spaţiile destinate depozitării şi înmagazinării trebuie menţinute tot timpul într-o stare de
curăţenie perfectă. Acest lucru determină ca anual acestea să ﬁe reparate, curăţate şi
dezinfectate, încât noua recoltă sa intre într-un spaţiu liber de boli şi dăunători. Se recomandă
ca resturile rezultate prin periere şi măturare să ﬁe distruse în scurt timp prin ardere în locuri
special amenajate după curăţare, interiorul încăperilor destinate depozitării cerealelor va ﬁ
dezinfectat cu produse pe bază de metil pirimifos 500 g/l = 1%, ﬁind necesară o cantitate de 50
– 100 ml/m² sau cu clorpirifos metil 225 g/l, folosindu-se 22,25 ml p.c./l apă/10 m². Totdată vor
ﬁ curăţate şi dezinfectate toate uneltele şi utilajele folosite la manipularea produselor. Pentru
siguranţă se vor dezinfecta şi benzi de 5 metri lăţime din jurul magaziilor. Toate aceste lucrări
se recomandă a se face cu o lună înaintea depozitărilor.
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O altă măsură de prevenţie este controlul strict al produselor pentru evitarea infestării
întregului stoc. Se vor menţine condiţii corespunzătoare privind aerarea, temperatura şi
umiditatea. Temperatura în masa produselor nu trebuie să depăşească 10 grade, iar
umiditatea de păstrare va ﬁ de 9 – 14% (în funcţie de solicitările produsului). Pentru aerarea
produselor se vor face întoarceri (măcar o dată pe an), manual sau mecanic, în funcţie de
cantităţi.
2. Măsuri curative de combatere
a) Măsuri mecanice - se referă la astuparea tuturor crăpăturilor pereţilor şi a galeriilor create
de rozătoare, precum şi aplicarea de plase de sârmă împletită la geamurile şi gurile de aerare
împotriva rozătoarelor şi a păsărilor;
b) Măsuri ﬁzice - Tratarea cerealelor cu ajutorul uscătoarelor sau a altor instalaţii de tratare la
temperaturi de peste 55°C duce la mortalitatea dăunătorilor în timp de 1 – 2 ore. Acestea se
găsesc doar la silozurile mari şi moderne. O altă metodă de tratare ﬁzică este iradierea
produselor infestate la doze foarte mari (depăşind 3.000.000), dar care poate avea şi efecte
negative privind alterarea gustului şi mirosului. În doze mai mici, aproximativ 20.000, duce în
timp de 2 – 5 săptămâni (în funcţie de specie) la strerilitatea reproductivă totală a adulţilor din
masa de cereale. Din considerente ce ţin de ordin ﬁnanciar, metoda este încă rezervată, dar pe
măsura dezvoltării industriei produselor radioactive, costurile vor scădea mult, iar metoda va
concura cu cele clasice.
c) Măsuri biologice - Întrucât o parte din produsele folosite la tratarea cerealelor poate
ajunge în alimentaţia oamenilor şi a animalelor (în funcţie de conştiinţa responsabililor), se
pot aplica şi metode biologice. Astfel, tratarea cu biopreparatul bacillus thuringensis combate
cu rezultate bune dăunătorul moliei făinii (Ephestia kuehniella).
d) Măsuri chimice - În funcţie de dăunători şi de cantităţile ce trebuie dezinfectate se pot
folosi mai multe metode chimice:
- Metoda tratării prin stropiri cu produse dezinfectante se face la cantităţi mici şi nu necesită
personal autorizat în mod special. Pentru tratare se pot folosi produsele utilizate la dezinfecţia
magaziilor: metil pirimifos 500 g/l în cantitate de 10 ml/l apă/ to produs şi cel pe bază de
clorpirifos metil 225 g/l, în cantitate de 22,25 ml/l apă/to produs. Produsele sus menţionate se
pot utiliza şi la cantităţi mari de cereale pe benzi transportoare prevăzute cu instalaţii speciale
de dozaj. Întrucât aceste produse sunt la îndemâna oricui, se recomandă citirea cu atenţie a
etichetelor ce le însoţesc şi respectarea cu stricteţe a timpilor de pauză recomandaţi de
producător, respectiv 14 zile pentru metil pirimifos 500 g/l şi 90 de zile pentru clorpirifos metil
225 g/l.
Metoda gazării
Este una dintre cele mai eﬁcace, mai rapide şi mai ieftine metode de tratare a cerealelor
depozitate. Se folosesc produse pe bază de fosfură de aluminiu 56%, sub formă de tablete şi
cunoscute sub denumirea comericală de phostoxin şi delicia gastoxin. Cantitatea
recomandată este de 3 – 5 tablete la 1 tonă de produs. Efectul se manifestă în timp şi este
favorizat de temperatură:

101

- La mai puţin de 5°C nu se face
- 5 – 10°C mortalitatea survine în 10 zile
- 10 – 15°C mortalitatea survine în 5 zile
- 15 – 25°C mortalitatea survine în 4 zile
- Peste 25°C mortalitatea survine în 3 zile
Atenţie! Utilizarea acestor produse se efectuează sub stricta supraveghere a personalului de
specialitate autorizat în acest scop, întrucât produsele fac parte din grupa T de toxicitate.
Personalul angajat la asemenea operaţii trebuie să ﬁe instruit în acest domeniu, echipat
corespunzător şi atent supravegheat. Încăperile în care s-a efectuat gazarea trebuie marcate
cu tăbliţe vizibile de avertizare privind pericolul pe care îl creează. Chiar se recomandă
inscripţionarea „Atenţie! Pericol de moarte – Spaţiu Gazat!”. Împotriva rozătoarelor se vor
folosi momeli otrăvite pe bază de bromadiolone 0,005% sau ﬂocoumafen 0,005%.

102

CAP. 4

DĂUNĂTORII CULTURII
DE FLOAREA - SOARELUI
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GÂNDACI POCNITORI (VIERMI SÂRMĂ)
Agriotes spp.

Descrierea dăunătorului, modul de atac, biologia şi măsurile de combatere sunt
asemănătoare cu cele descrise la cultura porumbului. De remarcat este faptul că şi la cultura
de ﬂoarea – soarelui, modul de dăunare se manifestă în primele faze de vegetaţie, când sunt
atacate rădăcinile şi tulpinile, în zona coletului apărând goluri foarte mari. În cazul unui atac
masiv se poate compromite întreaga cultură, necesitând reînsămânţarea ei. La o examinare
atentă, zilnică, se pot observa în vetre plante care se îngălbenesc, se topesc şi dispar de la o zi
la alta.
Din păcate, rămânem cu observaţia, întrucât în vegetaţie nu este nicio soluţie pentru
distrugerea larvelor. Se vehiculează printre fermieri să se efectueze o prăsilă mecanică care,
prin aerarea şi uscarea terenului va rezolva problema. Greşit! În ﬁnal, cultura va ﬁ rară şi va
prezenta o debilitate proporţională cu intensitatea atacului.
În afară de măsurile de prevenţie prezentate, combaterea se va face cu produse chimice de
tratament sămânţă şi microgranule pentru dezinsecţia solului (necesită maşini de semănat
dotate cu aplicatoare de micogranule). Vezi tabelul anexat.
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AFIDELE – PĂDUCHII DE PLANTE
Aphis spp.

Insectele din genul aphis sunt răspândite pe întreg globul pământesc. La noi în ţară se
întâlnesc în toate regiunile.
Aﬁdele sunt insecte care pentru a se hrăni folosesc un aparat bucal în formă de trompă
adaptat pentru înţepare şi sugere. Sunt dăunători polifagi ce produc pagube multor culturi
agricole, dar şi multor specii din ﬂora spontană.
Fiind insecte mici, acestea trăiesc în colonii numeroase, iar în urma atacului, frunzele, lăstarii
sau alte organe ale plantelor se decolorează, devin răsucite, încreţite, deformate, iar cu timpul
se usucă şi mor. Când plantele nu se usucă este afectată creşterea, care devine lentă, cultura
nu mai are o culoare sănătoasă, iar recolta este diminuată.
În multe cazuri, aﬁdele transmit viruşi ce pot ﬁ fatali culturilor. Majoritatea aﬁdelor sunt verzi,
dar pot ﬁ şi negre, maro, galbene, roşii, cenuşii, etc. Atacul de aﬁde este uşor depistat datorită
excrementelor emanate ce apar sub forma unui lichid lucios, lipicios şi dulce, vizibil pe
frunzele inferioare şi care atrage coloniile de termite (furnici). Dintre multele specii de aﬁde,
ﬂoarea – soarelui este atacată de Aphis fabae – păduchele negru al sfeclei.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Aphis fabae este o specie migratoare ce are ca gazde principale specii de arbuşti ornamentali
(Evonymus spp., Vilburum spp., Phyladelphum spp.), iar ca gazde secundare sunt sfecla de
zahăr, ﬂoarea – soarelui, macul, salata, ş.a., în timp ce dintre cele spontane avem loboda şi
pălămida.
Prmăvara, atunci când temperatura este favorabilă, din ouăle de iarnă depuse la baza
mugurilor sau în crăpăturile scoarţei arbuştilor sus menţionaţi apar larve fundatrigene.
Acestea se răspândesc repede atacând frunzele şi lăstarii, „înţepând” şi sugând sucul celular.
Începând din a doua generaţie de fundatrigene, vor apărea şi formele aripate care, în
momentul ligniﬁcării lăstarilor arbuştilor-gazde principale vor migra pe frunzele gazdelorsecundare (sfeclă, ﬂoarea – soarelui, mac, salată) sau pe cele spontane. Pe aceste plante se
hrănesc şi se înmulţesc toată vara, dând naştere la mai multe generaţii de virginogene.
Ajunse în toamnă, formele sexuale vor reveni pe arbuşti, unde vor da naştere formelor
sexuate care după copulare vor depune ouăle de rezistenţă prin care insecta trece peste
anotimpul rece (iernarea).

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
- Respectarea rotaţiilor în cadrul asolamentelor;
- Arătura de dezmiriştire şi cea adâncă de toamnă;
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- Distrugerea buruienilor atât în culturile premergătoare cât şi în cea de ﬂoarea – soarelui;
- Semănatul în perioada optimă;
- Fertilizarea cu doze optime de N,P,K, întrucât excesul de azot favorizează atacul;
- Protejarea prădătorilor naturali – se apreciază că buburuza Semiadalia Undecempunctata
poate distruge până la 75% din populaţiile aﬁdelor.

COMBATERE CHIMICĂ
Se rezumă la stropiri repetate (de câte ori situaţia o impune), cu produse speciﬁce (vezi tabelul
anexat).
Notă: În cultura mare se întâlnesc şi alte specii de aﬁde, cum ar ﬁ: Păduchele verde al
cerealelor (Schizaphis graminus), păduchele ovăzului (Macrosiphum avenae), păduchele
verde al porumbului (Rhopalosiphum maidis), păduchele cenuşiu al verzei (Brevicoryne
brassicae) şi care au fost trataţi la momentul potrivit.
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PĂDUCHELE MIC AL PRUNULUI
Brachycaudus helichrysi

Este răspândit în toată Europa, Asia Centrală şi America de Nord. În ţara noastră este răspândit
pretutindeni.
Adulţii au corpul de 1,2 – 2 mm lungime. Femelele prezintă atât forma apteră cât şi cea aripată.
Femela apteră are corpul de culoare verde deschis sau galben-verzui, prezentând pe partea
doresală pete ovale de culoare neagră. Femela aripată are aceeaşi mărime ca cea nearipată,
diferenţa ﬁind dată de abdomenul galben, iar capul şi toracele sunt negre.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Specia Brachycaudus helychrisi este polivoltină (dezvoltă mai multe generaţii pe an), având ca
gazdă-primară diferite specii de prunus (P. Domestica, P. Insititia, Spinosa), iar gazdesecundare specii cultivate din familiile asteracee, boranginacee (una ﬁind ﬂoarea – soarelui) şi
scrophulacee.
Iernează în stadiul de ou de rezistenţă printre scoarţa tulpinilor şi ramurilor de prun.
Primăvara se dezvoltă generaţii (2 – 3) de fundutrigene pe prun, de unde formele aripate
zboară pe gazdele-secundare (şi pe ﬂoarea – soarelui), pe care dezvoltă mai mutle generaţii de
femele virginogene. Toamna, formele sexuare migrează înapoi pe prun, unde depun ouă din
care vor apărea formele sexuate. După zborul de împerechere vor depune ouăle de
rezistenţă. Aici se încheie ciclul biologic.

COMBATERE
Se vor lua aceleaşi măsuri de combatere ca la restul aﬁdelor.
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GANDACUL PĂMÂNTIU
Opatrum sabulosum

Este un dăunător polifag care atacă porumbul, rapiţa, ﬂoarea – soarelui, lucerna, tutunul şi
alte plante din ﬂora spontană. Pagube mai mari produce culturii de ﬂoarea – soarelui, la care
adulţii atacă plantele în faza de răsărire, le rod frunzele abia formate sau le retează, ceea ce
duce la uscarea plantelor. Larvele atacă rădăcinile diferitelor specii de plante provocând
daune asemănătoare viermilor sârmă.
Răspândirea, descrierea, biologia şi modul de combatere au fost descrise la cultura rapiţei.
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GĂRGĂRIȚA (RĂȚIȘOARA) PORUMBULUI
Tanymecus dilaticollis

Specia polifagă, insectele hibernante atacă plantele tinere de porumb, ﬂoarea – soarelui, orz,
sfeclă de zahăr, tutun.
Plantele abia răsărite sunt retezate la nivelul coletului, iar într-o fază mai avansată a culturii
insectele rod marginile frunzelor sub forma unor trepte. În această fază, plantele se refac, dar
vor rămâne întârziate în vegetaţie. La un atac în masă, în faza cotiledonală, soluţia nu este alta
decât reînsămânţarea cu sămânţă protejată chimic.
Răspândirea, descrierea, biologia şi modul de combatere au fost descrise la cultura
porumbului.
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10 l/t

Seedoprid 600 FS (imidacloprid
600 g/l

Signal 300 ES (cipermetrin 300
g/l)

Adama

Chemtura
Corp.
2 l/t

12 kg/ha

10 l/t

DOZA
RECOMANDATĂ

Picador 0,8 MG (cipermetrin
0,8%)

Nufarm

Nuprid 600 FS (imidacloprid
600 g/l)

FIRMA
PRODUS COMERCIAL /
PRODUCĂTOARE SUBSTANȚA ACTIVĂ (GR/L; %/L)

Viermi sârmă (Agriotes spp.), Gărgăriţa
(Răţişoara) porumbului (Tanymecus
dilaticollis)

Viermi sârmă (Agriotes spp.)

Insecticid sistemic care acţionează prin contact şi ingestie. Se
aplică în dozele recomandate pe sămânţă, ﬁind apoi absorbit
prin rădăcini în întreaga plăntuţă, asigurând o protecţie de
lungă durată în perioada de răsărire şi primele faze de
creştere. Insecticidul acţionează asupra sistemului nervos al
insectelor. Seminţele tratate rămase nesemănate îşi pierd
germinaţia în timp.

Viermi sârmă (agriotes spp.), Gărgăriţa
(Răţişoara) porumbului (Tanymecus
dilaticollis)

Seminţele tratate cu Signal formează o zonă de protecţie în
jurul lor distrgând sau îndepărtând dăunătorii fără efect
negativ asupra germinaţiei. Pe lângă acţiunea creată prin
contact şi ingestie are şi un efect repelent asupra
dăunătorilor.

Insecticid micro-granulat, cu acţiunea de lungă durată
asupra tinerelor plăntuţe împotriva dăunătorilor din sol. Se
aplică pe rând, odată cu semănatul, necesitând echipament
adecvat.

Viermi sârmă (Agriotes spp.), Gărgăriţa
(Răţişoara) porumbului (Tanymecus
dilaticollis)

OBSERVAȚII
Insecticid sistemic care acţionează prin contact şi ingestie. Se
aplică în dozele recomandate pe sămânţă, ﬁind apoi absorbit
prin rădăcini în întreaga plăntuţă, asigurând o protecţie de
lungă durată în perioada de răsărire şi primele faze de
creştere. Insecticidul acţionează asupra sistemului nervos al
insectelor. Seminţele tratate rămase nesemănate îşi pierd
germinaţia în timp.

DĂUNĂTORI COMBĂTUȚI
(DEN. POPULARĂ - DEN. ȘTIINȚIFICĂ)

TRATAMENT SĂMÂNȚĂ FLOAREA - SOARELUI

Syngenta

Karate Zeon (lambda cihalotrin 50 g/l)

Forza (25g/kg lambdacihalotrin)

FIRMA
PRODUS COMERCIAL /
PRODUCĂTOARE SUBSTANȚA ACTIVĂ (GR/L; %/L)

0,15 l/ha

0,3 kg/ha

DOZA
RECOMANDATĂ

Păduchele verde (Aphis spp.), Păduchele ﬂorii
soarelui (Brachycaudus helichrysi)

Gărgăriţa frunzelor (Tanymechus dilaticollis)

DĂUNĂTORI COMBĂTUȚI
(DEN. POPULARĂ - DEN. ȘTIINȚIFICĂ)
OBSERVAȚII

Insecticid de contact şi ingestie cu efect rapid şi de şoc, cu
acţiune de lungă durată datorită formulării în micro-capsule
de tip Zeon, ceea ce determină formarea unor depozite la
nivelul suprafeţei foliare a plantelor.

Piretroid de ultimă generaţie cu acţiune prin contact şi
ingestie şi cu efect asupra unui număr mare de dăunători.
Acţionează asupra sistemului nervos, ducând la paralizia
insectei şi, implicit, la moartea acesteia.

TRATAMENT ÎN VEGETAȚIE FLOAREA SOARELUI

CAP. 5

DĂUNĂTORII PORUMBULUI ȘI SORGULUI
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BUHA SEMĂNĂTURILOR
Agrostis segetum

Dăunător răspândit în întreaga Europă, America, Asia centrală şi de nord. În ţara noastră se
găseşte în toate zonele de cultură a cerealelor, dar mai ales pe solurile aluvionare, bogate în
umiditate din luncile Dunării, Moldovei şi Banatului.
Este un dăunător foarte periculos care, în anii favorabili, poate să producă pagube însemnate
ce pot atinge 35 – 40%. Buha semănăturilor este o specie polifagă ce produce pagube la peste
80 de specii printre care amintim: porumb, grâu, orz, ﬂoarea-soarelui, tutun, sfeclă de zahăr,
rapiţă, ceapă, castraveţi, varză, trifoi ş.a.
Cele mai mari pagube le produc larvele, care în primele vârste de viaţă se hrănesc cu părţile
aeriene ale plantelor, iar în ultimele stadii de viaţă rod rădăcinile şi părţile subterane ale
tulpinii, în mod special partea coletului. Plantele atacate se veştejesc, după care se usucă şi
mor.
Adulţii au aripile anterioare de culoare brun-cenuşie, prezentând benzi transversale şi pete
mari, închise la culoare. Deosebirea între masculi şi femele o dau aripile posterioare, care sunt
mai deschise la masculi, albe-sideﬁi, iar la femele sunt cenuşii. Anvergura aripilor este
cuprinsă între 35 – 45 mm.
La maturitatea deplină, larva poate atinge lungimea de 45 – 50 mm, este cilindrică, de culoare
cenuşiu-verzuie. Pe partea dorsală a corpului se pot distinge trei dungi brune, iar partea
mediană este mai lată, şi ﬁecare segment adbominal are câte 3 – 4 nervuri mici de culoare
cenuşiu-închisă.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Specia prezintă două generaţii pe an. Perpetuarea speciei (trecerea peste iarnă) se face în
stadiul de larvă de ultimă vârstă, retrasă în sol la adâncimi cuprinse între 20 – 40 cm.
Primăvara, pe la începutul lunii mai, larvele ies la suprafaţă, se hrănesc, după care se
împupează. Perioada de împupare durează 2 – 3 săptămâni, după care apar ﬂuturii. Fluturii
zboară numai noaptea şi pot ﬁ obervaţi la sfârşitul lunii mai – începutul lunii iunie, şi durează
până la sfârşitul lunii iulie, când femelele depun ouăle pe partea inferioară a frunzelor de
pălămidă, volbură, nalbă, pătlagină şi, mai rar, pe frunze de sfeclă, porumb şi rapiţă. O femelă
poate depune între 2.000 – 3.000 de ouă.
Dezvoltarea embrionară (incubaţia) durează 5 – 7 zile la temperaturi cuprinse între 20 – 25°C.
Larvele apar începând cu luna iunie şi, la primele vârste, se hrănesc cu părţile aeriene ale
plantelor, pentru ca mai târziu să se retragă în sol (devenind fototropic negativ), hrănindu-se
cu părţile subterane ale plantelor, în special zona coletului şi rădăcinile. În total, larvele
năpârlesc de şase ori şi ajung la maturitate la începutul lunii iulie. În decursul lunilor iulie,
august şi începutul lunii septembrie, ﬂuturii zboară şi depun bazele celei de-a doua generaţii.
Larvele din această generaţie se dezvoltă pe seama semănăturilor din toamnă.
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COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Măsurile de combatere care stau la îndemâna fermierilor sunt cele de prevenţie, ce duc la
întreruperea ciclului biologic şi la limitarea populaţiilor:
- Respectarea rotaţiei în cadrul asolamentelor;
- Dezmiriştirea urmată de arăturile adânci de toamnă;
- Combaterea buruienilor, care pot ﬁ plante-gazdă pentru depunerea ouălor;
- Folosirea de capcane luminoase cu lumină solară (lămpi solare) de culoare mov, pe care sunt
prinse plăci din sticlă cu benzi de clei nesicativ, în care sunt atraşi adulţii în timpul zborurilor
nocturne.

COMBATERE CHIMICĂ
Este în general mai greoaie, dar trebuie aplicată atunci când pragul de dăunare a atins nivelul
de două larve la metru pătrat. Această măsură se aplică prin stropiri cu produse sistemice (mai
cu seamă cele care au şi acţiune ovicidă – Mospilan), folosindu-se doze mărite cu cca. 20%, şi
care vor asigura o îmbăiere mai bună a plantelor.
O altă măsură eﬁcace este cea a capcanelor cu feromoni, în care vor ﬁ atraşi masculii sau
femelele (în funcţie de atractantul folosit) şi astfel copularea nu mai este făcută. Aplicarea la
timp este metoda cea mai eﬁcace şi mai puţin poluantă.
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PĂDUCHELE VERDE AL CEREALELOR
Schizaphis graminum

Aria de răspândire a acestui dăunător este foarte mare pe glob, ﬁind întâlnit în Europa,
America de Nord şi Asia. În ţara noastră este întâlnit în toate zonele de cultură a cerealelor.
Insecta atacă o gamă largă de graminee, atât cultivate cât şi din ﬂora spontană, dar atacă şi
porumbul şi mai ales sorgul.
Dăunătorul atacă în colonii, unde în urma atacului apar zone întregi din lanuri de culoare
roşiatică şi care în ﬁnal se usucă şi mor. Modul de atac este prin înţepare repetată, frunzele
devin roşiatice, se contorsionează, cloroﬁla este distrusă şi în ﬁnal fotosinteza este întreruptă.
Acest dăunător prezintă o formă apteră (fără aripi), cu un corp oval de 1,5 – 2 mm lungime, de
culoare verde deschis cu nuanţe spre galben. Cea de-a doua formă, cea aripată, are capul şi
toracele închise la culoare (brun) şi adbomenul verde, de dimensiuni ceva mai mici – 1,2 – 1,8
mm. Specia dezvoltă anual 15 – 20 de generaţii, aducând pagube însemnate culturilor, pagube
ce pot atinge 20 – 25% din recoltă.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Păduchele verde al cerealelor este o specie nemigratoare ce are un ciclu evolutiv monoecic,
dezvoltându-se în exclusivitate pe aceleaşi specii de plante. Perpetuarea speciei de la un an la
altul (iernarea) se face în stadiul de ou pe tulpinile diferitelor graminee, samulastră, etc.
În cea de-a doua jumătate a lunii mai, când plantele de sorg au 2 – 4 frunze, apar primele aﬁde
pe plante. Numărul lor va creşte treptat datorită noilor generaţii care vor apărea. Perioada de
infestare maximă se realizează din a doua decadă a lunii iunie şi până la sfârşitul lunii iulie.
Odată cu înaintarea în vegetaţie a culturilor se poate observa o deplasare a aﬁdelor de pe
frunzele bazale pe cele superioare, mai crude.
În funcţie de condiţiile climatice, dezvoltarea unei generaţii durează între 6 şi 21 de zile. Astfel,
o femelă virginogenă, pe cale partenogenetică şi vivipar poate da naştere de la 30 până la 115
larve. Evoluţia generaţiilor este de lungă durată, iar prezenţa lor şi a daunelor create poate
ajunge până toamna târziu (chiar până la recoltarea sorgului).

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
- Respectarea rotaţiei în cadrul asolamentelor în aşa fel încât să se evite păioase şi sorg.
- Efectuarea dezmiriştirilor imediat după recoltare;
- Tocarea resturilor vegetale după recoltare şi încorporarea lor în sol prin arături adânci, astfel
încât plantele care sunt gazde pentru ouă să ﬁe îngropate în profunzime;
- Distrugerea din cultura de sorg a buruienilor din familia gramineelor, precum şi a
samulastrei, care pot ﬁ gazde pentru diferite generaţii de aﬁde.
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Toate aceste măsuri vor duce la reducerea populaţiilor de aﬁde, sigur nu la eradicarea
completă a acestora.

COMBATERE CHIMICĂ
Momentan nu există insecticide omologate la cultura sorgului pentru combaterea aﬁdelor.
Totuşi, dacă pragul de dăunare depăşeşte 50 de aﬁde pe plantă, se recomandă stropiri cu
produse utilizate la combaterea aﬁdelor din culturile de grâu şi porumb.
Amintim produsele Actara (0,08 kg/ha), Kaiso Sorbie (0,15 kg/ha), Mavrik 2F (0,2 l/ha), ş.a.
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PĂDUCHELE FRUNZELOR
Rhopalosiphum maidis

Are o răspândire aproape la nivel mondial. În ţara noastră se întâlneşte pretutindeni unde se
cultivă porumbul şi alte specii de graminee. Adulţii sunt aﬁde mici, de culoare verde-albăstrui,
asemănători păduchilor verzi ai cerealelor, dezvoltând mai multe generaţii pe an (8 – 15).
Dăunătorul atacă în colonii, prin înţepare şi sugere a sevei din ţesuturile plantelor tinere.
Semnele atacului se observă prin crusta formată deasupra frunzelor, care se răsucesc, se
îngălbenesc, se usucă şi mor. Acest dăunător este un vector important în transmiterea unor
boli: mozaicul frunzelor, pătarea cenuşie a frunzelor, etc.
Înmulţirea se face partenogenetic, femelele nasc pui vii. Se pot înmulţi şi sexuat doar în zone
răcoroase şi mai înalte (aici se găsesc masculii). Întâlnirile pe timpul verilor sunt rare, ele
petrecându-se toamna, imediat ce vremea începe să se răcorească.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Metodele de combatere sunt identice cu cele utilizate la păduchii verzi ai cerealelor.
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CĂRĂBUȘUL DE STEPĂ
Anoxia villosa

Aria de răspândire a acestui dăunător este destul de mare, ﬁind întâlnit în Europa meridională
şi centrală şi în Peninsula Balcanică. Prin denumirea sa „de stepă”, în ţara noastră se întâlneşte
în zonele de stepă, cu precădere în Dobrogea, dar nu numai. Larvele cărăbuşului de stepă
atacă rădăcinile de porumb, ceea ce duce la încetinirea creşterii plantelor, la debilitatea lor,
precum şi culturile de grâu şi ﬂoarea-sorelui, care pot cauza în ﬁnal moartea acestora. Adulţii
prezintă un colorit castaniu-roşcat, cu corpul ce atinge o lungime de până la 2,8 cm. Larva este
cilindrică, alb-gălbuie, cu lungime de 4 – 5 cm. Insecta prezintă o generaţie la 3 ani.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Pentru a asigura perpetuarea speciei pe o perioadă atât de lungă, iernează ca larvă de diferite
vârste, retrase în sol la adâncimi cuprinse între 30 – 50 cm. Larvele ajung la maturitate în anul
al treilea de dezvoltare şi se transformă în pupe la ﬁnele lunii iunie – începutul lunii iulie. După
perioada pupală, ce durează între 10 – 16 zile (în funcţie de condiţiile climatice), apar primele
insecte. Zborul lor se desfăşoară seara în jurul orei 20 şi durează până la o jumătate de oră,
după care se instalează în jurul lanurilor în pajiştile din apropiere, fără a se hrăni.
Începerea depunerii pontelor se face la o lună de la zborul adulţilor. Femelele depun ouăle în
mod izolat în sol, la adâncimi cuprinse între 20 – 40 cm. Fiecare femelă depune în medie 15 – 30
de ouă, incubaţia durând 20 – 25 de zile, după care apar larvele. Dezvoltarea larvelor se
desfăşoară pe o perioadă de trei ani, perioadă în care hrănirea lor se face exclusiv cu organele
subterane ale plantelor.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Pentru prevenţia atacurilor şi limitarea populaţiilor cărăbuşului de stepă se vor avea în vedere
următoarele măsuri:
- Crearea de asolamente cu un număr suﬁcient de plante, astfel ca rotaţiile să permită un
număr de 4 – 5 ani pentru a reveni pe acelaşi loc sau după plante preferate de dăunător;
- Dezmiriştirea imediat după recoltare, urmată de arătura adâncă de toamnă, are o mare
inﬂuenţă în diminuarea numărului de larve. La culturile care eliberează terenul mai repede,
eﬁcacitatea distrugerii mecanice a ouălor şi larvelor creşte proporţional cu rapiditatea
eliberării terenului şi cu cea a efectuării lucrărilor.

COMBATERE CHIMICĂ
Aplicarea tratamentelor chimice se rezumă la tratamentele de dezinfecţie a solului şi se va
face în momentul înregistrării unei densităţi de 3 – 4 larve/m².
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Tratamentele se vor face cu produsele Force 1,5 G în cantitate de 15 kg/ha, când temperatura
este cuprinsă între 12 – 15°C, iar umiditatea solului să nu depăşească 14% (la adâncimea de 10
– 12 cm). Se mai pot utiliza produse pentru tratat seminţe pe bază de imidacloprid 600 g/l
(Nuprid 600 FS sau Seedoprid 600 FS), tiametoxan 350 g/l (Cruiser 350 FS). În scurt timp va
apărea pe piaţă produsul pe bază de tiacloprid 400 g/l (Sonido 400 FA) al ﬁrmei Bayer.
Notă: Înainte de începerea tratamentului, este obligatoriu să ﬁe consultată ﬁşa tehnică
privind modul de execuţie şi procedeul aplicat, cantitatea pe tona de seminţe, precum şi
respectarea normelor de protecţia muncii.
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RĂȚIȘOARA PORUMBULUI
Tanymecus dilaticollis

Aria de răspândire a dăunătorului sunt regiunile centrale şi de răsărit ale Europei, Peninsula
Balcanică, Rusia şi Asia Mică. În ţara noastră este întâlnit în zonele de stepă şi silvostepă.
Dăunător deosebit de periculos în culturile agricole poate duce până la compromiterea totală
a culturii. Atacă porumbul, ﬂoarea-soarelui, sfecla de zahăr şi cea furajeră, grâul, orzul, tutunul
ş.a., dar şi ﬂora spontană (pălămida, mohorul). Modul principal de atac este retezarea
tinerelor plăntuţe abia răsărite în zona coletului (situaţie în care atacul este catastrofal), sau
prin roaderea aparatului foliar, ale cărui frunze sunt decimate, iar plantele vor întârzia în
vegetaţie şi recoltele vor ﬁ mult diminuate.
Este de menţionat faptul că atacul efectuat de larve asupra rădăcinilor nu produce pagube
semniﬁcative. Anatomo-morfologic, adulţii sunt gărgăriţe destul de mari, ce pot ajunge la 0,5 –
0,7 cm lungime (femelele ﬁind ceva mai mari decât masculii). Corpul are culoarea gri-închis şi
este acoperit cu nişte perişori ﬁni de culoare brună. Capul se termină cu un cioc gros (rostru)
cu ajutorul căruia retează plantele şi frunzele.
Oul este de mărime cuprinsă între 0,5 – 1 mm, de formă cilindrică, cu capetele rotunjite, având
la început culoarea alb-gălbui, pentru ca mai târziu să se schimbe în brun. Larva este apodă,
cilindrică şi poate ajunge până la 1 cm lungime, are culoarea alb-strălucitor şi prezintă o
tubescenţă gălbuie. Pupa este albă şi are o lungime de 5 – 10 mm.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Perpetuarea speciei (iernarea) se face în stadiul de adult, în sol, la o adâncime cuprinsă între
40 – 60 cm într-un cocon construit din grăunciori de pământ. Pe la sfârşitul lunii aprilie şi
începutul lunii mai, când temperaturile solului depăşesc 4°C, adulţii hibernanţi părăsesc
locurile de iernare şi migrează în stratul superﬁcial al solului. În momentul atingerii
temperaturii de 9°C, ies la suprafaţă şi încep să se hrănească cu frunzele diferitelor plante
spontane (pălămida) şi cu porumbul semănat timpuriu sau cu alte cereale păioase.
În paralel cu hrănirea, adulţii se împerechează şi depun ouăle. Ouăle sunt depuse de către
femele în grupuri de câte 10 bucăţi, în sol, sub diferiţi bulgări de pământ. O femelă depune în
medie 100 de ouă. Perioada de incubaţie durează între 1 şi 4 săptămâni, în funcţie de
temperatura solului. De speciﬁcat este că aproximativ 85 – 90% din ouă sunt depuse în
culturile de porumb.
După eclozare apar larvele, care se dezvoltă în exclusivitate în sol. Ele se hrănesc cu rădăcinile
de porumb, coborând treptat în sol odată cu dezvoltarea sistemului radicular, până la
adâncimea de 60 cm. Perioada corespunde cu sfârşitul lunii iulie şi începutul lunii august, când
ajunge la completa dezvoltare. Acum, şi la adâncimea menţionată, larvele îşi construiesc din
grăunciori de pământ câte un cocon unde se împupează.
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Pe la sfârşitul lunii septembrie se transformă în insecte, dar nu părăsesc coconul, rămânând îl
el pentru hibernare. Insecta dezvoltă o singură generaţie pe an.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
- Rotaţia culturilor în cadrul asolamentelor odată la 3 – 4 ani cu plante care nu sunt gazdă
(nepreferate) pentru dăunător;
- Dezmiriştirile imediat după eliberarea terenurilor urmate de întreţinerea curată de buruieni
a solelor;
- Arături adânci de toamnă cu întoarcerea corectă a brazdelor;
- Menţinerea culturilor curate de buruieni, în care unele pot deveni plante-gazdă;
- Însămânţarea culturilor la momentul optim pentru depăşirea momentului de atac ş.a.

COMBATERE CHIMICĂ
Combaterea chimică este destul de diﬁclă – atât a adulţilor cât şi a larvelor. Referitor la adulţi,
aceştia atacă cu precădere în amurg şi în zorii zilei, când retează tulpiniţele şi ronţăie frunzele,
iar larvele se hrănesc în primele faze cu rădăciniţele tinere. În această situaţie, cea mai
eﬁcientă metodă este tratamentul seminţelor înainte de însămânţare cu insecticidele
speciﬁce. În situaţia în care atacul este masiv (3 – 4 exemplare/m²) se vor folosi stropiri în
vegetaţie (vezi tabelul anexat).
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SFREDELITORUL PORUMBULUI
Ostrinia nubilalis

Aria de răspândire a acestui dăunător este foarte mare la nivel mondial, cuprinzând întreaga
Europă, Asia, Africa de Nord şi America. La noi în ţară se poate întâlni pretutindeni în zonele în
care se cultivă porumb. Atacuri mai puternice se întâlnesc în câmpia Dunării, Banat, Câmpia
de Vest, Transilvania şi nordul Moldovei.
Adulţii sunt „molii”, noctuizi, având lungime corpului de 15 – 16 mm, iar anvergura aripilor este
cuprinsă între 2 – 3 cm. Între femele şi masculi există diferenţe uşor vizibile în ceea ce priveşte
mărimea dar în special coloritul.
Femelele au aripile cu o anvergură cuprinsă între 2,5 – 3 cm, având culoarea galben-pal. Pe
aripile din faţă prezintă nişte linii în formă de zig-zag de culoare violaceu-maronie. Masculii,
mai mici decât femelele, au aripile din faţă de culoare brun-violaceu, iar cele din spate sunt de
culoare gri-maroniu. Oul este hialin, mic, turtit, de culoare alb-cremos, iar înainte de eclozare,
datorită învelişului transparent, care se deschide la culoare, se poate observa capul larvelor
care este negru.
Larvele sunt omizi de culoare gri cu nunaţe gălbui spre maroniu, care la maturitate pot atinge
2 – 2,5 cm lungime. Pe torace se găsesc câte trei perechi de picioare adevărate, iar pe abdomen
câte cinci perechi de picioare false. Pupele au o lungime de 12 – 20 mm şi culoarea maronie.
Sfredelitorul porumbului este un dăunător polifag foarte periculos, larvele lui atacând atât
plantele cât şi producţia (ştiuleţii de porumb, fructul de ardei) Dintre plantele atacate amintim:
toate speciile de porumb (porumbul comun, porumbul zaharat, porumbul de ﬂoricele),
tomatele, sorgul, hameiul, cartoful, pelinul (Artemisia spp.)

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Perpetuarea speciei de la un an la altul (iernarea) se face în stadiul de larvă de ultimă vârstă în
resturile de plante care au fost atacate şi rămân nedistruse pe teren. Ajunse în primăvară,
după ce a suportat gerurile iernii, larvele se transformă în pupe, iar stadiul pupal durează 3
săptămâni. Pe la jumătatea lunii iunie apar primii ﬂuturi, care nu vor avea o durată de viaţă
prea lungă – între 7 – 15 zile. Datorită apariţiei în mod eşalonat a adulţilor (moliilor),
împerecherea şi depunerea ouălor se desfăşoară pe parcursul lunilor iunie şi iulie.
Pentru a ﬁ împerecheate, femelele emit un atractant sexual (feromon), prin care sunt atraşi
masculii. După împerechere, femelele depun ouăle grupat, câte 15 – 50 de bucăţi, pe partea
inferioară a frunzelor, aproape de nervura principală, aşezate în rânduri precum ţiglele pe
casă, după care le acoperă cu o substanţă aglutinantă. O femelă poate depune între 300 – 350
de ouă (excepţie 700 – 750).
După o perioadă de 6 – 10 zile, cât durează incubaţia, apar larvele. Dezvoltarea larvară poate
dura întreaga lună iulie şi chiar în august, când larvele se hrănesc masiv.
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La început, larvele atacă frunzele şi paniculele (inﬂorecenţele mascule). Pe panicule, larvele
consumă staminele, intră în ramiﬁcaţii şi coboară în tulpini, în care sapă galerii de 2 – 5 mm în
diametru. Primul semn al atacului sunt numeroasele panicule frânte, căzute şi oﬁlite.
Larvele îşi continuă atacul în tulpini până la bază (cotoare), pătrunzând şi în ştiuleţi, unde sapă
galerii în codiţe, după care încep consumul unei părţi din boabe. În urma atacului, pe ştiuleţi se
instalează ciuperci din genul fusarium, care pot duce la apariţia unor micotoxine (ex.
atlatoxina), ceea ce face problematică furajarea animalelor (atenţie crescători de animale!).
După cca. 4 săptămâni de hrănire masivă, larvele ajung la maturitate, intra în diapauză şi apoi
în hibernare.
În condiţiile ţării noastre insecta dezvoltă o generaţie pe an (rareori două). În ţara vecină,
Ungaria, cercetătorul Meszaros (1969) a sesizat existenţa a două tipuri ecologice de
sfredelitorul porumbului: monovoltină şi bivoltină.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Împotriva acestui dăunător, metoda cea mai eﬁcace rămâne prevenţia, căci „este mai uşor să
previi decât să combaţi”.
- Una dintre măsuri este evitarea în cadrul rotaţiei plantele preferate de dăunător;
- Menţinerea culturilor premergătoare curate de buruieni (atenţie la Sorghum halepense din
rizomi!);
- Recoltarea porumbului să se facă cu maşini de recoltat moderne, care taie cocenii cât mai jos
şi toacă foarte mărunt pentru distrugerea larvelor hibernante;
- Efectuarea de arături adânci imediat după recoltare, cu întoarcerea corectă a brazdelor
pentru îngroparea în profunzime a eventualelor larve supravieţuitoare sau pentru evitarea
căutării altor zone de refugiu;
- În zonele cu atac se va evita cultivarea de hibrizi timpurii şi a celor cu tulpini subţiri care sunt
mai sensibili la atac decât cei tardivi şi viguroşi;
- Cultivarea de hibrizi cu un conţinut mai ridicat de acid hidroxamic (2 – 4 dihidroxi – 7 – metoxi
benzoxazin), denumit convenţional şi Dimboa, care este un antibiotic natural şi imprimă
plantelor un caracter repulsiv. Acesta produce stagnarea dezvoltării larvelor şi mortalitatea a
cca. 25 – 30%. Astfel, cu prima muşcătură făcută de dăunător se produce o reacţie în lanţ prin
care enzimele din ţesuturile frunzelor transformă glicoizii în compusul Dimboa, care este
repelent pentru dăunător. Atracţia sau refuzul dăunătorului faţă de un anumit soi sau hibrid
de porumb este strâns legată de conţinutul în Dimboa al frunzelor. Astăzi există hibrizi de
porumb rezistenţi la sfredelitorul porumbului şi cu un conţinut de 10 – 12 ori mai mare în
Dimboa.

COMBATERE CHIMICĂ
Combaterea chimică se realizează mai greu, nu din cauza produselor chimice de combatere, ci
a lipsei utilajelor moderne încălecătoare de rând din sistema de maşini deţinute de fermierii
mici şi mijlocii.
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Aplicarea tratamentelor se va face numai după o prealabilă prognoză privind numărul de
adulţi capturaţi cu ajutorul capcanelor cu feromoni. Astfel, dacă în cursul unei nopţi se vor
prinde mai mult de 50 de adulţi într-o capcană, se vor aplica stropiri cu insecticide sistemice
sau amestecuri de insecticide sistemice cu cele de contact. Ex. Karate Zeon 0,25 l/ha + Actara
0,08 kg/ha, Karate Zeon 0,25 l/ha + Calypso 48 SC 90 ml/ha, Decis Mega 50 EW 250 ml/ha +
Kohinor 200 SL 0,3 l/ha, precum şi amestecuri de produse cu acţiune şi ovocidă: Mospilan 20
SP 100 g/ha. De speciﬁcat este faptul că pe piaţă se găsesc capcane cu atractanţi sexuali, cum
ar ﬁ Csalomon R + trap, care prinde ambele sexe.
Al doilea tratament se va efectua obligatoriu la apariţia paniculului. În cazul în care nu se
dispune de capcane cu feromoni se vor efectua controale în lanuri. Dacă se vor depista 1 – 2
larve/plantă sau 18% plante cu ponte, se vor începe stropirile. Perioada coincide cu fenofaza
de 8 – 10 frunze ale porumbului.
O altă metodă eﬁcace este utilizarea bacilului Bacillus Turingensis, un insectoid biologic
nepatogen pentru oameni, păsări şi animale, dar letal pentru omizile din ordinul lepidoptera
şi pentru muştele şi gândacii din ordinul diptera şi coleoptera.
Notă: Odată instalat în lanul de porumb, dăunătorul sus menţionat nu poate ﬁ eradicat în
anul respectiv niciodată din cauza adăposturilor în care se găsesc larvele şi contactul cu
insecticidele este destul de redus. Poate ﬁ ţinut sub control sub limita de dăunare.
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VIERMELE VESTIC AL RĂDĂCINILOR DE PORUMB
Diabrotica virgifera virgifera

Originar din Statele Unite ale Americii, mai precis din zona de vest. În alte zone de cultură a
porumbului din SUA sunt cunoscute şi alte specii din acest gen: Diabrotica barberi, originară
din zona de nord, Diabrotica undecimpunctata Nowardi barberi, care acţionează în zona de
sud.
Dintre aceste trei specii, doar cea din zona de vest a SUA (Diabrotica virgifera virgifera) a ajuns
pe teritoriul ţărilor europene mai precis în anul 1992 a fost semnalată în apropierea
aeroportului din Belgrad. De aici, într-o perioadă scurtă de timp, această insectă a ocupat
aproape toate ţările europene. În ţara noastră, dăunătorul a fost semnalat pentru prima dată
în apropierea graniţei de vest din judeţul Timiş (1996). La această dată, aria lui de răspândire
este întregul Banat, Câmpia de Vest, nordul ţării, zona Transilvaniei şi se pare că a trecut munţii
îndreptându-se vertiginos spre sudul României – judeţele Dolj, Vâlcea, Olt şi Teleorman.
În comparaţie cu viermele sârmă, buha semănătorilor ori sfredelitorul porumbului, poate ﬁ
considerat cel mai periculos dăunător în cultura porumbului, deoarece dăunează prin ambele
stadii de dezvoltare: adulţii dăunează consumând inﬂorescenţele mascule şi femele, iar larva
roade sistemul radicular.
Adulţii au corpul de culoare galben-verzui, cu o lungime cuprinsă între 4,2 – 6,8 mm,
manifestând un evident dimorﬁsm sexual. Astfel, femelele prezintă pe elitre trei dungi
longitudinale de culoare brun-negricioasă şi extremitatea abdomenului mai prelungită şi
ascuţită, ﬁliformă, mai lungă decât a masculilor. Elitrele masculilor sunt aproape în întregime
de culoare neagră.
Ouăle au o formă ovală, cu lungime de 0,4 – 05 mm şi sunt de culoare gălbui. Larvele sunt de tip
crisomelid, oligopode, cilindrice, cutate, de culoare alb-gălbui, având capsula cefalică brunnegricioasă. La maturitate ating dimensiuni cuprinse între 8 – 11 mm.
Pupa este albă de tip liber. Adulţii de Diabrotica virgifera virgifera se hrănesc în primele faze cu
limbul foliar al porumbului pe care îl perforează longitudinal (în lungul nervurilor), sub forma
unor dungi. În perioada înﬂoritului, atacul se mută pe panicul şi pe mătase de pe frunze. Aici
adulţii consumă polenul şi taie ﬁrele de mătase, polenizarea ﬁind compromisă parţial sau
total. Când termină polenul şi mătasea de porumb din lanul respectiv, adulţii vor migra spre
alte lanuri care au fost semănate mai târziu sau care au înﬂorirea mai târzie.
Notă: Uneori sunt consumate şi câteva boabe din vârful ştiuleţilor cât sunt în lapte.
Larvele atacă rădăcinile de porumb, pe care le retează şi le consumă cauzând scurtarea lor.
Când atacul depăşeşte consumul a mai mult de 50% din rădăcina unei plante, aceasta se
înclină spre sol, iar apoi, datorită geotropismului negativ, vârful tinde să se ridice spre verticală
apărând aşa-zisul „gât de lebădă”. La atacuri puternice, cu rezerve mari de larve în sol şi la vânt
mai puternic, cultura poate ﬁ compromisă în totalitate înainte de înﬂorire.
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BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Perpetuarea speciei de la un an la altul (iernarea) se face în stadiul de ou la adâncimea de 15 –
35 cm, în sol, în stadiul de diapauză ce poate dura până la 10 luni. Larvele apar cu precădere în
perioada lunilor iunie şi iulie, când se hrănesc abundent cu părţi din rădăcinile porumbului.
Ajunse la maturitate, larvele se împupează pentru o perioadă scurtă, după care se transformă
în insecte adulte, ies la suprafaţă, se instalează mai întâi pe frunze unde încep să se hrănească,
pentru ca mai apoi odată cu înﬂoritul porumbului, să treacă pe panicul şi pe mătase. În
această perioadă se întâlneşte maximul numeric de adulţi şi producerea celor mai crunte
pagube. Durata de viaţă a adulţilor este de 50 – 80 de zile, perioadă în care se împerechează şi
depun ouăle în sol la adâncimi cuprinse între 15 – 35 cm. O femelă depune în medie cca. 400
de ouă, iar izolat se poate depăşi cifra de 1000 de bucăţi.
Specia Diabrotica virgifera virgifera dezvoltă o singură generaţie pe an (monovoltină).

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Măsura cea mai eﬁcace în combaterea acestui dăunător este rotaţia culturilor, în aşa fel încât
porumbul să nu revină pe aceeaşi solă mai repede de 3 ani. Această măsură poate da rezultate
mai bune decât cele de combatere chimică şi biologică la un loc.
Alte măsuri care stau la îndemâna fermierilor sunt:
- Evitarea vecinătăţilor cu sole în care în anul precedent a fost semănat porumb şi au fost
atacate de diabrotica. Sigur atacul se va manifesta şi în vecinătate, mai ales în condiţiile în care
parcelele sunt de dimensiuni mici.
- Recoltatul porumbului trebuie să se facă în perioada optimă (mai ales la porumbul de siloz),
ceea ce contribuie la scăderea capacităţii de supravieţuire a larvelor;
- Arăturile adânci de toamnă trebuie efectuate imediat după recoltare şi duc la distrugerea în
mare măsură a pontelor depuse în sol şi implicit la reducerea populaţiilor.
- Semănatul în perioada optimă, precum şi aplicarea unei densităţi mai mari cu cca. 15 – 20%
contribuie la reducerea dăunării.
- Folosirea de hibrizi cu un sistem radicular mai dezvoltat constituie un avanataj împotriva
dăunătorului.
- Aplicarea de îngrăşăminte pe bază de azot în doze mărite determină o dezvoltare radiculară
mai mare şi o plantă mai viguroasă, întârziind perioada înﬂoritului, ceea ce va duce la
depăşirea numărului maxim de adulţi care atacă polenul şi mătasea.

COMBATERE CHIMICĂ
Dacă toate măsurile de prevenţie au fost folosite şi intensiﬁcarea atacurilor persistă,
combaterea chimică trebuie să vizeze două direcţii:

127

- Protecţia sistemului radicular împotriva larvelor, ce poate ﬁ asigurată prin tratamentul
seminţelor şi cu insecticide speciﬁce, sau tratamentul solului cu insecticide granulate (aici
necesită utilaje speciale cu administrare de micogranule pe rând.
- Protecţia plantelor de porumb, a paniculului şi a stigmatelor (mătăsii) prin stropiri cu
substanţe chimice de contact sau sistemice. Bune rezultate dau stropirile cu amestecuri între
un insecticid de contact şi unul sistemic în momentul începerii înﬂoritului (a ieşirii paniculului
din burduf). A se vedea tabelul alăturat.
Pentru această operaţiune se vor utiliza maşini de stropit încălecătoare de rând.

128

08

GÂNDACI POCNITORI (VIERMI SÂRMĂ)
Agriotes spp.

Este un dăunător foarte periculos ce poartă şi denumirea de Gândac pocnitor. Numeroase
specii se întâlnesc în Canada, America, Siberia, Asia Centrală, Orientul Apropiat, Orientul
Mijlociu dar şi în Europa. În ţara noastră se întâlnesc specii cu un potenţial de dăunare mare,
cum sunt: Agriotes sputator, Agriotes ustulatus, Agriotes lineatus şi Agriotes obscurus.
Aceste specii atacă diferenţiat în zonele de cultură a cerealelor astfel: în sudul ţării atacă cu
preponderenţă speciile Agriotes ustulatus şi Agriotes obscurus, iar în Transilvania şi în partea
de vest specia Agriotes obscurus.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Atât adulţii cât şi larvele de diferite vârste iernează în sol la diferite adâncimi în funcţie de
temperatură. Insecta adultă îşi formează o „lojă” din grăunciori de pământ la adâncimi
cuprinse între 20 – 50 cm. Prin lunile martie – aprilie, când temperaturile încep să crească,
aceste insecte adulte ies la suprafaţa solului, desfăşurându-şi viaţa nocturn (foarte rar pot ﬁ
întâlnite diurn). La ieşirea din iarnă, femelele nu au organele genitale mature. Adulţii (atât
masculii cât şi femelele) se hrănesc exclusiv ﬁtofag, prin ciuruirea frunzelor din ﬂora spontană,
fără a produce pagube. Adesea, ei se hrănesc cu părţi din inﬂorescenţe, dar mai ales cu
polenul plantelor din familia umbeliferelor.
Împerecherea (copularea) se produce abia din a doua parte a lunii mai şi durează până în
prima jumătate a lunii iunie. Femelele depun ouăle în crăpăturile solului la câţiva centimetri,
sub formă de şiruri, izolat sau grupat, între 3 şi 20 de ouă. O femelă depune într-un sezon
aproximativ 100 – 200 de ouă. Pentru depunerea pontelor, femelele preferă terenurile
înierbate cu graminee şi leguminoase, întrucât aici se găsesc temperaturi mai joase, dar mai
ales o umiditate ridicată necesară incubaţiei şi dezvoltării larvelor de vârsta întâi. Dacă ouăle
depuse de femele vin în contact cu aerul cald şi uscat, ele mor în doar câteva secunde.
Incubaţia durează în medie 40 de zile. În primele stadii de viaţă, larvele au un regim alimentar
detritifag, dar şi ﬁtofag, consumând boabe în germinare, rădăcini tinere, dar uneori şi
tuberculi.
Larvele năpârlesc de două ori pe an: odată în aprilie – mai şi a doua oară în iulie. Prima
năpârlire are loc la două luni de la eclozare. Ciclul evolutiv al acestor specii de elateride se
desfăşoară pe o durată de 3 – 5 ani trecând prin opt vârste şi şapte năpârliri. Lungimea larvelor
este de 4 mm după eclozare şi poate ajunge la maturitate la 18 – 26 mm, având o culoare ce
variază de la galben-portocaliu, brun-roşcat până la brun-închis, negricios. Corpul lor este
clindric şi puternic chitinizat, ceea ce îi determină o rigiditate ridicată, de unde îi vine şi numele
de vierme sârmă.
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MODUL DE DĂUNARE
Dăunarea în timpul iernilor mai blânde se explică prin faptul că larvele rezistă la temperaturi
scăzute. Umiditatea solului determină migraţia lor pe verticală, ﬁind foarte sensibile la
uscăciune. Când larvele ajung la maturitatea deplină, prin luna iunie, sapă o galerie într-un
bulgăre de pământ în care se împupează. După aproximativ o lună, pupa devine insectă
adultă, rămânând în galeriile respective până în primăvara următoare.
Pagubele aduse de aceşti dăunători sunt însemnate în anii favorabili. Larvele sunt polifage şi
se hrănesc cu părţile subterane ale plantelor. Preferă cerealele, pajiştile, tuberculiferele,
rădăcinoasele dar şi pe cele din familia cruciferelor. La cultura de rapiţă, dăunarea apare în
vetre, culturile prezentând goluri mari la răsărire, se îngălbenesc şi se usucă. Cele care
supravieţuiesc vor avea o creştere înceată, dar şi o producţie scăzută.

COMBATERE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Combaterea presupune întreruperea lanţului biologic şi reducerea populaţiilor. Prima
măsură este cosirea pajiştilor din apropiere înainte de depunerea ouălor. Dezmiriştirea
reprezintă o altă cale de distrugere în masă a larvelor, atât mecanic cât şi prin punerea lor în
condiţii de dezvoltare nefavorabile (uscăciune).
Efectuarea de lucrări culturale după depunerea ouălor (trecerea cu sapa rotativă, prăşit – la
culturile care permit asemenea lucrări), cultivarea de plante nepreferate pe terenurile
infestate, cum sunt inul, cânepa, mazărea, etc.
Combaterea chimică se rezumă la tratarea seminţelor şi la tratamente de sol cu produse
speciﬁce (vezi tabelul anexat).
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Seedoprid 600 FS (imidacloprid
600 g/l

Signal 300 ES (cipermetrin 300
g/l)

Chemtura
Corp.

Picador 0,8 MG (cipermetrin
0,8%)

Adama

Nufarm

Nuprid 600 FS (imidacloprid
600 g/l)

FIRMA
PRODUS COMERCIAL /
PRODUCĂTOARE SUBSTANȚA ACTIVĂ (GR/L; %/L)

Viermi sârmă (Agriotes spp.)

Viermele vestic al rădăcinilor de porumb
(Diabrotica virgifera virgifera)

10 l/t

2 l/t

Gărgărița frunzelor de proumb (Tanymecus
dilaticollis)

6 l/t

8 l/t

Viermi sârmă (Agriotes spp.)

12 kg/ha

Viermele vestic al rădăcinilor de porumb
(Diabrotica virgifera virgifera)

10 l/t
Viermi sârma (Agriotes spp.), Gărgărița
frunzelor de porumb (Tanimecus dilaticollis),
Viermele vestic al rădăcinilor de porumb
(Diabrotica virgifera virgifera) - protecția
rădăciniței împotriva larvelor).

Gărgărița frunzelor de proumb (Tanymecus
dilaticollis)

Viermi sârmă (Agriotes spp.)

DĂUNĂTORI COMBĂTUȚI
(DEN. POPULARĂ - DEN. ȘTIINȚIFICĂ)

8 l/t

6 l/t

DOZA
RECOMANDATĂ

TRATAMENT SĂMÂNȚĂ PORUMB

Semințele tratate cu Signal formează o zonă de protecție în
jurul lor distrgând sau îndepărtând dăunătorii fără efect
negativ asupra germinației. Pe lângă acțiunea creată prin
contact și ingestie are și un efect repelent asupra
dăunătorilor.

Insecticidul acționează asupra sistemului nervos al
insectelor. Semințele tratate rămase nesemănate își pierd
germinația în timp.

Insecticid sistemic care acționează prin contact și ingestie. Se
aplică în dozele recomandate pe sămânță, ﬁind apoi
absorbit prin rădăcini în întreaga plăntuță, asigurând o
protecție de lungă durată în perioada de răsărire și primele
faze de creștere.

Insecticid micro-granulat, cu acțiunea de lungă durată
asupra tinerelor plăntuțe împotriva dăunătorilor din sol. Se
aplică pe rând, odată cu semănatul, necesitând echipament
adecvat.

Insecticidul acționează asupra sistemului nervos al
insectelor. Semințele tratate rămase nesemănate își pierd
germinația în timp.

Insecticid sistemic care acționează prin contact și ingestie. Se
aplică în dozele recomandate pe sămânță, ﬁind apoi
absorbit prin rădăcini în întreaga plăntuță, asigurând o
protecție de lungă durată în perioada de răsărire și primele
faze de creștere.

OBSERVAȚII

Gărgăriţa frunzelor de porumb (Tanimecus
dilaticollis)

Viermele vestic al rădăcinilor de porumb
(Diabrotica virgifera virgifera)

Viermele vestic al rădăcinilor de porumb
(Diabrotica virgifera virgifera) - adulţi

Răţişoara porumbului (Tanymecus dillacollis)

90 ml/ha (Pentru
sămânţa tratată
cu insecticid)

150 ml/ha

0,250 g/ha

0,15 l/ha

Viermele vestic al rădăcinilor de porumb
(Diabrotica virgifera virgifera) - adulţi

Lăcuste şi cosaşi (Dociastaurus marocannus,
Calliptamus italicus, Tetigonia coudata,
Locustamigratoria)
Viermele vestic al rădăcinilor de porumb
(Diabrotica virgifera virgifera)

0,25 l/ha

1,5 l/ha

0,1 l/ha

0,15 l/ha

Pyrinex 25 CS (clorpirifos 250
gr/litru)

Faster 10 CE (cipermetrin 100
g/l)

Adama

Nufarm

Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis),
viermele vestic al rădăcinilor de porumb
(Diabrotica virgifera virgifera)

Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubulalis)

0,6 l/ha

DĂUNĂTORI COMBĂTUȚI
(DEN. POPULARĂ - DEN. ȘTIINȚIFICĂ)

Avaunt 150 EC (indixacarb 150
gr/l)

Decis Mega 50 EW (deltametrin
50 g/l)

Calypso 480 SC (tiacloprid 480
g/l)

Fastac Active (alfacipermetrin
50 g/l)

DOZA
RECOMANDATĂ

Dupont

Bayer

BASF

FIRMA
PRODUS COMERCIAL /
PRODUCĂTOARE SUBSTANȚA ACTIVĂ (GR/L; %/L)

TRATAMENT ÎN VEGETAȚIE PORUMB

Substanţa activă din Faster (cipermetrin) este un piretroid de
sinteză nesistemic care acţionează rapid asupra sistemului
nervos central şi periferic al insectelor. Are o bună acţiune
reziduală pe plantele tratate cu efect inhibitor asupra hrănirii
insectelor.

Insecticid organo-fosforic cu acţiunea prin contact, ingestie şi
respiraţie. Se vor aplica două tratamente la intervale de 14
zile în perioada începutul eliberării mătăsii porumbului.

Acţionează prin contact şi ingestie asupra sistemului nervos
al insectelor, paralizia apărând de la 2 - 12 ore de la aplicare.
La sfredelitorul porumbului se vor aplica 2 tratamente la
intervale de 14 zile.

Formulat ca emulsie în apă, insecticidul acţionează prin
contact, ingestie, efect repelent şi de şoc, având acţiune
suplimentară ca inhibitor de nutriţie. Se recomandă
acoperirea cât mai bună a plantelor cu soluţie folosind o
cantitate de apă de 400 l/ha. timp de pauză 3 zile.

Produs sistemic cu acţiune prin contact şi ingestie împotriva
insectelor care înţeapă şi sug, dar şi a celor care rod părţile
aeriene ale plantei. La unele specii are şi efect ovocit, dacă
tratamentul se efectuează la începutul depunerii pontelor.
Cantitatea de soluţie recomandată este de la 50 - 150 l/ha la
tratamentele avio şi 400 l/ha la tratamentele terestre.

Piretroid de sinteză rezistent la ploaie şi lumină şi combate
adulţi, larve, ouă. Timp de pauză 84 de zile.

OBSERVAȚII

Syngenta

Nufarm

15 k/ha

0,25 l/ha şi 0,15
l/ha

Karate Zeon (lambda-cihalotrin
50 g/l)

0.1 kg/ha

Actara 25 WG (thiametoxam
25%)

Force 1,5 GZ (1.5% teﬂutrin)

0,25 kg/ha

DOZA
RECOMANDATĂ

Kaiso Sorbie 5 EG
(lambdacihalotrin 5%)

FIRMA
PRODUS COMERCIAL /
PRODUCĂTOARE SUBSTANȚA ACTIVĂ (GR/L; %/L)

Acţionează asupra dăunătorilor din sol prin asﬁxiere. Se
poate administra odată cu semănatul sau la suprafaţa
solului. Vaporii rezultaţi pătrund în sol.
Insecticid de contact şi ingestie cu efect rapid şi de şoc, cu
acţiune de lungă durată datorită formulării în micro-capsule
de tip Zeon, ceea ce determină formarea unor depozite la
nivelul suprafeţei foliare a plantelor.

Viermele vestic al radacinilor(Diabrotica
virgifera)-matur, Paduchele verde
(Rhopalsiphum maidis)

Insecticid sistemic ce acţionează pe o perioadă lungă de
timp (20 - 21 de zile), prin contact şi ingestie asupra
dăunătorilor. Cu pătrundere rapidă în plantă este repede
transportat prin sistemul vascular protejând atât planta cât
şi noile creşteri. Combate dăunătorii în stadiul de larvă şi de
adult, fără acţiune ovocidă.

Piretroid cu formulă ﬁn granulată ce acţionează prin contact,
ingestie şi ovicid. Modul de acţiune este rapid asupra
sistemului nervos al insectelor. Creează şoc paralizant. Se va
evita aplicarea la temperaturi înalte in timpul zilelor
călduroase, ce duce la degradarea produsului.

OBSERVAȚII

Viermele vestic al rădăcinilor de porumb
(Diabrotica virgifera virgifera) - larve

Gărgăriţa frunzelor de porumb (Tanymecus
dilaticollis)

Viermele vestic al rădăcinilor de porumb
(Diabrotica virgifera virgifera)

DĂUNĂTORI COMBĂTUȚI
(DEN. POPULARĂ - DEN. ȘTIINȚIFICĂ)

TRATAMENT ÎN VEGETAȚIE PORUMB

CAP. 6

DĂUNĂTORI UNIVERSALI
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CIOARA DE SEMĂNĂTURĂ
Corvus frugilegus

Cioara de semănătură este răspândită în majoritatea ţărilor de pe continentul european (mai
puţin în Elveţia, Austria şi Italia), din Irlanda până în Spania şi din Danemarca până în sud-estul
Mării Negre şi Mării Caspice. În iernile aspre migrează în sudul Balcanilor (Turcia şi Grecia). La
noi în ţară cuibăreşte mai ales în zonele de câmpie şi de silvostepă. Cioara de semănătură are
mărimea unui porumbel, cu anvergura aripilor ce poate atinge 45 cm, cu penajul de culoare
neagră cu reﬂexe violaceu – purpuriu metalizate. În timpul anului nu îşi schimbă coloritul.
În timpul zborurilor poate ﬁ uşor recunoscută după croncănit. Ciocul este puternic, uşor
încovoiat şi bine ascuţit, tot de culoare neagră. În poziţia sezând aripile acoperă coada în
întregime. Ouăle sunt de culoare verzui-cenuşie, cu o lungime de 34 – 43 mm şi cu o lăţime de
25 – 29 mm, uneori prezentând pete neregulate cenuşiu-măslinii.
Ciorile sunt păsări monogame, cuibul ﬁind de obicei aşezat în copaci (plopii şi sălciile din
mlaştinile câmpiilor), sub poduri, dar şi în diferite tuﬁşuri. Hrana ciorilor este atât de natură
vegetală cât şi animală, variind în funcţie de regiune şi de anotimp.
În general, această pasăre se hrăneşte cu seminţele plantelor de cultură, dar şi cu cele ale
plantelor spontane, tuberculi, fructe, dar şi hrană de natură animală: insecte, larve, melci,
mamifere mici, rozătoare, ouăle şi puii altor păsări, cadavre abandonate, etc.
Ciorile sunt folositoare în situaţia în care numărul lor nu este prea mare, ﬁindcă primăvara, în
perioada când îşi hrănesc puii adună larve, insecte, ploşniţe, gărgăriţe, gândaci pocnitori,
melci, noctuide, şoareci. Astfel, în stomacul unui pui de cioară s-au găsit 36 de viermi sârmă,
trei gărgăriţe, două pupe de lepidoptere, nouă omizi de buha semănăturilor, o lăcustă, trei
miriapode, doi păianjeni, resturi de greieri şi alte insecte (Cătuneanu, 1953, Cătuneanu şi
colaboratorii, 1964, Kalotas, 1980).
Cioara de semănătură este dăunătoare în momentul în care hrana ei preferată devin
seminţele, tuberculii, fructele, strugurii, etc. În unele zone agricole sunt atacate semănăturile
de porumb, ﬂoarea – soarelui, soia, ş.a., în care sunt consumate boabele abia semănate, iar
apoi tinerele plăntuţe. Cele mai mari pierderi se înregistrează în primăverile secetoase. Numai
în Câmpia Dunării se estimează o pierdere de cca. 300.000 kg de boabe pe an (Manolache şi
colab., 1948, 1961, 1971, 1974). În vară atacă culturile de cucurbitacee (harbul, în special),
ştiuleţii de porumb în lapte şi lapte-ceară, păstăile de soia, etc.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Ciorile de semănătură trăiesc în colonii mari, cuibărind în grupuri de arbori bătrâni, liziere,
pâlcuri de păduri şi chiar parcuri. De obicei, în acelaşi copac sunt construite mai multe cuiburi.
Se presupune că ﬁecare pereche îşi păstrează an de an acelaşi cuib, care este reparat şi
întreţinut cu multă grijă.
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Specia face parte din grupul păsărilor migratoare. Astfel, cele din nordul continentului
(Scandinavia) migrează toamna în stoluri mari în sudul şi sud-vestul Europei, unde rămân
până în primăvară, când se întorc la locurile de baştină.
Ciorile clocesc o singură dată pe an, primăvara prin lunile aprilie – mai (de multe ori şi în iunie).
O femelă depune în medie 4 – 6 ouă (rareori ajungând la nouă bucăţi), care sunt clocite în
exclusivitate de femelă timp de 17 zile. În toată această perioadă, femela este alimentată de
către mascul. După eclozare, puii sunt alimentaţi atât de femelă cât şi de mascul, ﬁind
supravegheaţi cu atenţie în primele 10 zile. După 10 zile, puii sunt lăsaţi singuri. După cca. 32 –
33 de zile, puii sunt capabili de zbor. Maturitatea de împerechere a puilor va ﬁ atinsă după trei
ani (Cătuneanu, 1953).

COMBATERE
De menţionat este faptul că cioara de semănătură (Corvus frugilegus) este o specie protejată
în perioada 1 februarie – 1 iulie pentru înmulţire şi creşterea puilor. Deci, împuşcarea şi
otrăvirea sunt interzise.
În perioada atacurilor din vară se recomandă să se întindă fâşii din pânză albastră, care le
sperie şi le alungă, stropirea cu benzi marginale cu lapte de var în culturile de porumb şi
ﬂoarea – soarelui, care le impiedică să intre în lanuri.
Singura măsură de rărire a ciorii de semănătură este protejarea prădătorilor naturali: uliul
porumbar, şoimii călători şi cei dunăreni, acvilele şi bufniţele mari.
Notă: de remarcat este că dintre regulile de viaţă ale corbilor este aceea că pasărea îşi
hrăneşte părinţii când aceştia sunt bătrâni şi bolnavi. Pentru aceasta, în unele ţări (China şi
Japonia), corbii sunt de-a dreptul idolatrizaţi! Cinste lor, corbilor!
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COȚOFANA
Pica pica pica

Specie de corvide a cărei răspândire începe în zona cercului polar, cuprinde întreaga Europă,
Asia Mică şi America de Nord – până la Pirinei. La noi este întâlnită des în zonele de câmpie, dar
lipseşte în cele montane. În arealele descrise, specia poate ﬁ întâlnită atât în aglomerările
urbane cât şi în cele rurale, ocupând teritorii agricole întinse.
Pasărea are talie mijlocie, având culoarea neagră, cu pete albe. Capul, guşa, pieptul, spatele şi
picioarele sunt de culoare neagră, cu reﬂexe spre albastru şi verde metalizat. Penajul care
acoperă abdomenul şi unele pene din aripi sunt de culoare albă, coada este lungă ca o trenă,
formată din pete negre şi uneori albe. Nu prezintă un dimorﬁsm sexual evident, masculii sunt
puţin mai mari decât femelele, iar penajul este mult mai lucios.
Zborul coţofenelor este desboltit, iar pe terenuri se deplasează prin sărituri mărunte şi dese.
Ouăle sunt de formă elipsoidală, cu dimensiuni cuprinse între 31 – 35 mm şi 24 – 28 mm,
prezentând pe coajă puncte şi pete măslinii. Hrana păsării este de tip omnivor. În natură
consumă diferite insecte, larve, viermi, păianjeni, melci, ectoparaziţi de pe vaci şi oi. Mănâncă
şi cadavrele de vertebrate, mamifere mici, amﬁbii, şopârle, şoareci. Este renumită în furtul de
ouă şi pui din alte cuiburi dar şi din gospodăriile ţărăneşti. Vegetarian, ea se hrăneşte cu
seminţe cerealiere, fructe şi ciuperci. Toamna îşi face provizii pentru iarnă sub formă de
depozite ascunse de obicei în pământ.
Coţofana este o pasăre sedentară, ea rămâne tot anul în zona unde cuibăreşte. Perechile sunt
monogame şi se formează la sfârşitul lunii februarie şi începutul lunii martie, şi pot rămâne
împreună mai multe sezoane. Îşi construiesc cuibul în copaci nu prea înalţi (3 – 4 m), arbuşti,
tufărişuri, având formă globuloasă, iar spre deosebire de celelalte corvide, cuibul este
acoperit şi are două ieşiri.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Cloceşte o singură dată pe an, primăvara devreme (februarie – martie), când se formează
perechile şi încep construcţia cuiburilor. Prin luna aprilie, femelele depun câte 5 – 7 ouă.
Femela cloceşte singură, incubaţia durând 18 zile, timp în care masculul asigură hrana. La
eclozare, puii au ochii închişi timp de 7 – 8 zile şi ambii părinţi asigură hrana puilor. Ajunşi la 22
– 23 de zile, puii încep să se caţăre pe crengile învecinate, iar după 29 – 30 de zile de la eclozare
zboară împreună cu părinţii. Maturitatea de împerechere se atinge abia după 2 ani.

COMBATERE
Pe lângă măsurile enumerate la cioara de semănătură, se mai recomandă (pasărea ﬁind
ocrotită) următoarele:
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- Distrugerea cuiburilor cu ouăle în curs de clocire;
- Împuşcarea puilor care încep să zboare;
- Împărştierea de momeli otrăvite;
- Protecţia culturilor cu anumite edetonatoare care duc la sperierea grozavă a lor.
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PORUMBELUL DOMESTIC
Columba livia livia

Porumbelul domestic provine din cel sălbatic de stâncă (Columba Livia Livia) şi poate ﬁ întâlnit
în întreaga Europă, nordul Africii, Asia Mică şi Centrală, China şi India. La noi în ţară, acest
porumbel sălbatic de stâncă lipseşte. Păsările au la originea lor reptilele, ﬁind vertebrate şi
sunt adaptate mediului aerian.
Adulţii au talie mare (390 – 490 mm lungime), sub formă de fus aerodinamic, adaptaţi zborului.
Pe corp se găsesc pene, fulgi şi puf, care alcătuiesc penajul păsării; la porumbei este de obicei
închis la culoare, dar poate avea şi nuanţe diferite. Capul este rotund, mic, iar în partea din faţă
se termină cu două maxilare alungite cornoase şi neprevăzute cu dinţi. Lateral sunt ochii
poziţionaţi în aşa fel încât văd şi în spate. Ouăle sunt eliptice şi de culoare albă.
Porumbeii se hrănesc cu diferite specii de seminţe, preferând porumbul, sorgul, cerealele
păioase, cânepa şi ﬂoarea- soarelui, dar şi cu cele din ﬂora spontană. De multe ori produc
pagube culturilor proaspăt însămânţate prin scoaterea din pământ a boabelor în curs de
germinare, dar şi înainte de recoltare, prin consumul boabelor de pe vârful ştiuleţilor sau de
pe calatidiile de ﬂoarea – soarelui.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Porumbeii sunt păsări nemigratoare, care clocesc de trei ori pe an. Îşi construiesc cuiburile în
podurile caselor, sub streşinile caselor sau cele ale grajdurilor, sau în adăposturi amenajate
(hulubării) de diferiţi amatori. Trăiesc în perechi, femela depune câte două ouă în cuib, pe care
le clocesc cu schimbul, incubaţia durând 28 de zile. După această perioadă, din ouă ies puii
care au la început ochii închişi şi sunt golaşi. Ei sunt hrăniţi cu un lichid alb secretat de guşa
porumbiţei până pot mânca seminţe şi până ce pot zbura.

COMBATERE
La fel ca alte vieţuitoare, porumbeii au duşmani naturali: uliul porumbar, care de data aceasta
trebuie ocrotit, ﬁind protejat de Legea nr. 13/1993, chiar dacă mai ia câte un pui sau câte o
găină din curţile ţăranilor. Pentru porumbei, uluil porumbar este un prădător de temut.
În situaţiile în care populaţiile de porumbei se înmulţesc fără măsură nu se recomandă
exterminarea lor cu ajutorul momelilor otrăvite, ci utilizarea de diferite sperietori pe
terenurile proaspăt semănate. De asemenea, se recomandă ca tratarea seminţelor să se facă
cu ajutorul unor substanţe repelente. Reglarea înmulţirii păsărilor (porumbeilor) se poate
face prin sacriﬁcarea puilor înainte de a-şi lua zborul.
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GUGUȘTIUCUL
Streptopelia turtur

Aria de răspândire se întinde în nordul Europei, Caucaz, Siberia, Asia Mică şi Mijlocie, Africa şi
nordul Americii şi Canada. La noi poate ﬁ întâlnit la marginea pădurilor, în livezi, crânguri,
parcuri, etc.
De mărime mai mică decât porumbelul domestic, guguştiucul are corpul cu lungimea
cuprinsă între 270 – 320 mm. Pe partea dorsală, penele sunt de culoare brun-roşcată, capul şi
ceafa cenuşii, iar pe gât se găsesc striuri de culoare neagră şi albă. Pe guşă şi pe piept se găsesc
pene reﬂectorizant roze. Regimul alimentar al guguştiucului este asemănător cu cel al
porumbelului domestic, creând pagube mult mai mici însă, datorită numărului redus de
exemplare.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Este o specie migratoare, la noi în ţară locuind în sezonul cald. Cuiburile sunt construite în
pomi bătrâni şi înalţi, unde cloceşte de două ori pe an. De ﬁecare dată, femelele depun câte
două ouă, care sunt clocite de ambele sexe. Incubaţia durează 14 zile, iar puii eclozaţi sunt
hrăniţi la cuib timp de trei săptămâni de ambii părinţi, care sunt capabili de zbor. Primele
zboruri sunt ﬁrave şi în apropierea cuiburilor şi sunt însoţite de părinţi.

COMBATERE
Nu se face nicio combatere din cauza unei populaţii rare.
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VRABIA DE CASĂ
Passer domesticus domesticus

Pasăre sedentară, este una dintre cele mai comune şi mai răspândite specii ce alcătuiesc
colonii dense şi mari în toată Europa. În ţara noastră se întâlneşte în jurul aşezărilor rurale şi
urbane deopotrivă.
Vrabia de casă face parte din categoria păsărilor mici, lungimea corpului ﬁind cuprinsă între 14
– 16 cm, şi are o greutate de la 20 până la 40 g, cu pene de un cenuşiu – roşcat. Masculul este
mai mare decât femela, cu un penaj cafeniu pătat, prezentând pe partea centrală a gâtului o
pată de culoare neagră. Femelele sunt mai mici de statură şi au corpul acoperit cu un penaj
cafeniu striat.
Picioarele vrăbiilor sunt subţiri, acoperite cu o piele solzoasă cenuşiu – maronie şi se termină
cu gheare foarte ascuţite. Ciocul este conic, încovoiat dar şi ascuţit, ﬁind tot de culoare
cenuşie. Regimul alimentar al vrăbiilor constă în 70% hrană de natură vegetală şi 30% hrană de
natură animală.
În timpul creşterii puilor, vrabia devine totalmente insectivoră. Pentru puii eclozaţi, vrăbiile
adună diverse larve de insecte, cărăbuşi, insecte de tot felul, pe care le transportă direct în
ciocul puilor. În restul perioadelor din an, vrăbiile se hrănesc cu seminţe de cereale, sorg,
cânepă şi ﬂoarea – sorealui, fructe de cireş, vişin, struguri ş.a., producând în unele situaţii
pagube însemnate fermierilor.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Vrabia de casă cloceşte de patru sau cinci ori pe an, în funcţie de lungimea toamnelor.
Cuiburile sunt construite din paie şi pene, de obicei la adăpostul streaşinelor, în diferite
crăpături ale zidurilor sau ale fântânilor, în magazii. Nu preferă scorburile copacilor din lipsa
siguranţei de zbor.
Trecerea peste sezonul rece se face în stadiul de pasăre adultă. Reparatul şi construcţiile
noilor cuiburi încep încă din lunile februarie – martie. După împerechere, femela depune 4 – 6
ouă pe care le cloceşte timp de 13 zile. Puii rezultaţi din prima înmulţire ajung la maturitatea
sexuală în aclaşi an şi pot da naştere unei noi generaţii.

COMBATERE
Vrabia de casă trebuie combătută numai în situaţia înmulţirii exagerate şi când ar produce
pagube însemnate fermierilor. Se vor folosi diferite sperietori acustice care imită croncănitul
ciorilor. De asemenea, se vor folosi boabe tratate cu substanţe repelente (Mesurol 0,2%).
Combaterea cu momeli otrăvite se va face doar la terminarea perioadei de cuibărire.
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VRABIA SPANIOLĂ
Passer hispaniolensis hispaniolensis

Specie adaptată ţinuturilor mai calde, este răspândită în sudul Europei, Asia mică şi nordul
Africii. În partea de sud a ariei descrise este o pasăre locală (sedentară), iar în cea de nord, cum
este România, este o pasăre migratoare. La noi, vrabia spaniolă se întâlneşte în sudul
Moldovei, Dobrogea, Muntenia şi Banat, ﬁind o pasăre a sezonului cald (de vară).
Adulţii au corpul de 13 – 15 cm lungime, cu deosebiri între masculi şi femele. Astfel, masculii au
creştetul capului şi ceafa cărămizie, spatele şi coada maronii, aripile cafenii, iar bărbia, gâtul şi
guşa de culoare neagră. Femelele au corpul cafeniu cu striaţii pe partea dorsală şi pe aripi, iar
pieptul şi abdomenul de culoare cenuşiu-murdar. Oul este ovoid, de culoare alb-gălbuie,
presărat cu puncte mici brun-roşcate.
Pasărea are regimul alimentar polifag. În culturile de câmp produce pagube în preajma
coacerii, când consumă seminţe de grâu, orz, cânepă, ﬂoarea – soarelui, culturi legumicole,
precum şi fructe din plantaţii de arbori şi arbuşti fructiferi (cireş, vişin, struguri, coacăz, etc.).

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
La noi în ţară, vrabia spaniolă soseşte în cea de-a doua jumătate a lunii aprilie şi ocupă locurile
de cuibărit. Se instalează atât în interiorul cât şi în exteriorul localităţilor, pe marginea
şoselelor, tuﬁşuri şi livezi. Construieşte cuiburi atât solitar cât şi în colonii mari împreună cu
vrabia de casă şi cea de câmp. Cuiburile sunt aşezate de obicei între ramurile arborilor sau
arbuştilor. De multe ori se întâlnesc colinii întregi, iar în alţi ani lipseşte în totalitate în anumite
zone – trăsătură esenţială de colonie nomadă.
În cuiburile construite, femelele depun câte 5 – 6 ouă, incubaţia durând 12 – 13 zile. Puii sunt
alimentaţi la cuib cca. trei săptămâni, după care zboară singuri în căutarea hranei. La noi
dezvoltă 2 – 3 (rareori) 4 generaţii pe an.

COMBATERE
Ca în cazul vrăbiilor de casă, şi în acest caz combaterea se impune numai în cazuri de excepţie,
când înmulţirea lor devine păgubitoare (şi atunci numai după ce şi-au crescut puii). Dintre
măsurile de combatere se vor utiliza următoarele:
- Distrugerea periodică a cuiburilor cu ajutorul jeturilor puternice de apă (utilizând jeturi de tip
pompier);
- Difuzarea ampliﬁcată a semnalelor acustice ce imită croncănitul ciorilor (vrăbiile părăsesc
zona);
- Împrăştierea de seminţe tratate cu produse repelente (ex. oxid de zinc 0,14%, mesurol 0,25%)
şi numai în ultimă instanţă se recurge la momeli cu seminţe otrăvite!
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POPÂNDĂUL
Citellus citellus

Aria de răspândire a acestui rozător se întinde în toată Europa Centrală şi de Vest, în Balcani şi
în partea europeană a Turciei. La noi ocupă teritorii întinse în zonele de stepă şi silvostepă
(Câmpia Dunăreană, Dobrogea, Moldova şi Câmpia Transilvaniei).
Adulţii au corpul alungit (27 – 32 cm) şi o coadă scurtă şi stufoasă, masculii ﬁind ceva mai mari
decât femelele. Poartă o blană ce variază în ceea ce priveşte coloritul de la galben-roşcată la
galben-cenuşie şi chiar galben-ruginie. Toate nuanţele sunt stropite cu ﬁrişoare negre. Partea
anterioară a gâtului spre bărbie este de culoare albă spre gălbui, iar picioarele sunt galbene
spre ruginiu. Are ochii mari şi bine aşezaţi lateral pentru o vedere cât mai mare, iar deasupra
lor sunt aşezate sprâncenele. Botul, mustăţile şi unghiile sunt de culoare neagră. Lateral,
oriﬁciul bucal prezintă două pungi (buzunare) în care adună şi transportă hrana.
Popândăul se hrăneşte diferit în funcţie de regiune şi de anotimp. El roade boabele până încep
să încolţească, paşte semănăturile tinere, pajiştile naturale, vara apleacă spicele şi desface
boabele din spiculeţe, cantităţi mari ﬁind transportate (cu ajutorul pungilor – buzunare) în
galerii unde îşi creează adevărate magazii de rezervă. De asemenea, consumă şi adună
rădăcini, fructe, ouă de păsări, şoareci de câmp şi felurite insecte.
Cele mai mari pagube le creează culturilor de grâu, orz, porumb şi ﬂoarea – soarelui. Se
estimează un grad de dăunare anual cuprins între 5 – 15%. Estimarea Manolache &
Colaboratori (1947 – 1959) a fost la o densitatre de 40 – 300 de indivizi/ha pagubele anuale la
nivel de ţară se ridică la 12.000 tone... Atenţie!

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Iernează ca adult hibernant de la sfârşitul lunii septembrie – începutul lunii octombrie şi până
în aprilie când temperatura în sol atinge 7 – 8°C. Majoritatea vieţii lui şi-o petrece în galerii
săpate până la 2 m în pământ, care au mai multe ieşiri, dintre care una este verticală. De obicei,
o familie de popândăi sapă mai multe galerii în care se găsesc una sau mai multe încăperi: una
unde locuieşte şi îşi creşte puii şi altele care servesc drept magazii unde îşi adună proviziile.
Popândăii părăsesc galeriile numai pentru procurarea hranei, activitatea lor ﬁind exclusiv
diurnă.
După ieşirea din hibernare are loc împerecherea, ﬁecare femelă naşte câte 7 – 8 pui. Naşterea
şi îngrijirea puilor are loc într-o cameră tapetată cu iarbă uscată, denumită şi dormitorul
puilor. La naştere, puii sunt orbi, iar îngrijirea lor se face de către adulţi. Maturitatea puilor este
atinsă abia spre toamnă, când ﬁecare îşi va săpa propria galerie.
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COMBATERE
Într-un ecosistem echilibrat, duşmanii naturali rezolvă numărul populaţiilor de popândăi şi îl
menţine la cifre acceptabile. Dintre duşmanii naturali ai popândăilor amintim dihorul de
stepă, dihorul pestriţ, nevăstuica, cucuveaua şi şorecarul (Marcheş şi Felicia Thais, 1958).
Intervenţia omului în combaterea popândăilor se impune atunci când numărul lor creşte
alarmant. Se pot folosi atât metode mecanice cât şi metode chimice.
Dintre metodele mecanice amintim cursele de tip „cutie cu arc”, care se aşează pe galerii, iar
popândăii ies în viteză, le răstoarnă şi rămân captivi.
Metoda chimică cuprinde două laturi:
a) Tratarea seminţelor cu insecticide sau folosirea de boabe otrăvite în preajma galeriilor.
Dintre momelile otrăvite amintim produsul ﬁrmei BASF Agro – BV Elveţia sub denumirea
comericală de Storm Bait Blocks – 50g momeli/galerie activă.
b) Gazarea galeriilor cu bioxid de sulf sau folosirea pastilelor de fostoxin sau delcia (atenţie,
pentru utilizarea lor trebuie autorizaţie specială!).
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ȘOBOLANUL DE CÂMP
Apodemus agrarius

La nivelul ţării noastre, şobolanul de câmp se întâlneşte în general peste tot, dar produce
pagube mai importante în Delta Dunării, Câmpia Olteniei, Nord-Vestul ţării şi Câmpia
Transilvaniei.
Sunt animale de talie mică, cu o lungime cuprinsă între 7 – 12 cm acoperite cu blană de culoare
cenuşiu – fumuriu – roşcată. Pe şira spinării, şobolanul de câmp are o dungă de culoare brun –
închis şi una alb – cenuşie. Pe abdomen, blana este lucioasă şi este alcătuită din perişori deşi
prin care nu pătrunde apa. Coada lui este alcătuită din peste 100 de inele – solzi. Botul este
scurt şi gros, ochii mici, urechile mari (acoperite cu peri ﬁni roşcaţi), în timp ce picioarele sunt
acoperite cu peri ﬁni albicioşi.
Hrana de bază a şobolanului de câmp sunt seminţele de cereale, plante tehnice, tuberculi şi
insecte, dar şi rădăcinile plantelor leguminoase folosite pentru furaj, a gramineelor perene şi a
puieţilor din pepiniere.
Preferă locurile din văi, în apropierea râurilor (lunci), a mlaştinilor, iazurilor, în lizierele
pădurilor, în poieni cu soluri uşoare, unde sapă galerii adânci şi îşi construieşte cuiburi bine
căptuşite şi spaţii de depozitare a hranei (aşezate pe locuri mai ridicate sub cioate sau tuﬁşuri).
În iernile mai grele, când rezervele de hrană se împuţinează, şobolanul de câmp sapă galerii la
suprafaţa solului, deplasându-se la distanţe mari în căutarea hranei. Iernile cu ploi multe şi
îngheţuri repetate sunt nefavorabile şobolanilor ducând la pierderi în masă. Pagubele
produse de şobolanul de câmp pot ﬁ impresionante atunci când în zonă înmulţirea lor devine
necontrolată.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Iernează sub formă adultă, retras în galerii. Când terenurile se încălzesc, prin luna aprilie,
şobolanii de câmp devin activi, se împerechează şi încep să producă pagube. Până în luna
octombrie, când îşi încetează activitatea, femelele pot avea în medie 4 – 5 fătări, când dau
naştere la 4 – 8 pui la o fătare. Perioada de gestaţie durează 22 de zile, puii la naştere ﬁind ﬁravi
şi golaşi, dar sub îngrijirea atentă a mamelor cresc repede, ajungând la maturitate în 3 – 4 luni
şi pot continua înmulţirea.

COMBATERE
Fiind un dăunător exclusiv nocturn, nu prea are duşmani naturali (doar nevăstuicile şi unele
cucuvele). Când metodele mecanice nu sunt suﬁciente pentru stârpirea şobolanului se
apelează la cele chimice, prin gazare, şi la momelile otrăvite aplicate popândăilor.
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HÂRCIOGUL
Cricetus cricetus

Ocupă teritorii întinse din Siberia şi Danemarca, în zona centrală a Europei şi până în Munţii
Alpi. La noi, hârciogul, denumit popular şi şobolan pătat, cloţan sau căţelul pământului se
poate întâlni în Câmpia Dunăreană, zona Câmpiei Transilvaniei, Banat, Moldova şi Dobrogea.
Hârciogii sunt rozătoare de talie mică dar robuste, cu o lungime cuprinsă între 26 – 32 cm,
coada scurtă (2 – 7 cm) şi o greutate în jur de 400 – 600g. Corpul hârciogului este acoperit cu o
blană cenuşie spre roşcat în partea dorsală şi neagră – cenuşie pe abdomen. Din partea
toracelui spre gât blana este pătată alb – gălbui. Capul este mic, botul prezintă trei molari şi
gura se prelungeşte sub fălci, ﬁind prevăzută lateral pe ambele părţi cu câte o „pungă –
buzunar” în care transportă hrana în depozitele din galerii (cuiburi).
Hârciogul european produce daune mari culturilor de cereale păioase, porumb, ﬂoarea –
soarelui, trifoi, lucernă, cartof şi alte rădăcinioase, dar consumă şi seminţele din ﬂora
spontană, rădăcini verzi, nevertebrate şi vertebrate mici.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Iernează ca adult retras în galeriile săpate şi bine organizate cu mai multe încăperi, la care le
astupă toate ieşirile. Revine la viaţa normală după această hibernare prin lunile februarie –
martie, când se împerechează şi femelele rămân în cuiburile pregătite de masculi din toamnă,
unde vor naşte 6 – 8 pui. După 9 zile de alimentare de câtre mame, puii sunt capabili să se
hrănească singuri. Viaţa de cuplu durează doar o perioadă scurtă, a împerecherii, după care
devin solitari. Masculii sunt animale rele şi invidioase, nu suferă pe nimeni în preajma lor.
Activitatea de bază a hârciogilor este săparea galeriilor şi adunarea de provizii. Fiecare galerie
are o ieşire oblică şi o intrare verticală, cu mai multe încăperi: de locuit, de răsfăţat, dormitor şi
două sau mai multe magazii. Ieşirile şi intrările în galerii sunt sub formă de pâlnie. Locuirea
galeriilor este trădată de potecile late de 10 – 15 cm şi bine bătătorite prin lanuri datorită
transporturilor făcute cu provizii pentru iarnă. Se estimează că un singur hârciog adună întrun an pentru depozitare până la 30 kg de rezerve alimentare (Manolache şi colab., 1955, 1957,
1959).
În ţara noastră se înmulţesc în două generaţii pe an. Atenţie vânători: Hârciogul este
transmiţător al leptospirozei, tularemiei şi altor boli transmise de animalele sălbatice.

COMBATERE
În afara combaterii prin vânătoare şi recoltarea blănurilor, metodele de combatere sunt
identice cu cele ale şobolanului de câmp şi şoarecelui de câmp.
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ȘOARECELE DE CÂMP
Microtus arvalis

Ocupă arii întinse, cuprinse în zone din Europa Centrală şi până în Siberia, dar şi în Asia. În ţara
noastră se întâlneşte în Lunca Dunării, Dobrogea, Moldova, Banat, Nord – Vestul ţării şi în
Podişul Transilvaniei, dar şi în poienile alpine ale Carpaţilor.
Adulţii au corpul destul de lung (9 – 12 cm), terminat cu o coadă de 34 cm învelită cu perişori.
Corpul este acoperit cu o blană de culoare brun – roşcat dorsal, iar abdominal este cenuşiu –
albicioasă. Botul este aplatizat, ochii sunt foarte mici, iar urechile abia se văd din blană (ﬁind
tot mici). Picioarele sunt bine dezvoltate şi se termină cu gheare puternice cu ajutorul cărora
sapă o reţea foarte întortocheată de galerii, care duc toate la cuibul principal, ce poate găzdui
un grup numeros de indivizi. Este un înotător de excepţie, atingând viteze mari, dar şi un
săritor agil, folosind coada şi picioarele din spate.
Daunele provocate fermierilor sunt în funcţie de populaţiile existente, de anotimp şi de natura
culturii atacate. Şoarecele de câmp duce o viaţă nocturnă, dar în lipsă de hrană iese din galerii
şi în timpul zilei. Dieta şoarecelui de câmp este foarte variată, hrănindu-se cu rădăcini, seminţe
de cereale, dar şi din ﬂora spontană, legume, sfeclă, trifoi, ierburi perene.
În timpul iernilor aspre roade coaja, rădăcinile şi chiar tulpinile puieţilor şi arbuştilor din
pepiniere. De multe ori, şoarecii adună provizii pentru iarnă şi le depozitează sub forma unor
muşuroaie vizibile la suprafaţa solului. Când densitatea lor depăşeşte 400 – 500 de colonii la
hectar, terenul se simte ca o pernă sub picioare (din cauza numărului mare de galerii) şi
culturile pot ﬁ compromise în totalitate. Se estimează că un singur exemplar consumă într-un
an 7 – 10 kg de boabe şi 11 – 14 kg din alte produse vegetale.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Iernează în stare de adult nehibernant retras în galerii la 15 – 35 cm adâncime, preferând
locurile nederanjante şi ferite de temperaturi prea scăzute (ierburi perene căzute la pământ,
mici tuﬁşuri, etc.). Numărul galeriilor şi al cuiburilor depinde de numărul populaţiilor din zona
respectivă. O galerie are unul sau mai multe cuiburi, dar în mod precis va avea mai multe
oriﬁcii de ieşire şi intrare legate între ele prin cărări bătătorite.
Femelele sunt capabile să se înmulţească tot timpul anului: 5 – 6 fătări (de obicei două), dând
naştere de ﬁecare dată la 4 – 8 pui. După cca. 50 – 60 de zile de la naştere, puii sunt capabili să
se reproducă (femelele după 16 – 18 zile, iar masculii după 50 – 60 de zile). La venirea iernii,
şoarecele de câmp se retrage spre gospodăriile sătenilor şi poate parcurge 4 – 6 km/zi în
căutarea hranei.
Durata de viaţă a şoarecelui de câmp este relativ scurtă – cca. 18 – 24 de luni, dar făcând un
calcul sumar, dintr-o singură pereche pot lua naştere 9 – 10.000 de urmaşi! Aşadar, mare
atenţie!!!
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COMBATERE
Populaţiile şoarecelui de câmp sunt reduse substanţial datorită numărului mare de duşmani
naturali: cioara (corvus frugilegus), şorecarul (buteo buteo), cucuveaua (athene noctua), ciuful
(asic otus), vânturelul (falco tinnunculus), vulpea, nevăstuica, etc. În sprijinul celor aﬁrmate
mai sus, Ciochia (1986) dovedeşte că în conţinutul unui singur stomac de şorecar a găsit 46 de
cadavre de şoareci, susţinând astfel importanţa ocrotirii păsărilor răpitoare.
Dintre măsurile de prevenţie care duc la reducerea populaţiilor de şoareci de câmp amintim:
- Adunarea recoltelor la timp;
- Întreţinerea în condiţii bune a păşunilor şi fâneţelor;
- Adunarea resturilor din culturile legumicole;
- Distrugerea buruienilor din şanţuri, răzoare şi alte vecinătăţi unde s-ar putea cuibări;
- Prinderea mai multor exemplare deodată în capcane mari, comune;
- Evacuarea imediat după recoltare a arăturilor şi mai ales a arăturilor de toamnă.
Combaterea chimică presupune tratarea cu insecticide a seminţelor, folosirea de momeli
otrăvite (Storm Bait Blocks 15g/galerie) sau gazarea galeriilor (bioxid de sulf, fostoxin, etc.). Se
va evita cu orice preţ otrăvirea vânatului!
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ȘOARECELE PITIC
Micromys minutus

Fiind cel mai mic reprezentant al şoarecilor, este răspândit în zona stepelor şi a pădurilor de
foioase din Europa şi estul Asiei. La noi are habitate în Muntenia, Moldova, Transilvania şi
Banat.
Corpul adultului este mic (5 – 7 cm), iar coada de 3 – 4 cm şi o greutate de 6 – 8 g. Are corpul
acoperit cu o blană de culoare castaniu – roşcat pe spate şi roşcat – gălbui pe burtă, iar
picioarele sunt albe. Capul este mic, scurt, cu ochii şi urechile foarte mici.
Şoarecele pitic are un regim alimentar diversiﬁcat, de la seminţe de cereale, la fructe, legume
şi alte produse. Şoarecii pitici produc pagube mari în culturile cerealiere, în funcţie de numărul
lor şi mai ales de perioada când se înmulţesc.
Adăposturile şoarecelui pitic se întâlnesc în apropierea cursurilor de apă, a bălţilor şi lacurilor,
a tufărişurilor şi stufărişurilor, în pâlcurile de păduri din zonele mlăştinoase şi, în ultimul rând,
în grădini şi rareori în câmp deschis, ﬁind o specie sensibilă la căldură.
Îşi contruiesc adăposturi în formă de cuiburi sferice, cu un diametru de 10 – 12 cm din iarbă,
frunze şi muşchi, pe care le căptuşesc cu diferite scame (de obicei, de plop) aşezate pe diferite
tulpini (de obicei, de buruieni). Prezenţa şoarecelui pitic în lanurile de grâu este trădată de
paiele drepte, dar fără spice, care au fost retezate.

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Femelele nasc de 2 – 4 ori pe an la ﬁecare fătare câte 4 – 6 pui. Puii cresc relativ repede, ﬁind
capabili de reproducere la două luni după naştere. Hibernează trăind în apropierea fermelor
de animale, dar şi în habitatele descrise mai sus, activitatea şoarecelui pitic desfăşurându-se
în amurg şi în zorii zilei.

COMBATERE
Vezi combaterea şoarecelui de câmp.
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ȘOARECELE DE MUȘUROI
Mus musculus spicilegus

Este subspecia şoarecelui de casă cu răspândire în Europa Centrală şi cea sud-estică. La noi se
întâlneşte în Moldova, Dobrogea, Câmpia Română, Banat şi Transilvania.
Adulţii au talia mică (6 – 8 cm lungime), cu o coadă brun – roşcată aproape de aceeaşi lungime
cu cea a corpului (5 – 6,5 cm). Dorsal, blana este brun – roşiatică, iar abdominal alb – portocalie.
I se mai spune şi „şoarecele de mişună”, datorită depozitelor de hrană sub formă de muşuroi
(„mişună”) pe care le face.
Hrana de bază a şoarecelui de muşuroi o constituie seminţele de plante din familiile poacee,
asteraceae, fabaceae, chenopodiaceae, poliganaceae, etc. Gradul de dăunare depinde foarte
mult de numărul mişunelor existente/ha. Numărul acestora poate varia între 6 – 12/1000 m²,
iar o mişună (un muşuroi) poate deservi între 4 – 12 indivizi. Prin cercetări s-a stabilit că într-o
mişună se pot depozita între 5 – 14 kg de provizii pentru iarnă. Primăvara, când rezervele se
termină, el caută şi consumă seminţe de salcâm.
În afara pagubelor mari pe care le produc culturilor de câmp sunt purtători ai viruşilor
coriomeningitei transmisibilă şi a tularemiei. Mare atenţie la eventualele muşcături sau la
contactul cu ectoparaziţii!

BIOLOGIA DĂUNĂTORULUI
Şoarecele de muşuroi nu hibernează. În zonele de sud construieşte tot timpul mişune, iar în
cele nordice se retrage în jurul adăposturilor de animale, şurelor de paie sau chiar prin
locuinţe.
Se înmulţeşte de 4 – 5 ori pe an, aceste generaţii suprapunându-se (a părinţilor cu a
descendenţilor), înmulţirea făcându-se în mod exponenţial (nu aritmetic). Viaţa şi-o petrec
majoritar în galerii, la adâncimi de 15 – 35 cm, având cuibul sub depozitul de hrană (mişună).
De multe ori, mişunele sunt înconjurate de una sau mai multe găuri de intrare şi ieşire, sau una
chiar în mişună. Iese la suprafaţă doar pentru procurarea hranei şi a proviziilor, ﬁind în general
noctuid. Locurile preferate pentru construcţia mişunelor sunt miriştile necurăţate şi
nedezmiriştite imediat după recoltare, terenurile cultivate cu ierburi perene (lucerniere,
trifoişti, pajişti însămânţate cu poaceae), perdele de protecţie, pâlcuri de tufărişuri ş.a.
Înmulţirea şoarecelui de muşuroi depinde de factorii climatici. Astfel, în anii secetoşi şi
călduroşi, înmulţirea este favorizată, iar în cei reci şi ploioşi este în defavoare, rezultând
pierderi însemnate.

COMBATERE
Vezi combaterea şoarecelui de câmp.
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NOTĂ
Prezenta lucrare vine în parţialitate cu date şi descrieri generale privind răspândirea, modul de atac
şi pagubele produse de dăunători, biologia lor, prevenţia atacurilor, înlăturarea şi combaterea
letală a acestora prin metode complete, în aşa fel încât toţi colaboratorii societăţii SC Agroind
Cauaceu SA să-şi completeze cunoştinţele acumulate de-a lungul anilor, pentru obţinerea de
recolte sănătoase din punct de vedere biologic.
Lucrarea are un rol instructiv – educativ – practic privind descrierea teoretică, recunoaşterea
practică şi combaterea principalilor dăunători din cultura mare, interzicându-se cu desăvârşire
comercializarea ei.
Toate drepturile de autor aparţin în exclusivitate societăţii SC Agroind Cauaceu SA. Copierea sau
multiplicarea datelor înscrise în această lucrare se va face cu acordul scris al SC Agroind Cauaceu
SA.
Toate înscrisurile prezentate în această lucrare au un caracter general, reprezentând de multe ori
situaţii generale (extreme), iar utilizarea produselor ﬁtosanitare nu se face sub supravegherea
personalului nostru de specialitate, nu putem furniza garanţii exprese privind reuşita
tratamentelor şi nici nu ne putem asuma responsabilităţi în urma eventualelor eşecuri.

În atenţia utilizatorilor:
Înainte de utilizarea oricărui produs indicat, citiţi cu mare atenţie instrucţiunile de aplicare înscrise
pe eticheta producătorului, întrucât nu ne asumăm eventualele greşeli apărute în urma redactării.

SC Agroind Cauaceu SA
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