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Abstract 

 
The rape occupies an important place into world economy, as source of oils used in food and 

especially in industry, performing some alternative energy solutions.  
With both crop extension and area increasing, the presence and impact of harmful organisms 

became more obvious and therefore, a good establishment of crop with stable yield, under 
technological links ensuring, depends on crop protection against harmful organisms. They frequently 
diminish the yield, with values ranging between 33% and 39%, reaching, under certain conditions, to 
much higher losses, even crop compromising. 

Taking into consideration these aspects, during 2008 – 2010, at ARDS Secuieni, researches 
regarding knowing of pathogens and pests which affect rape crops were performed, to lay down 
measures for prevention. 

Among soil and seed pathogens, the species Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium sp. and Pythium de 
Baryanum, were identified, with a frequency ranging between 1.26% and 13.4%, depending on year 
climatic conditions.  

The attack has been diminished by seed chemical treatment, using many fungicides. Among tested 
fungicides, the best results with efficiency between 75% and 85% were established by seed chemical 
treatment with Raxil 060 FS – 0.5 l/t, Dividend 030 FS – 1.7 l/t, Semnal 500 FS – 3.0 l/t and Sirius – 1.5 l/t. 

The soil and plant pests produce the highest damages in rape crops. 
To prevent soil pest attack (Phyllotreta atra, Phyllotreta nemorum, Psylliodes chrysocephala, 

Meligethes aeneus, Ceutorhynchus napi), which affect rape crops during emergence – leaf rosette 
formation, good results were obtained by rapeseed chemical treatment with insecticides Modesto 480 
FS – 12.5 l/t, Oncol 40 WS – 10.0 l/t, Imidacloprid 600 FS – 6.0 l/t, Gaucho 600 FS – 6.0 l/t and Cruiser 
350 FS – 3.5 l/t. 

Significant yield losses are produced by harmful insects which affect rape crops during blooming – 
flowering – siliquae formation – seed maturation (Meligethes aeneus, Athalia rosae, Ceutorhynchus 
assimilis, Brevicoryne brassicae). 

Under Secuieni conditions, the diminution of damages produced by pests was achieved by the 
application of two chemical treatments with the following insecticides: Proteus 110 OD – 0.4 l/ha, 
Biscaya  - 0.2 l/ha, Warrat 200 SL – 0.1 l/ha, Reldan 40 + Vantex 60 1.1 l/ha + 0.1 l/ha. 
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To prevent and control harmful organisms, the good protection ensured by the tested insecticides 
and fungicides positively influenced the rape yield/ha. 

 
Key word: rape, pests, pathogen agents, insecticides, fungicides. 
Cuvinte cheie: rapiţă, dăunători, agenţi patogeni, insecticide, fungicide.  

 
INTRODUCERE 

 
În România, suprafaţa cultivată cu rapiţă pentru ulei a scăzut mult până prin 1970, 

după care cultura ei a fost reluată pe suprafeţe de 20-30 mii ha, ajungând în ultimii ani să 
ocupe aproximativ între 450-500 mii ha. Suprafeţele cultivate au crescut an de an 
spectaculos, încurajate fiind de preţul de vânzare al producţiei, promptitudinea în plată, 
dar şi datorită unei bune poziţii în asolament pentru că, tehnologic vorbind rapiţa este o 
foarte bună premergătoare pentru grâu. Producţiile medii au crescut de la 1235 kg/ha, cât 
s-a înregistrat în anul 2001, ajungând la 1755 kg/ha în anul 2010. 

Reuşita înfiinţării culturilor de rapiţă şi a garantării producţiei este condiţionată în 
cazul respectării tuturor verigilor tehnologice de protecţia plantelor împotriva 
organismelor dăunătoare, care în mod frecvent diminuează producţia cu până la 35%, în 
anumite situaţii ajungându-se la pierderi de peste 60% (B ă r b u l e s c u  şi colab. 2001, 
M u s t a ţ ă , 2006; P o p o v , 2002; P o p o v , 2004 a, b; P o p o v  şi colab., 2004, 2006;  
R a r a n c i u c  şi colab., 2007).   

Agenţii patogeni pot ataca cultura de rapiţă în toate stadiile de dezvoltare şi pot fi 
transmişi prin sol, sămânţă şi aer sau răspândiţi prin resturile vegetale infectate. 

Bolile cauzate de agenţii patogeni constituie una dintre cele mai grave probleme în 
cultivarea rapiţei şi în producţia de ulei. Majoritatea bolilor de importanţă economică sunt 
cauzate de fungi în timp ce cele cauzate de bacterii şi viruşi sunt puţine, dar totuşi 
importanţa lor nu poate fi subestimată (B ă r b u l e s c u  şi colab., 2002; C h a k r a b a r t i , 
1987; F e r n a n d o  şi colab., 2007; P o p o v , 2004 a, b).  

Infecţiile fungice sunt o ameninţare pentru culturile de rapiţă pentru ulei. Uleiurile din 
seminţele infectate îşi pierd valoarea lor nutritivă şi devin deseori contaminate cu 
metaboliţi toxici de la ciuperca invadatoare, astfel devenind improprii pentru consumul 
uman. Se realizează cercetări pentru a preveni infecţia şi pentru detoxifierea uleiurilor 
contaminate. 

Cunoaşterea insectelor dăunătoare prezintă interes practic deosebit, deoarece 
momentul desfăşurării atacului este dificil de sesizat datorită dimensiunilor mici, uneori 
milimetrice, ale speciilor şi stadiilor lor fitofage, cât şi datorită specificului atacului 
parazitar ascuns în interiorul sau între ţesuturile plantei, în sol sau uneori estompat de 
creşterea vegetativă şi dezvoltarea fenologică a plantelor (T r o t u ş  şi colab., 2002, 2009; 
T r o t u ş , 2007). 

În ultimii ani, atenţia permanentă acordată studiului dinamicii atacului dăunătorilor în 
corelaţie cu evoluţia complexului de factori agroecologici zonali a dus la observarea 
impactului produs de schimbările climatice asupra entomocenozelor culturilor de rapiţă. 
Încălzirea globală, instalarea unor perioade deosebit de calde, de secetă şi arşiţă, în lunile 
de primăvară – vară, au reprezentat factori ecologici deosebit de puternici care au 
determinat schimbări în structura speciilor, favorizând dezvoltarea populaţiilor unui 
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spectru restrâns de specii problemă ce au devenit dominante, periculoase prin creşterile 
sau chiar exploziile numerice, prin invaziile locale şi atacurile puternice. 

În lucrarea de faţă se prezintă date cu privire la cunoaşterea agenţilor patogeni şi a 
dăunătorilor care afectează culturile de rapiţă precum şi unele măsuri de prevenire şi 
combatere a atacurilor. 

 
MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

 
Cercetările s-au efectuat pe culturile de rapiţă de la S.C.D.A. Secuieni, în perioada 

2008-2011, când s-a continuat seria observaţiilor şi determinărilor cu privire la colectarea 
şi identificarea organismelor dăunătoare, şi au constat în: 

- sondaje la sol, cu rama metrică cu latura de 25/25 cm, în intervalul cuprins între 
semănatul culturilor şi până la formarea rozetei de frunze; 

- colectarea organismelor dăunătoare cu ajutorul capcanelor galbene, de tip bol, 
instalate în culturile de rapiţă, în perioada cuprinsă între formarea rozetei de frunze şi 
până la maturitatea plantelor; 

- filetări cu fileul entomologic, în perioada cuprinsă între alungirea tulpinii şi până la 
maturarea plantelor. 

Materialul biologic colectat, a fost separat de resturi vegetale, analizat în laborator la 
lupa binoculară şi determinat pe specii. 

Pentru prevenirea atacului produs de agenţii patogeni şi dăunători s-au experimentat 
următoarele fungicide (Dividend 030 FS – 1,7 l/t, Raxil 0,60 FS – 0,50 l/t, Semnal 500 FS 
– 3,0 l/t, Sirius std. – 1,5 l/t) şi insecticide (Modesto 480 FS – 12,5 l/t, Oncol 40           
WS – 10,0 l/t, Imidacloprid 600 FS – 6,0 l/t, Gaucho 600 FS – 6,0 l/t, Cruiser 350 FS – 
3,5 l/t, Picus 600 FS – 6,0 l/t, Chinook 200 FS – 20,0 l/t) aplicate în tratamentul seminţei 
de rapiţă. 

Experienţele s-au amplasat în câmpul experimental al laboratorului de Protecţia 
Plantelor, pe un sol de tip cernoziom cambic, cu pH-ul în apă de 6,29; conţinutul în 
humus – 2,45; azot total – 2,1; fosfor mobil – 39 ppm; K2O – 161, după metoda blocurilor 
randomizate, în patru repetiţii. 

După răsărirea plantelor s-a urmărit şi stabilit gradul de atac, datele obţinute au fost 
calculate statistic, folosind analiza variantei. 

Eficacitatea insecticidelor şi fungicidelor experimentate s-a calculat folosind formula 
Abott: 

E% = 1 - 100
%

%
x

VmGA

VtGA




 

unde:  
E%  = eficacitate;  
GA% - Vt  = gradul de atac din varianta tratată; 
GA% - Vm = gradul de atac din varianta martor. 
Pentru dăunătorii care afectează culturile de rapiţă în intervalul cuprins între 

fenofazele de alungire a tulpinilor şi până în faza de formare a silicvelor şi respectiv 
formarea boabelor în silicve, s-a experimentat o gamă de insecticide aplicate pe vegetaţie 
prin două tratamente chimice după cum urmează: 
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- T1 la apariţia dăunătorilor în cultură; 
- T2 la 8 - 10 zile de la T1. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 
În tabelul 1 sunt prezentate datele privind nivelul de atac al principalilor patogeni care 

au fost întâlniţi în culturile de rapiţă, în perioada 2008-2011, în Centrul Moldovei. 
Observaţiile şi determinările efectuate au arătat că plantele de rapiţă au fost afectate de 
şapte specii de agenţi patogeni : Pythium de Baryanum, Sclerotinia sclerotiorum, 
Fusarium sp., Phoma lingam, Alternaria brassicae, Erysiphae cruciferarum şi Botrytis 
cinerea, care au produs îmbolnăviri cu frecvenţe cuprinse între 1,26% şi până la 13,4%. 
Cele mai mari valori ale frecvenţei plantelor atacate s-au înregistrat la specia Sclerotinia 
sclerotiorum, care au fost de 12,6% (2010) până la 14,2% (2011), iar cele mai reduse  –  
la specia Pythium de Baryanum, care au oscilat între 1,12% (2008) şi 1,40% (2009). 

Tabelul 1 

Frecvenţa atacului produs de agenţii patogeni culturilor de rapiţă. Media 2008-2011 
(The attack frequency produced by pathogen agents in rapeseed crops. Average 2008-2011) 

 

Specia Denumirea populară 
F, % atac 

2008 2009 2010 2011 Medie 

Phytium de Baryanum Putrezirea plantulelor    1,12   1,40 1,20 1,32   1,26 
Sclerotinia sclerotiorum Putregaiul alb 12,8 14,0 12,6 14,2 13,40 
Fusarium sp. Fuzarioza plantelor   1,5   1,6   1,3   1,6   1,50 

Phoma lingam 
Putregaiul uscat sau 
fomaza 

  2,1   2,2   2,0   2,3   2,15 

Alternaria brassicae 
Pătarea neagră a 
silicvelor sau alternarioza 

  7,05   6,5   6,8  7,41   6,94 

Erysiphe cruciferarum Făinarea cruciferelor   4,5   4,0   4,02  3,96   4,12 
Botrytis cinerea Putregaiul cenuşiu   8,0   7,1   7,2  7,3   7,40 

 
In tabelul 2 sunt prezentate datele privind nivelul de protecţie al culturii de rapiţă faţă 

de atacul agenţilor patogeni care se transmit prin sol şi sămânţă, prin tratarea seminţelor 
cu fungicidele : Raxil 060 FS, Dividend 030 FS, Semnal 500 FS şi Sirius. 

Atacul produs de specia Pythium de Baryanum a fost de 1,26% la martorul netratat şi 
cuprins între 0,0% şi 0,3% la variantele tratate, cel produs de Sclerotinia sclerotiorum a 
avut valori mult mai ridicate, de 15,7% la martorul netratat şi cuprins între 8,9% şi 12,0% 
la variantele tratate cu fungicidele experimentate, iar în cazul speciilor, Fusarium sp. şi 
Phoma lingam, valorile atacului au fost apropiate, de 5,14% şi, respectiv 6,7% la martorul 
netratat, comparativ cu 0,3-1,2%, cât s-a înregistrat la variantele tratate. 

La toate speciile urmărite, frecvenţa atacului la variantele tratate cu produsele Raxil 
060 FS, Dividend 030 FS, Semnal 500 FS a fost mai mică sau egală cu frecvenţa atacului 
înregistrată la varianta standard (Sirius – 1,5 l/t). 

Eficacitatea insecticidelor experimentate a avut valori cuprinse între 51% (Semnal 500 
FS) şi 66% (Dividend 030 FS) şi a fost de 53% la varianta standard (tabelul 2). 
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Tabelul 2 
Entomofauna dăunătoare culturilor de rapiţă. Medie 2008-2011 

(The harmful entomofauna in rape crops. Average 2008-2011) 
 

Nr. 
crt. 

Varianta 
experimentală 

Doza 
l, kg/t 

F% atac produs de: 
E  

(%) Phytium de 
Baryanum 

Sclerotinia 
sclerotiorum 

Fusarium 
sp. 

Phoma 
lingam 

1 Raxil 060 FS 0,5 0,0 8,9 0,8 0,5 65 
2 Dividend 030 FS 1,7 0,0 9,0 0,5 0,3 66 
3 Semnal 500 FS 3,0 0,3 11,5 1,2 1,0 51 
4 Sirius (std) 1,5 0,1 12,0 0,9 0,8 53 
5 Martor netratat - 1,26 15,7 5,14 6,7 - 

 

                                       DL 5% =   0,36%              3,9%                  1,22%            1,54% 
                                             1% =   0,51                  5,4                     2,17               2,32 
                                          0,1% =   0,87                  8,3                     3,54               3,71 

 
Din cadrul entomofaunei dăunătoare, importanţă deosebită pentru culturile de rapiţă prin 

densităţile înregistrate au prezentat speciile Phyllotreta sp. (atra şi nemorum), Psylliodes 
chrysocephala, cunoscute popular sub denumirea de purici de pământ, care au înregistrat 
densităţi de 12,4 exemplare/m2 până la 54,2 exemplare/m2, Ceutorhynchus napi (gărgăriţa 
tulpinilor de rapiţă) 15,2 exemplare/m2, specii care afectează culturile de rapiţă în perioada 
cuprinsă între germinarea seminţelor – răsărirea plantelor – formarea rozetei de frunze, la 
acestea se adaugă speciile: Meligethes aeneus – 32,4 exemplare/m2, Athalia rosae – 6 
larve/plantă, Ceutorhynchus assimilis – 10,6 exemplare/m2 şi Brevicoryne brassicae – 3 
colonii/m2, specii care afectează culturile de rapiţă în perioada cuprinsă între alungirea 
tulpinilor – îmbobocit – înflorit – formarea şi maturarea silicvelor (tabelul 3). 

Tabelul 3 
Entomofauna dăunătoare culturilor de rapiţă – medie 2008-2011 

(The harmful entomofauna in rape crops – average 2008-2011) 
 

Nr. 
crt. 

Specia Denumirea populară Densitate medie 

1 Phyllotreta atra Puricele albastru 54,2 ex./m2 
2 Phyllotreta nemorum Puricele dungat 43,0 ex./ m2 
3 Psylliodes chrysocephala Puricele mare al cruciferelor 12,4 ex./ m2 
4 Ceutorhynchus napi Gărgăriţa tulpinilor de rapiţă 15,2 ex./ m2 
5 Meligethes aeneus Gândacul lucios al rapiţei 32,4 ex./pl. 
6 Athalia rosae Viespea rapiţei 6 larve/pl. 
7 Ceutorhynchus assimilis Gărgăriţa silicvelor 10,6 ex./ m2 
8 Brevicoryne brassicae Păduchele cenuşiu 3 colonii/pl. 

 
 Prevenirea atacurilor produse de Psylliodes sp. şi de Ceutorhynchus napi s-a realizat 

prin tratamentul chimic al seminţei cu insecticidele: Modesto 480 FS, Oncol 40 WS, 
Imidacloprid 600 FS, Gaucho 600 FS, Cruiser 350 FS, Picus 600 FS, Chinook 200 FS. 

 În tabelul 4 sunt prezentate datele privind influenţa insecticidelor utilizate în 
tratamentul seminţei de rapiţă asupra speciei Psylliodes chrysocephala. Gradul de atac 
produs de puricele mare al cruciferelor a avut valori medii pentru perioada 2008-2011, 
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cuprinse între 1,94% ( Modesto 480 FS – 12,5 l/t) şi 2,10% ( Imidacloprid 600 FS – 6,0 
l/t), comparativ cu 2,01% cât s-a înregistrat la standard (Chinook 200 FS – 20,0 l/t) şi 
18,93% la martorul netratat. 

  Tabelul 4 
 

Influenţa unor insecticide aplicate în tratamentul seminţei de rapiţă asupra speciei Psylliodes 
chrysocephala  

(The influence of some applied insecticides in rapeseed treatment on Psylliodes chrysocephala species) 
 

Nr. 
crt. 

Varianta experimentală 
Doza 

l/t 

Gradul de atac  (%) 
Puricele de pământ (Psylliodes chrysocephala) 

2008 2009 2010 2011 2008-2011 
1 Modesto 480 FS 12,5 2,09 1,86 1,84 1,97 1,94 
2 Oncol 40 WS 10,0 1,96 1,94 2,00 1,96 1,97 
3 Imidacloprid 600 FS 6,0 2,14 2,05 2,15 2,06 2,10 
4 Gaucho 600 FS 6,0 2,06 1,99 2,09 2,10 2,06 
5 Cruiser 350 FS 3,5 2,10 1,98 2,12 1,91 2,02 
6 Picus 600 FS 6,0 2,09 2,03 1,97 2,14 2,05 
7 Chinook 200 FS 20,0 2,15 1,94 2,04 1,92 2,01 

8 Martor netratat - 18,92 19,12 19,32 18,36 18,93 
 

               DL 5% =   1,45%      1,76%      1,53%      1,86%         1,3%       
                     1% =   1,99          2,36         2,07         2,95             1,7%       
                  0,1% =   3,57          4,01         3,72         4,35             2,3%       
 

În tabelul 5 sunt prezentate datele privind influenţa insecticidelor utilizate în 
tratamentul seminţei de rapiţă asupra speciei Ceutorhynchus napi. Valorile medii ale 
gradului de atac pentru aceeaşi perioadă, au fost mai reduse, de 1,36% până la 1,65% la 
variantele tratate, comparativ cu 1,61% cât s-a înregistrat la standard (Chinook 200        
FS – 20,0 l/t) şi 15,71% la martorul netratat. 

Tabelul 5 
 

Influenţa unor insecticide aplicate în tratamentul seminţei de rapiţă asupra speciei Ceutorhynchus napi 
(The influence of some applied insecticides in rapeseed treatment on Ceutorhynchus napi species) 

 

Nr. 
crt. 

Varianta experimentală 
Doza 

l/t 

Gradul de atac (%) 
Gărgăriţa tulpinilor de rapiţă (Ceutorhynchus napi) 

2008 2009 2010 2011 2008-2011 
1 Modesto 480 FS 12,5 1,53 1,31 1,17 1,43 1,36 
2 Oncol 40 WS 10,0 1,46 1,40 1,37 1,45 1,42 
3 Imidacloprid 600 FS 6,0 1,63 1,72 1,19 1,38 1,48 
4 Gaucho 600 FS 6,0 1,49 1,35 1,40 1,55 1,44 
5 Cruiser 350 FS 3,5 1,50 1,40 1,45 1,50 1,46 
6 Picus 600 FS 6,0 1,62 1,60 1,67 1,71 1,65 
7 Chinook 200 FS 20,0 1,53 1,55 1,72 1,65 1,61 
8 Martor netratat - 15,19 16,12 15,84 15,72 15,71 

 

DL 5% = 1,94%     1,72%       1,64%       1,59%      1,7% 
1% = 3,12         2,97          2,28          2,17         2,4% 
0,1% = 4,73      4,59          4,01          3,89         3,2% 
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Eficacitatea insecticidelor experimentate a fost cuprinsă între 88,9% ( Imidacloprid 600 
FS – 6,0 l/t) şi 89,75% (Modesto 480 FS – 12,5 l/t), în combaterea puricilor de pământ, în 
condiţiile unui grad de atac la martorul netratat de 18,93% (tabelul 6) şi între 89,49% şi 
91,34% în combaterea gărgăriţei tulpinilor, la un grad de atac de 15,71% la martorul 
netratat (tabelul 7). 

 
Tabelul 6 

 
Eficacitatea unor insecticide aplicate în tratamentul seminţei asupra speciei Psylliodes chrysocephala 

(The efficiency of some insecticides applied in rapeseed treatment on Psylliodes chrysocephala species) 
 

Nr. 
crt. 

Varianta 
experimentală 

 
Doza 

l/t 

Eficacitate (%) 
Puricele mare al cruciferelor (Psylliodes chrysocephala) 

2008 2009 2010 2011 Medie 
1 Modesto 480 FS 12,5 90 91 88,5 89,5 89,75 
2 Oncol 40 WS 10,0 90 90 91 87 89,59 
3 Imidacloprid 600 FS 6,0 86,6 90 89 86,6 88,90 
4 Gaucho 600 FS 6,0 90 90 85,5 91 89,11 
5 Cruiser 350 FS 3,5 89,5 90 89 88,8 89,32 
6 Picus 600 FS 6,0 89 91 90 86,7 89,17 
7 Chinook 200 FS 20,0 90 88 91 88,6 89,38 
8 Martor netratat GA% 18,5 19,4 19,12 15,7 18,93 

 
Tabelul 7 

 
Eficacitatea unor insecticide aplicate în tratamentul seminţei asupra speciei Ceutorhynchus napi 

(The efficiency of some insecticides applied in rapeseed treatment on Ceutorhynchus napi species) 
 

Nr. 
crt. 

Varianta 
experimentală 

Doza l/t 

Eficacitate (%) 
Gărgăriţa tulpinilor de rapiţă (Ceutorhynchus napi) 

2008 2009 2010 2011 Medie 

1 Modesto 480 FS 12,5 92 90 91 92,4 91,34 
2 Oncol 40 WS 10,0 89 90 91 93,9 90,96 
3 Imidacloprid 600 FS 6,0 90,5 91 89 91,8 90,57 
4 Gaucho 600 FS 6,0 91 90 90 92,4 90,83 
5 Cruiser 350 FS 3,5 90 89 90 93,8 90,70 
6 Picus 600 FS 6,0 90 90 90 88 89,49 
7 Chinook 200 FS 20,0 89 90 91 89 89,75 
8 Martor netratat GA% 16,1 15,8 15,5 15,45 15,71 

 
Pentru combaterea dăunătorilor care afectează culturile de rapiţă, în perioada cuprinsă 

între alungirea tulpinii – îmbobocit – înflorit – formarea şi maturarea silicvelor şi 
seminţelor s-au obţinut bune rezultate prin aplicarea a două tratamente cu insecticidele: 
Proteus 110 OD – 0,4 l/ha, Biscaya – 0,2 l/ha, Warrat 200 SC – 0,1 l/ha şi Reldan 40 + 
Vantex 60 – 1,1 + 0,1 l/ha. 
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 În tabelele 8, 9, 10 şi 11 sunt prezentate datele privind influenţa insecticidelor 
utilizate în tratamentul pe vegetaţie împotriva atacului produs de speciile: Meligethes 
aeneus,  Ceutorhynchus napi, Athalia rosae şi Brevicoryne brassicae.  

Tabelul 8 
 

Eficacitatea unor insecticide aplicate prin tratamente pe vegetaţie în combaterea speciei  
Meligethes aeneus 

(The efficiency of some insecticides applied as treatments during vegetation against the attack of  
Meligethes aeneus species) 

 

Nr. 
crt. 

Varianta experimentală 

 
Doza 
l/ha 

 

Eficacitate (%) 
Gândacul lucios al rapiţei (Meligethes aeneus) 

2008 2009 2010 2011 Medie 

1 Proteus 110 OD 0,4 91 91 90 91 90,8 

2 Biscaya 0,2 90 89 90 88 89,3 

3 Warrat 200 SC 0,1 89 88 89 88 88,5 

4 Reldan 40 + Vantex 60 1,1 + 0,1 92 90 91 91 91 

5 Martor netratat 
Nr. adulţi/ 

plantă 
28 27 20 21 24 

 
Tabelul 9 

 
Eficacitatea unor insecticide aplicate prin tratamente pe vegetaţie în combaterea speciei  

Ceutorhynchus napi 
(The efficiency of some insecticides applied as treatments during vegetation against  

Ceutorhynchus napi species) 

Nr. 
crt. 

Varianta experimentală 
Doza 
l/ha 

Eficacitate (%) 
Gărgăriţa tulpinilor de rapiţă (Ceutorhynchus napi) 

2008 2009 2010 2011 Medie 

1 Proteus 110 OD 0,4 73 74 70 73 72,6 

2 Biscaya 0,2 72 71 71 70 71,0 

3 Warrat 200 SC 0,1 72 71 73 70 71,5 

4 Reldan 40 + Vantex 60 1,1 + 0,1 73 73 70 72 72,0 

5 Martor netratat F% atac 44 43 39 42 42,0 

 
Astfel, eficacitatea insecticidelor utilizate în combaterea speciei Meligethes aeneus a 

avut valori cuprinse 88,6% (Warrat 200 SC – 0,1 l/ha) şi 91% (Reldan 40 + Vantex 60 – 
1,1 + 0,1 l/ha), în condiţiile în care densitatea medie a adulţilor la martorul netratat a fost 
de 24 exemplare/plantă. 

 În ceea ce priveşte combaterea speciei Ceutorhynchus napi, utilizarea insecticidelor a 
avut o eficacitate cuprinsă între 71% (Biscaya  – 0,2 l/ha) şi 72,6% (Proteus 110 OD – 0,4 
l/ha), la o frecvenţă a plantelor atacate în martorul netratat de 42%. 
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Insecticidele aplicate împotriva atacului produs de specia Athalia rosae au avut o 

eficacitate bună, cuprinsă între 90,2% (Warrat 200 SC – 0,1 l/ha) şi 94,3% (Proteus 110 
OD – 0,4 l/ha), la o frecvenţă a plantelor atacate în martorul netratat de 53,5%. 

Eficacitatea insecticidelor utilizate în combaterea speciei Brevicoryne brassicae a avut 
valori foarte mari. Astfel, cea mai mică valoare a fost de 92% la varianta tratată cu 
produsul Warrat 200 SC – 0,1 l/ha iar cea mai mare a fost de 96,2% la varianta tratată cu 
produsul Biscaya – 0,2 l/ha, în momentul în care la martorul netratat s-au înregistrat 138,5 
exemplare/m2. 

Tabelul 10 
 
Eficacitatea unor insecticide aplicate prin tratamente pe vegetaţie în combaterea speciei Athalia rosae 
(The efficiency of some insecticides applied as treatments during vegetation against Athalia rosae species) 

 

Nr. 
crt. 

Varianta experimentală 
Doza 
l/ha 

Eficacitate (%) 
Viespea rapiţei (Athalia rosae) 

2008 2009 2010 2011 Medie 

1 Proteus 110 OD 0,4 92 96 94 95 94,3 
2 Biscaya 0,2 91 92 92 93 92,0 
3 Warrat 200 SC 0,1 89 91 90 91 90,3 
4 Reldan 40 + Vantex 60 1,1 + 0,1 92 93 90 89 91,0 
5 Martor netratat F% atac 55 54 52 53 53,5 

 
 

Tabelul 11 
 

Eficacitatea unor insecticide aplicate prin tratamente pe vegetaţie în combaterea speciei Brevicoryne 
brassicae 

(The efficiency of some insecticides applied as treatments during vegetation against Brevicoryne brassicae 
species) 

 

Nr.     
crt. 

Varianta experimentală 
Doza 
 l/ha 

Eficacitate (%) 
Păduchele cenuşiu (Brevicoryne brassicae) 

2008 2009 2010 2011 Medie  

1 Proteus 110 OD 0,4 95 96 94 93 94,5 
2 Biscaya 0,2 97 96 95 97 96,3 
3 Warrat 200 SC 0,1 94 91 93 90     92 
4 Reldan 40 + Vantex 60 1,1 + 0,1 96 93 95 92     94 

  5 Martor netratat Nr.ex./plantă 141 139 140 134 138,5 

 
CONCLUZII 

 
• În culturile de rapiţă din Centrul Moldovei, în perioada 2008-2011, au fost 

identificaţi următorii agenţi patogeni: Pythium de Baryanum, Sclerotinia sclerotiorum, 
Fusarium sp., Phoma lingam, Alternaria brassicae, Erysiphae cruciferarum şi Botrytis 
cinerea. 
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• Entomofauna dăunătoare colectată în culturile de rapiţă, afectează plantele în 
perioada cuprinsă între germinare – răsărire – formarea rozetei de frunze (Phyllotreta 
atra, Phyllotreta nemorum, Psylliodes chrysocephala şi Ceutorhynchus napi) şi în 
perioada dintre alungirea tulpinii – îmbobocit – înflorit – maturarea seminţelor 
(Meligethes aeneus,  Ceutorhynchus napi, Athalia rosae şi Brevicoryne brassicae). 

• Prevenirea atacurilor produse de unii agenţi patogeni care se transmit prin sol şi 
sămânţă s-a realizat prin tratamentul chimic al seminţei cu fungicidele: Raxil 060 FS, 
Dividend 030 FS, Semnal 500 FS şi Sirius. 

• Tratamentul seminţelor de rapiţă cu produsele: Modesto 480 FS, Oncol 40 WS, 
Imidacloprid 600 FS, Gaucho 600 FS, Cruiser 350 FS, Picus 600 FS, Chinook 200 FS 
asigură o bună protecţie faţă de atacul speciilor  Phyllotreta sp., Psylliodes sp. şi 
Ceutorhynchus napi. 

• Tratamentul aplicat la avertizare, în perioada de vegetaţie cu produsele: Proteus 110 
OD, Biscaya, Warrat 200 SC şi Reldan 40 + Vantex 60, asigură o bună protecţie faţă de 
atacul speciilor Ceutorhynchus napi,  Meligethes aeneus, Athalia rosae şi Brevicoryne 
brassicae care afectează culturile de rapiţă în perioada cuprinsă între alungirea tulpinii – 
îmbobocit – înflorit – formarea silicvelor. 
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