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Conditiile climatice favorizeaza aparitia daunatorului Sfredelitorul porumbului/ Molia porumbului
(Ostrinia nubilalis) la cultura de porumb.

(Ostrinia nubilalis)- adult.
(Ostrinia nubilalis) -larva
Insecta in conditiile din Romania are o generatie pe an. Vara in lunile iunie-iulie apar adultii
(fluturii), acestia se imperecheaza si femelele depun grupat, pe partea inferioara a frunzelor
oualele (5-60 oua). Dupa 1-2 saptamani ( in functie de conditiile meteo) apar larvele (omizile),
care incep sa se hraneasca producand pagubele.
Pe langa pagubele cantitative, importante sunt pagubele calitative pe care le pot produce
insectele. In urma atacului se pot instala patogeni foarte periculosi pentru cultura porumbului
(Fusarium) prin micotoxinele pe care le produc.
Tratamente recomandate:
1. AVAUNT 150EC (15% indoxacarb)- 0,25 l/ha
2. POLECI/ DECA 2,5 EC (deltametrin 25g/l)- 0,03-0,05%
3. CORAGEN (200g/l clorantraniliprol)- 0,125 l/ha
Produse fitosanitare similare puteti gasi consultand site-ul MADR sectiunea –,,AgriculuraFitosanitar- baza de date Pestexpert,,.( https://aloe.anfdf.ro/ (utilizator si parola guest) pentru
testele avertizate) .
Tratamentele se vor aplica pe timp linistit, fara vant sau ploi.

ATENTIE! – Avand in vedere ca sezonul apicol se afla in plina activitate, se impune
necesitatea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide ( produse de
protectie a plantelor).
-Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor,
precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata
cu Ordonanta 41/2007.
-Se recomanda respectarea cu strictete a perioadelor de remanenta a produselor de protectie a
plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate in munca, de protectie a albinelor si a
animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242/F/21.10.2016, dintre MADR-ANFROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Ministerului Transporturilor,
Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratia Locala, privind unele masuri pentru
protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr. 383/2013 a
Apiculturii si Legea 280/2015, privind modificarea Legii Apiculturii.
Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul
,,http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in domeniul fitosanitar.html,,
SMR10- Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor.
Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectie a
plantelor, pe culturi, intr-un Registru de evidenta, numerotat conform modelului.
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(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))
Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se
menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau
administratorului societăţii.
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