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         Conditiile climatice din ultimele zile au favorizat aparitia  si dezvoltarea daunatorului/bolii
SFRADELITORUL PORUMBULUI (OSTRINIA NUBILALIS)

…………………………………………………………………………………………………………….
care poate/pot cauza pierderi importante la culturile……………………………………………….

PORUMB
         Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului numai pe parcelele pe
care s-au realizat urmatoarele conditii:…………………………………………………

 
         Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

1. AVAUNT 150 EC – 0,25l/ha sau
2. POLECI – 0,05% sau
3. CORAGEN – 0,125 l/ha sau
4. FASTAC ACTIVE – 0,6 l/ha sau
5. INAZUMA – 0,15 – 0,2 kg/h

 
                                  sau alte produse omologate recomandate in lista oficiala PEST-EXPERT –  
https://aloe.anfdf.ro/ ( utilizator si parola este guest)

Alte recomandari:  Tratamentul 1 se va aplica la stadiul de 8 – 10 frunze, ceea ce corespunde cu
maximul curbei de aparitie a fluturelui si primele larve eclozate.

                              Tratamentul 2 se va aplica la faza de aparitie a paniculului sau stadiul de lapte
ceara al plantelor.  Nu se trateaza la temperaturi peste 250C. 

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.
Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a
muncii  ,   de protectie a albinelor si a animalelor.

                 In conformitate cu prevederile legale, se va respecta legislatia nationala in vigoare
respectiv:  Ordonanta  Guvernului  nr.  4/1995,  Ordonanta  Guvernului  nr.  41/22.08.2007,  Ordinul
comun  nr.  45/1991  al  Ministerului  Agriculturii  si  Alimentatiei,  nr.  1786/TB/1991  al  Ministerului
Transporturilor,  nr.  68/05.02.1992  al  Ministerului  Mediului,  nr.  15b/3404/08.11.1991  al
Departamentului  pentru Administratie Locala si  nr.  127/21.10.1991 al Asociatiei  Crescatorilor de
Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de  albine impotriva intoxicatiilor
cu pesticide, veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de “ inflorire’, pentru a asigura
protectia familiilor de albine. 

https://aloe.anfdf.ro/


Descriere:  OSTRINIA NUBILALIS -  este un daunator care ierneaza ca larva, iar fluturii
apar  in luna iunie – iulie.
     Adultul are corpul de 13-15 mm, cu anvergura aripilor de 25-30 mm lungi.  Femela este
mai mare, cu abdomenul rotunjit terminal şi de culoare gălbuie deschisă, Aripile posterioare
sunt  uniform colorate,  galben-cenuşiu,  prezentând în zona centrală  o dungă mai  deschisă.
Masculul este mai mic, abdomenul terminal este mai ascuţit, având culoarea mai închisă, de
nuanţe maronii.  Oul este de culoare albă sidefie, turtit,  neted şi  grupat în ponte depuse pe
partea inferioară a frunzelor, în treimea superioară a plantelor, fiecare pontă având în medie 22
ouă.
      Larva este o omidă, de 2-3 mm, iar la completa dezvoltare are 15-25 mm lungime, de
culoare  albă-cenuşie,  uneori  cu  o  nuanţă  roşcată.  Pe  partea  dorsală,  în  regiunea  mediană
prezintă o dungă mai închisă la culoare.
     Adultii au o viata nocturna si o longevitate relativ redusa, de 4-12 zile, in functie de
conditiile meteorologice (umiditatea relativa ridicata a aerului prelungeste durata de viata a
fluturilor). 
     In timpul zilei fluturii stau adapostiti la baza plantelor, pe partea inferioara a frunzelor.
Majoritatea oualor sunt depuse pe frunzele 3-8,  mai rar pe frunzele 9-10. Pe frunzele atacate
se observa orificii mici, 1-5 mm, uneori acestea au o dispozitie lineara, datorita faptului ca
frunza a fost atacata in stadiul de cornet . 
     Cele mai importante daune sunt produse de larvele din stadiile III-V, care sapa galerii in
tulpina ,  panicul  sau stiulete.  Cavitatile formate  in tulpina afecteaza  dezvoltarea plantelor,
determinand,  totodata,  frangerea  tulpinilor  (producand  dificultati  majore  in  recoltarea
mecanizata a culturii) sau a stiuletilor, instalarea patogenilor, si implicit scaderea productiei.
Ostrinia nubilalis este  considerat  vector  al  sporilor  patogenului  producator  de micotoxine
Fusarium verticillioides  de la  suprafata  plantei  la  stiulete.  Stiuletii  atacati  sunt  mai  mici.
Atacul daunatorului se manifesta cu intensitate sporita in anii cu precipitatii sporite. 
       Orificiile realizate de catre larve sunt de 2 mm, iar in dreptul lor se observa un rumegus
fin, de culoare variabila de la alb la brun. Uneori,  rumegusul se poate observa si pe stiuleti in
zona bracteelor si pe pedunculul stiuletelui.
       Lupta impotriva acestei specii se bazeaza in special pe masuri preventive, din care toate
urmaresc reducerea rezervei biologice din natura. In general este dificil de obtinut o rezistenta
la  atacul  acestui  daunator,  pastrand  calitatile  de  productie  sau  combinative,  urmarite  in
procesul de ameliorare. Pentru a combate acest daunator, fermierii sunt sfatuiti sa ia masuri de
reducere a rezervei biologice a daunatorului prin eliminarea resturilor vegetale a culturii de
porumb,  prin tocarea si  incorporarea in sol  a  acestora,  compostarea  cocenilor  si  tulpinilor
ramase dupa furajare.
        De aceea, lucrarile de ameliorare, urmaresc mai mult obtinerea unor linii sau hibrizi
toleranti. 
            Tablou simptomatologic;  tulpina, petala sau spadicele indoite. Sub locurile de
fractura se afla orificii mici de forare, care sunt inconjurate de rumegus de culoare deschisa.
Omizile daunatorului foreaza nu numai in interiorul plantei, ci lasa inapoia lor si urme de
consum clare pe stiulete si boabe.



Atac fungi si Ostrinia nubilalis.



Ostrinia nubilalis – mascul si femela



Ostrinia nubilalis 



Atac Ostrinia nubilalis la pedunculul stiuletelui

                                                                         Intocmit,
                                                                           Mariana  STEFAN


