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Abstract 

 

Maize leaf weevil (Tanymecus dilaticollis Gyll) is the main pest of the maize crop, in south and 

south-east of Romania. The insect is dangerous when plants are in first vegetation stages (BBCH 10-

14). At NARDI Fundulea, researches concerning effectiveness of both, current and new active 

ingredient insecticides, used like seed treatment against this pest were made. The weather conditions 

influence on this insect, during April (last decade)-May (decades I-II) was also tseted. In last four years, 

climatic conditions from spring were variable.  

Generally, average temperatures from decades under study were over multiyear average. In same 

period, the registered rainfalls were over multiyear average in 2011, 2012 and below multiyear average 

in 2010 and 2013. Even if the registered rainfalls in 2012 were over multiyear average, the attacks of    

T. dilaticollis at  untreated maize plants were higher because of daily rainfall distributions. Most of the 

rains from May, 2012, occurred in a few days at the end of observation period, when maize plants are 

in four leaf stage (BBCH 14). Insecticides on base of thiametoxam (Cruiser 350 FS) and clothianidin 

(Poncho 600 FS) provide a good protection for maze plants against maize leaf weevil attack, in all years 

under study in different climatic conditions from spring. The differences between treated and 

untreated (control) variant was statistically assigned (P<0.001). Insecticides on base of tiacloprid or 

cyantraniliprole don’t provide protection of the maize plants against T. dilaticollis in case of high pest 

density. For all active ingredients, same results with field testing were obtained under laboratory 

conditions, using a pest density of 4 adults/plant.  
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INTRODUCERE 

 

Considerat un dăunător regional al porumbului, la nivelul Uniunii Europene 

(M e i s s l e  şi colab., 2010), gărgăriţa frunzelor de porumb, sin. răţişoara porumbului 

(Tanymecus dilaticollis Gyll) este unul dintre principalii dăunători ai acestei culturi în 

sud-estul continentului (P a u l i a n, 1972; Č a m p r a g, 2007). În ţările din fosta 

Yugoslavie, dăunătorul se găseşte cu preponderenţă în Serbia, regiunea Vojvodina, în 

timp ce în Croaţia se găseşte în zona de stepă din estul ţării (Č a m p r a g  şi colab., 1969; 

Č a m p r a g  şi colab., 2006). Acelaşi autor menţionează că T. dilaticollis produce 

pagube cu preponderenţă la porumb, floarea-soarelui, sfecla de zahăr, tutun, atacând în 

total 70 de specii de plante, din care 40 sunt cultivate. În Bulgaria, gărgăriţa frunzelor de 

porumb este menţionată în literatura de specialitate ca dăunător periculos pentru culturile 

de porumb, floarea-soarelui şi sfecla de zahăr (K i r k o v, 1967; P o p o v, 1969; 

G e r g i n o v , 1989, K r u s t e v a  şi colab., 2006; D r a g a n o v a  şi colab., 2012). În 

Turcia  este semnalat ca dăunător important la culturile de porumb şi floarea-soarelui, în 

special în regiunile Adana, Kozan şi Yumurtalik, pagubele variind de la un an la altul, în 

funcţie de condiţiile climatice din perioada primăverii (L o d o s, 1981; L o d o s  şi 

colab., 2003; A v g n şi C o l o n n e l l i, 2011). În Grecia au fost raportate pentru prima 

oară pagube produse de această insectă la cultura porumbului, în anul 2010, în regiunea 

Agios Athanasios (Thessaloniki) din nordul ţării (P a p a d o p o u l o u, 2012). Autorul a 

menţionat că dăunătorul a fost identificat într-o solă unde porumbul era cultivat în 

monocultură al şaselea an consecutiv. În ciuda faptului că plantele au răsărit cu succes, 

atacul a fost sever şi plantele au fost compromise aproape în totalitate. Anterior,              

T. dilaticollis a fost menţionat ca dăunător cu importanţă economică  la culturile de sfeclă 

de zahăr (D o u d o u l a k a k i s, 1982).  În fosta URSS, gărgăriţa frunzelor de porumb 

este semnalată în sudul Ucrainei, în regiunea Rostov (Federaţia Rusă) sau în Caucaz, 

producând pagube la culturile de sfeclă de zahăr, porumb sau floarea-soarelui 

(G o n c h a r e n k o , 1967; D i e c k m a n n, 1983). Date mai recente din literatura de 

specialitate au arătat extinderea arealului dăunătorului în Ucraina, o posibilă cauză fiind 

creşterea temperaturii medii a aerului şi schimbările din structura agricolă, de după 1990 

(L e s s o v o i  şi T r o n, 1998). În Ungaria, este semnalat ca dăunător polifag la plantele 

de porumb şi floarea-soarelui, producând pagube în funcţie de condiţiile climatice şi de 

densitatea înregistrată pe unitatea de suprafaţă (T a k á c s, 1973; K a k s o, 1974; 

S a r i n g e r , 1998). Conform lui K e s z t h e l y i şi colab. (2008), în caz de atac puternic, 

plantele netratate de porumb pot să fie distruse în proporţie de 50 % sau mai mult. 

În România, dăunătorul a fost pentru prima dată semnalat în anul 1904 (K n e c h t e l 

şi K n e c h t e l, 1909). La mijlocul secolului trecut, s-a menţionat că T. dilaticollis a 

produs pagube la cultura porumbului în 11 judeţe din sudul şi sud-estul ţării 

(M a n o l a c h e  şi colab., 1948-1954; P a u l i a n, 1972). Cercetările efectuate la 

I.C.C.P.T. Fundulea în perioada 1965-1970, atât cele referitoare la biologia insectei (P a u 

l i a n  şi  P o p o v, 1968; 1973, 1974; P a u l i a n  şi colab., 1969), cât şi cele referitoare 

la aspectul său puternic dăunător, au relevat existenţa unei zone deosebit de favorabile 

pentru gărgăriţa frunzelor de porumb, situate în sud-estul ţării, unde s-au găsit densităţi 

cuprinse între 30 şi 50 de insecte/m
2 

şi chiar 80 de insecte/m
2
,
 
în Dobrogea; densităţi 
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moderate se înregistrau şi pe unele perimetre mai mici în sud-vestul Olteniei (P a u l i a n, 

1972). Acelaşi autor a făcut referire la zone favorabile situate în nord-estul ţării (şesurile 

dintre Siret şi Prut), vestul şi nord-vestul Bărăganului, câmpiile Burnasului, Olteniei sau 

Banatului, precum şi în zone colinare şi de luncă unde dăunătorul se poate întâlni cu 

densităţi mai reduse.  

În România, T. dilaticollis a fost semnalat pe 34 plante gazdă, din 7 familii botanice 

diferite, dăunătorul manifestând preferinţă pentru plantele de porumb sau grâu 

(P a u l i a n  şi colab., 1979). Cercetări recente asupra simţului olfactiv al masculilor şi 

femelelor de T. dilaticollis au demonstrat atracţia compuşilor volatili, eliberaţi de plantele 

gazdă preferate (porumb şi floarea-soarelui) pentru aceşti dăunători (T o s h o v a  şi 

colab., 2010). În prima lucrare de acest gen, elaborată de colectivul de autori menţionat 

mai sus, s-a făcut referire la doi compuşi volatili obţinuţi din frunzele verzi ((E)-2-hexen-

1-ol şi (Z)-3-hexen-1-ol) şi un compus volatil terpenoid (linalool) care au determinat cel 

mai mare răspuns electrofiziologic al adulţilor de gărgăriţa porumbului. Autorii au 

subliniat că aceşti compuşi ar putea fi folosiţi pe viitor pentru noi tipuri de capcane 

entomologice în vederea atragerii şi monitorizării acestor insecte.  

Pierderile de recoltă pot ajunge la 34%, la o densitate cuprinsă între 25 şi 30 

insecte/m
2
 (P a u l i a n şi colab., 1969; P a u l i a n, 1979). În caz de condiţii climatice 

favorabile, s-au semnalat densităţi ridicate de T. dilaticollis, care au depăşit 60 insecte/m
2
, 

iar în unele situaţii excepţionale s-au raportat densităţi de 160 insecte/m
2
 (B ă r b u l e s c u  

şi colab., 1985, 1986, 1987, 1988).  În anii ’90, atacul a fost ridicat, în special în judeţele 

Tulcea şi Constanţa, unde s-au semnalat densităţi cuprinse între 40 şi 80 de insecte/m
2
, 

dar şi în judeţele Călăraşi, Brăila, Galaţi, Ialomiţa, Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Gorj, 

Mehedinţi, unde densităţile au variat între 15 şi 80 de insecte/m
2
 (B ă r b u l e s c u  şi 

colab., 1991, 1993, 1995, 1996, 1997). De asemenea, s-a menţionat că suprafaţa de 

porumb afectată de atacul răţişoarei a ajuns la 750000 ha, iar în cazul în care nu s-au 

efectuat tratamentele la sămânţă, cultura a fost întoarsă (B ă r b u l e s c u  şi colab., 

1994). Se menţionează că, în perioada anilor '50-'60, în Dobrogea, înaite de generalizarea 

tratamentului seminţelor cu produse pe bază de carbofuran, pe unele suprafeţe, porumbul 

se semăna şi de 2-3 ori pentru a se putea înfiinţa cultura, chiar în condiţiile aplicării 

tratamentelor cu pulberi pe bază de HCH (P a u l i a n, 1972; P o p o v şi  

B ă r b u l e s c u ,  2007).    

Date şi mai recente din literatura de specialitate au scos în evidenţă un atac ridicat de 

T. dilaticollis în judeţele din sud, sud-est sau sud-vest, precum şi în unele judeţe din 

Moldova, în anii cu precipitaţii reduse, în ultima decadă a lunii aprilie şi prima decadă a 

lunii mai, în special pe parcelele unde porumbul s-a semănat în monocultură 

(B ă r b u l e s c u  şi colab., 2001c; P o p o v şi colab., 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007a,b). S-a menţionat şi creşterea suprafeţei cu porumb afectate de atacul răţişoarei, la 

aproximativ 1000000 ha. În ultimii ani s-au semnalat atacuri mari de T. dilaticollis în 

zone considerate nefavorabile pentru acest dăuător. Astfel, într-o cercetare efectuată pe 3 

ani, în judeţul Sibiu, A n t o n i e şi colab. (2012) au raportat toate formele de atac, la 

culturile de porumb, de la slab (3% plante atacate), foarte puternic (30-60% plante 

atacate) până la atac extrem de puternic (60% plante atacate). O posibilă explicaţie constă 
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în schimbările de structură survenite în exploataţiile agricole, după 1990, precum şi 

schimbările climatice. L u p şi colaboratorii (2013) au menţionat creşterea numărului de 

exploataţii de subzistenţă şi semisubzistenţă, care practică o agricultură extensiv-

tradiţională, precum şi reducerea sortimentului de culturi la nivel de fermă, pentru care 

există o piaţă atractivă din punct de vedere economic, având drept rezultat creşterea 

suprafeţelor cu porumb cultivate în sistem de monocultură. După P o p o v (2004), anual, 

între 35 şi 50% din suprafaţa cu porumb se cultivă în sistem de monocultură. Cercetări 

efectuate la I.N.C.D.A. Fundulea şi publicate de-a lungul ultimelor cinci decenii au 

demonstrat că cele mai mari atacuri de T. dilaticollis s-au produs în cazul porumbului 

semănat după porumb (P a u l i a n, 1972; B ă r b u l e s c u, 1996; V o i n e s c u  şi  

B ă r b u l e s c u , 1998; P o p o v  şi  B ă r b u l e s c u, 2007; P o p o v  şi colab., 2007). Se 

poate aprecia că, în România, în absenţa măsurilor energice de combatere, exclusiv prin 

tratarea seminţelor, pagubele produse culturilor de porumb pot fi de la 10-25% până la 

compromitere totală, pe unele suprafeţe (B ă r b u l e s c u  şi colab., 2001c; P o p o v  şi   

B ă r b u l e s c u, 2007). 

Tratamentul seminţelor asigură plantelor de porumb, aflate în primele faze de 

vegetaţie, o protecţie bună împotriva atacului gărgăriţei frunzelor de porumb 

(V o i n e s c u , 1985; B ă r b u l e s c u şi colab., 2001a, b; V a s i l e s c u, 2005; 

K r u s t e v a  şi colab., 2006; K e s z t h e l y i  şi colab., 2008; T r o t u ş  şi colab., 2011). 

Gneralizarea tratamentelor seminţelor a avut drept rezultat scăderea atacului de T. 

dilaticollis (P o p o v şi  B ă r b u l e s c u, 2007; P o p o v  şi colab., 2007a; Č a m p r a g, 

2011). În urma directivei Comisiei Europene nr. 485/2013, se restricţionează pentru doi 

ani, folosirea a trei substanţe active din clasa neonicotinoidelor (tiametoxan, imidacloprid 

şi clotianidin), începând cu 1 decembrie, 2013. În urma aplicării acestei directive, în 

România nu a mai rămas omologat nici un insecticid pentru tratamentul la sămânţă 

împotriva T. dilaticollis.  După Č a m p r a g (2007), schimbările climatice din ultimii ani 

pot favoriza insectele termofile şi xerofite, cum este şi cazul răţişoarei porumbului. Într-o 

cercetare de lungă durată, folosind şi modelarea matematică, O l e s e n şi colaboratorii 

(2011) au menţionat că schimbările climatice afectează negativ agricultura din ţările cu 

climat continental din Europa de Sud-Est, inclusiv România, prin scăderea rezistenţei 

plantelor de cultură la stresul biotic şi abiotic. În revistele de popularizare agricolă din 

ultimii doi ani, fermierii fac referire la situaţii când sunt întoarse culturi de porumb, la 

care nu s-a efectuat tratamentul seminţelor, în special în cazul fermelor mici (Recolte  

Bogate, 2013).  

În această lucrare, colectivul de autori prezintă rezultatele testării în condiţii de câmp 

şi laborator, la I.N.C.D.A. Fundulea, atât a unor substanţe active existente pe piaţă 

(înainte de intrarea în vigoare a directivei 485/2013), cât şi a unor substanţe active noi, 

folosite ca tratament la sămânţă pentru combaterea gărgăriţei frunzelor de porumb         

(T. dilaticollis).          
 

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

 

Experienţele în câmp s-au realizat în cadrul Laboratorului de Protecţia Plantelor din 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, judeţul Călăraşi 

(latitudinea: 44,3; longitudinea: 24,1; altitudinea: 68 m). În perioada 2011-2013, s-au 
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testat substanţe active din grupa neonicotinoidelor (tiametoxan 350 g/l, clotianidin 600 g/l 

în două doze). Pe lângă aceste substanţe active, în anul 2013 s-a testat o nouă substanţă 

activă pentru tratament sămânţă (tiacloprid 480 g/l). Într-o experienţă separată, în anii 

2010 precum şi 2012-2013, s-a testat o substanţă activă nouă, din grupa diamidelor 

(cyantraniliprole 625/l). Testările în câmp au fost divizate în două experienţe, deoarece 

hibrizii de porumb folosiţi au fost diferiţi. În experienţa 1 s-a folosit hibridul Olt iar în 

experienţa 2 s-a folosit hibridul PR 37N01 (tabelul 1). Substanţele active au fost testate în 

mai multe doze. Pentru a asigura o presiune mare de infestare, plantele de porumb au fost 

semănate într-o solă cu monocultură de porumb, trei ani consecutivi. Pentru a împiedica 

migrarea adulţilor de T. dilaticollis, între parcelele experimentale cu porumb s-au semănat 

benzi cu mazăre, aceasta fiind o plantă repelentă pentru acest dăunător (P a u l i a n, 1972; 

P a u l i a n  şi colab., 1979; B ă r b u l e s c u  şi colab., 2001).  
 

Tabelul 1 

            Substanţele active testate pentru combaterea gărgăriţţei frunzelor de porumb  

(T. dilaticollis), la I.N.C.D.A. Fundulea 

            (Active ingredients tested for maize leaf weevil (T. dilaticollis) controll,  at NARDI Fundulea) 

 

EXPERIENŢA 1 

Nr.crt. Substanţă activă Doză (l/t) 

1 Martor  — 

2 
clotianidin 600 g/l 

(Poncho 600 FS) 
4,0 

3 
clotianidin 600 g/l 

(Poncho 600 FS) 
2,0 

4 
tiacloprid 400 g/l 

(Sonido) 
8,0 

5 
tiametoxan 350 g/l 

(Cruiser 350 FS) 
9,0 

EXPERIENŢA 2 

Nr.crt. Substanţă activă Doză (l/t) 

1 
cyantraniliprole 625 g/l 

(DPX-HGW86) 
4,0 

2 
cyantraniliprole 625 g/l 

(DPX-HGW86) 
6,0 

3 
cyantraniliprole 625 g/l 

(DPX-HGW86) 
8,0 

4 
tiametoxan 350 g/l 

(Cruiser 350 FS) 
9,0 

5 Martor — 

 

Experienţele au fost aranjate după schema blocurilor randomizate, fiecare variantă 

având patru repetiţii. Lungimea unei parcele experimentale (repetiţie) este de 10 metri iar 

lăţimea este de 4,2 metri (6 rânduri de porumb), rezultând o suprafaţă totală de 42 m
2
. În 

toţi anii de experimentare, plantele de porumb s-au semănat în ultima decadă a lunii 

aprilie, la o densitate mai redusă pentru a favoriza atacul de T. dilaticollis. Distanaţa între 
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rânduri este de 70 cm, în timp ce distanţa între plante pe rând este de 35 cm, ceea ce 

corespunde unei densităţi de 40816 pl/ha. După răsărirea plantelor de porumb, când 

rândurile au devenit vizibile, la fiecare parcelă experimentală se marchează 20 de plante 

de pe cele patru rânduri centrale, câte cinci plante pe rând, în scăriţă (figura 1). Nu se 

marchează plantele de porumb de pe cele două rânduri marginale ale parcelei. De 

asemenea de pe cele patru rânduri, nu se marchează prima plantă de pe rând pentru a 

elimina un posibil efect de margine. Când plantele de porumb au ajuns în faza de 4 frunze 

(BBCH 14) se determină intensitatea atacului, folosind o scară elaborată şi îmbunătăţită 

de P a u l i a n (1972). 

 

 
 

Figura 1 – Marcarea plantelor de porumb, în scăriţă pentru notările privind intensitatea atacului de 

 T. dilaticollis şi benzi de mazăre între parcelele experimentale (original) 

(Marking of maize plants in stair system for assessments regarding attack intensity of the T. dilaticollis  

and pea strips between experimental plots) 

 

Conform acestei scări de notare, intesitatea atacului variază de la 1 (plantă neatacată) 

până la 9 (plantă distrusă complet): 

 Nota 1 – plantă neatacată; 

 Nota 2 – plantă cu două-trei perforări simple pe marginea frunzelor; 

 Nota 3 – plantă cu perforări şi rosături pe toate marginile frunzelor; 

 Nota 4 – plantă cu frunze roase în proporţie de 25%; 

 Nota 5 – plantă cu frunze roase în proporţie de 50%; 

 Nota 6 – plantă cu frunze roase în proporţie de 75%; 

 Nota 7 – plantă cu frunze roase aproape până la nivelul tijei; 

 Nota 8 – plantă cu frunze complet roase şi începutul tijei distruse; 

 Nota 9 – plantă distrusă, cu tijă roasă până aproape la nivelul solului. 

La 30 de zile de la răsăritul plantelor se determină procentul de plante salvate (%) prin 

numărarea plantelor de pe întreaga parcelă şi raportarea acestora la numărul de seminţe 
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semănate pe parcelă. Având în vedere că T. dilaticollis este un dăunător polifag, iar 

experienţele se montează într-o solă cu monocultură de porumb, este foarte important să 

asigurăm un managament foarte bun al combaterii buruienilor în parcelă. Se face atât o 

erbicidare preemergentă, cât şi o erbicidare postemergentă după răsărirea plantelor de 

porumb. Trebuie folosite erbicide care nu produc efecte de fitotoxicitate la plantele de 

porumb. În cazul în care avem probleme cu costreiul (Sorghum halopense) din rizomi, 

trebuie efectuate praşile manuale, având grijă să nu se rănească plantele de porumb. 

Deoarece dăunătorul se deplasează pe sol, este de dorit să se efectueze un număr minim 

de treceri prin parcelele experimentale când plantele de porumb se află între fazele de 

răsărire (BBCH 10) până în faza de 4-5 frunze (BBCH 14-15).   

Experienţele în condiţii controlate. Substanţele active testate în condiţii de câmp,    

s-au evaluat şi în condiţii controlate, în casa de vegetaţie. Seminţele de porumb s-au 

semănat în cutii de plastic, cu dimensiunea de 12x12x10 cm. Înainte se semănat, cutiile 

de plastic s-au umplut pe ¾ cu sol, de tipul preluvosol roşcat (după noua clasificare 

SRTS,  F l o r e a  şi  M u n t e a n u, 2003), cernut în prealabil prin sită. Este foarte 

important ca acest sol, folosit în experienţe, să provină dintr-un loc unde nu s-au efectuat 

tratamente cu pesticicde. După semănat, s-a mai adăugat pământ în fiecare cutie, s-a tasat 

uşor, apoi a fost udat pentru a asigura o răsărire uniformă a plantelor de porumb. 

Insectele folosite în aceste experienţe au fost recoltate din solele cu porumb în care nu 

s-au făcut tratamente, atât din câmpul experimental al Laboratorului de Protecţia 

Plantelor, cât şi din câmpul experimental al Centrului de Agricultură Ecologică. După ce 

au fost recoltate din câmp, insectele au fost duse în laborator şi ţinute câteva zile în 

frigider la o temperatură de 15 °C, pentru ca acestea să devină inactive. D r a g a n o v a  

şi colab. (2012), în experienţele de laborator cu T. dilaticollis, de la Institutul de Protecţia 

Plantelor din Bulgaria, după recoltarea adulţilor din câmp, îî menţin activi în condiţii de 

laborator, la o temperatură de 25 °C (± 2°C), hrănindu-i cu o mixtură de porumb. Noi 

considerăm că ţinând insectele inactive câteva zile, acestea vor avea un apetit de hrănire 

mai mare, după ce vor fi introduse în cutii.  

Când plantele de porumb au răsărit şi se află în faza de o frunză (BBCH 11), se adaugă 

20 de insecte pentru fiecare cutie, pentru a asigura o densitate de 4 insecte/cutie. În acest 

mod, se asigură o presiune mare de infestare şi se realizează cele mai exigente condiţii de 

testare a substanţelor active. B ă r b u l e s c u şi colab. (2001b) au lucrat, atât cu densităţi 

de 4 insecte/plantă, cât şi cu densităţi de 7 insecte/plantă. Este foarte important ca 

insectele să nu fie vătămate în timp ce sunt transferate în cutiile cu plante de porumb. 

După ce insectele au fost adăugate, fiecare cutie se acoperă cu izolatoare, formate din 

capace cu sită fină, pentru a nu permite evadarea insectelor.  

Se notează zilnic mortalitatea insectelor, până la 8 zile de la infestare. De asemenea, 

când plantele de porumb ajung în faza de patru frunze se notează intensitatea atacului, 

folosind aceeaşi scară de notare ca în cazul testărilor în condiţii de câmp.  

S-au folosit datele meteo înregistrate la staţia meteorologică din cadrul I.N.C.D.A. 

Fundulea. S-a urmărit în special perioada cuprinsă între ultima decadă a lunii aprilie şi 

primele două decade ale lunii mai, când plantele de porumb sunt cele mai sensibile la 

atacul de T. dilaticollis. În paralel cu notările din parcelele experimentale s-au efectuat 
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notări la solele netratate de porumb situate în zonă pentru a determina influenţa 

condiţiilor meteo asupra atacului de răţişoară.  

Interpretarea statistică. Datele obţinute în condiţii de câmp şi de laborator au fost 

prelucrate statistic, folosind metoda analizei varianţei, corelaţii şi regresii, prin 

intermediul softurilor Microsoft Excel 2003 şi ARM versiunea 8.5.0. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

Condiţiile climatice din ultima decadă a lunii aprilie şi primele două decade ale lunii 

mai, când se înregistreză sensibilitatea maximă a plantelor de porumb faţă de atacul 

gărgăriţei frunzelor (T. dilaticollis) s-au caracterizat printr-o mare variabilitate, între anii 

2010 şi 2013. În ceea ce priveşte temperatura medie a aerului, în această perioadă, s-a 

constatat că în anul 2010 s-a depăşit media multianuală, în 2011 temepratura medie a fost 

sub valorile multianuale, în timp ce în anii 2012 şi 2013, abaterile au fost mai mari cu 

+4,0, respectiv +4,7 ºC, faţă de mediile multianuale (tabelul 2).   

 
Tabelul 2 

Influenţa temperaturii aerului asupra atacului gărgăriţei frunzelor de porumb (T. dilaticollis Gyll) 

 la I.N.C.D.A. Fundulea (2010-2013) 

(Influence of the air temperature on maize leaf weevil attack (T. dilaticollis Gyll), 

 at NARDI Fundulea, during 2010-2013) 

 

Anul 

 

Inten-

sitate 

 

Plante 

salvate 

 

Temperatura (°C) 

Media 

perioadă 

(°C) 

Aba- 

terea 

(°C) 

Anul curent Medii multianuale 

Apr. Mai Apr. Mai 

III I II III I II 

2010 5,1 85,50 13,4 15,9 16,4 12,5 13,1 17,1 15,2 +1,0 

2011 5,8 79,25 12,2 11,8 17,1 12,5 13,1 17,1 13,7 -0,5 

2012 6,7 68,20 17,4 16,6 20,8 12,5 13,1 17,1 18,3 +4,0 

2013 6,3 75,25 18,1 19,3 19,4 12,5 13,1 17,1 18,9 +4,7 

 
Analizând evoluţia temperaturilor pe decade, s-a constatat că acestea au depăşit 

mediile multianuale în ultima decadă a lunii aprilie în anii 2010, 2012 şi 2013, în prima 

decadă a lunii mai în aceiaşi ani, precum şi în ultimele două decade a lunii mai, în anii 

2012 şi 2013. Din punct de vedere termic, anii 2012 şi 2013 au fost cei mai favorabili 

pentru evoluţia dăunătorului. Acest lucru reiese şi din analiza graficului evoluţiilor 

temperaturiilor medii zilnice înregistrate în perioada de referinţă studiată, când se poate 

observa că în anii 2012-2013, în special în ultima decadă a lunii aprilie şi prima decadă a 

lunii mai, temperatura medie a fost egală sau mai ridicată de 20 ºC (figura 2). Este 

important de menţionat că temperaturile maxime zilnice ale aerului au fost mai mari de 

+30 ºC încă de la sfârşitul lunii aprilie, atât în 2012, cât şi în 2013, după care a urmat o 

scădere a acestora, începând cu a doua decadă a lunii mai. 
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Figura 2 - Temperaturile medii zilnice înregistrate în luna aprilie (decada III) - mai (decada I-II),  

la I.N.C.D.A. Fundulea, în perioada 2010-2013 

(Daily average temperatures from April (dec. III) - May (dec. I-II), registered at NARDI Fundulea, 

 during 2010-2013) 

 

Analizând datele din tabelul 3, s-a constatat că în ultima decadă a lunii aprilie şi 

primele două decade ale lui mai, la I.N.C.D.A. Fundulea, în anul 2010 şi 2013, 

precipitaţiile înregistrate au fost sub mediile multianuale, în timp ce în anii 2011 şi 2012 

au fost peste medie. Este important de menţionat că în anul 2012 s-au înregistrat 103,8 

mm în perioada aprilie (decada III)-mai (decadele I-II), abaterile faţă de mediile 

multianuale fiind de +60,8 mm. În condiţiile de temperatură şi precipitaţii menţionate mai 

sus, atacul de  T. dilaticollis la plantele netratate de porumb a fost moderat în anii 2010 şi 

2011, în timp ce în anul 2012 a fost puternic (I=6,7). Atacul la plantele netratate de 

porumb a fost relativ ridicat şi în condiţiile climatice ale anului 2013 (I=6,3).  

 
Tabelul 3 

Influenţa precipitaţiilor asupra atacului gărgăriţei frunzelor de porumb (T. dilaticollis Gyll) 

 la I.N.C.D.A. Fundulea , în perioada 2010-2013) 
(Influence of the rainfalls on maize leaf weevil attack (T. dilaticollis Gyll), at NARDI Fundulea, 

during 2010-2013) 
 

Anul 

 

In
te

n
 s

it
at

e 

A
ta

c 
(1

-9
) 

 

Plante 

salvate 

(%) 

Precipitaţii (mm) 

Suma 

prioadă 

(mm) 

Aba- 

terea 

(mm) 

Anul curent Medii pe 10 ani 

Apr. Mai Apr. Mai 

III I II III I II 

2010 5,1 85,50 4,4 2,6 13,3 5,5 17,5 20,0 20,3 -22,7 

2011 5,8 79,25 2,1 48,4 23,0 5,5 17,5 20,0 73,5 +30,5 

2012 6,7 68,20 1,8 14,2 87,8 5,5 17,5 20,0 103,8 +60,8 

2013 6,3 75,25 0 5,8 11,4 5,5 17,5 20,0 17,2 -25,8 
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Între anii 2010 şi 2013, la parcelele cu porumb, la care nu s-a tratat sămânţa, procentul 

de plante salvate a avut valori ridicate numai în condiţiile anului 2010 (85,50%), în timp 

ce în condiţiile anului 2012 a avut valori scăzute (68,20%). În anii 2011 şi 2013, 

procentul de plante salvate a fost sub 80% (tabelele 2 şi 3).  

De-a lungul timpului, cercetările efectuate la I.N.C.D.A. Fundulea privind influenţa 

precipitaţiilor asupra atacului de răţişoară la plantele de porumb au scos în evidenţă faptul 

că în anii cu primăveri calde şi secetoase, în special în ultima decadă a lunii aprilie şi 

primele două decade ale lunii mai, atacul acestui dăunător este favorizat, în timp ce în anii 

cu cantităţi ridicate de precipitaţii înregistrate în aprilie-mai şi temperaturi moderate sau 

scăzute au avut ca rezultat un atac mai slab al dăunătorului şi un procent ridicat de plante 

salvate (P a u l i a n, 1972; B ă r b u l e s c u  şi colab., 2001b; V a s i l e s c u  şi colab., 

2005; P o p o v  şi colab., 2006). În general, între cantiatea de precipitaţii înregistrată în 

primăvară şi intesitatea atacului de T. dilaticollis la plantele netratate de porumb este o 

corelatie negativă (figura 3).  
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Figura  3 – Relaţia dintre nivelul precipitaţiilor înregistrate în primăvară şi intensitatea atacului de  

T. dilaticollis la plantele netratate de porumb, la I.N.C.D.A. Fundulea, în perioada 1984-2003 

(Relation between rainfalls level from spring and T. dilaticollis attack intensity at maize untreated plants, 

 at NARDI Fundulea, during 1984-2013) 

 

Situaţia din perioada 2010-2013 nu mai corespunde în totalitate cu datele istorice. 

Astfel, în anul 2012, deşi precipitaţiile înregistrate în perioada aprilie (decada III) - mai 

(decadele I-II) a fost cu 60,8 mm în plus faţă de mediile multianuale, totuşi atacul de      

T. dilaticollis la plantele netratate de porumb a avut valori ridicate. Explicaţia pentru acest 

fapt constă, atât în evoluţia temperaturilor medii ale aerului, care au fost cu mult peste 

mediile multianuale (tabelul 2, figura 2), cât şi în distribuţia zilnică a precipitaţiilor. 

Astfel, deşi precipitaţiile înregistrate în perioada aprilie (decada III) - mai (decadele I şi 
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II) au fost peste mediile multianuale, totuşi, din tabelul 3 şi figura 4 se poate observa 

repartiţia neuniformă a acestora. Din totalul de precipitaţii de 103,8 mm înregistrate în 

perioada luată în studiu a anului 2012, în ultima decadă a lunii aprilie s-au înregistrat 1,8 

mm, în prima decadă a lunii mai s-au înregistrat 14,2 mm, în timp ce în a doua decadă a 

lunii mai s-au înregistrat 87,8 mm, din care, într-o singură zi s-au înregistrat 52,7 mm (pe 

19 mai). În primăvara anului 2012, într-un interval relativ scurt de timp, s-au înregistrat, 

atât condiţii de secetă şi temperaturi ridicate, favorabile pentru atacul acestui dăunător, 

cât şi condiţii de umiditate ridicată şi temperaturi moderate, mai puţin favorabile pentru 

atacul de T. dilaticollis. Această a doua perioadă s-a înregistrat în a doua decadă a lunii 

mai, când plantele de porumb au ajuns la faza de 4 frunze (BBCH 14). O situaţie opusă  

s-a întâmplat în anul 2010. Deşi precipitaţiile înregistrate în perioada aprilie (decada III) -

mai (decadele I-II) au fost scăzute, iar în ultima decadă a lunii aprilie şi prima decadă a 

lunii mai, temperaturile înregistrate au fost mai ridicate decât mediile multianuale, atacul 

de răţişoară la plantele netratate de porumb a fost moderat, având o intensitate de 5,1 

(tabelele 2, 3). O posibilă explicaţie pentru acest fapt constă în diferenţele mari de 

temperatură dintre zi şi noapte, înregistrate în ultima decadă a lunii aprilie şi prima 

decadă a lunii mai. De asemenea, în anul 2010, între 7 şi 23 mai, cu excepţia datei de 11, 

zilnic s-au înregistrat precipitaţii. Chiar dacă precipitaţiile zilnice înregistrate în această 

perioadă au fost reduse cantiativ, totalul lor, fiind sub mediile multianuale, condiţiile 

meteo înregistrate în acele zile au fost mai puţin favorabile pentru atacul insectelor, 

plantele de porumb ajungând mai repede în faza de patru frunze (BBCH 14). Per 

ansamblu, în perioada 2010-2013 nu s-au observat modificări cantitative privind evoluţia 

preciptaţiilor din perioada primăverii, dar distribuţia acestora a fost atipică comparativ cu 

anii precedenţi. Cercetări recente privind schimbările climatice, folosind instrumente noi 

de lucru, cum ar fi modelarea matematică, au arătat posibilele efecte ale schimbărilor 

climatice, cum ar fi creşterea temperaturilor medii în perioada primăverii şi a verii, în 

Europa Centrală şi de Sud-Est, precum şi modificarea distribuţiei precipitaţiilor               

(O l e s e n  şi colab., 2011). Referitor la precipitaţiile înregistrate în timpul primăverii, 

deşi B o z o (2011) a menţionat existenţa unui trend descrescător în această perioadă, din 

datele climatice înregistrate la I.N.C.D.A. Fundulea, nu putem confirma acest lucru. Cu 

toate acestea, distribuţia precipitaţiilor din timpul primăverii poate influenţa pozitiv atacul 

de T. dilaticollis la plantele de porumb, dacă temperaturile înregistrate în această perioadă 

sunt mai mari decât mediile multianuale. La aceeaşi concluzie a ajuns şi Č a m p r a g 

(2007). Sunt necesare cercetări suplimentare, folosind modelarea matematică, privind 

evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra evoluţiei gărgăriţei frunzelor de 

porumb (T. dilaticollis). În anii 2011 şi 2013, procentul de plante salvate a fost sub 80% 

(tabelele 2 şi 3).    
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Figura 4 – Precipitaţiile zilnice înregistrate în luna aprilie (decada III) - mai (decada I-II), la I.N.C.D.A. 

Fundulea, în perioada 2010-2013 

(Daily rainfalls from April (dec. III) - May (dec. I-II), registered at NARDI Fundulea, during 2010-2013) 
 

În condiţii climatice diferite de la un an la altul, la experienţa 1, intensitatea atacului 

de T. dilaticollis la parcelele martor, pe o scară de la 1 la 9, a fost de 4,79 în anul 2011. 

La variantele tratate cu clotianidin şi tiametoxan, atacul a avut valori reduse în timp ce la 

varianta tratată cu doza redusă de clotianidin, intensitatea atacului a fost de 3,35, diferenţa 

faţă de martor în acest caz fiind distinct semnificativ negativă (tabelul 4). Procentul de 

plante salvate a fost mai mare de 95% la toate variantele tratate din această experienţă, 

diferenţele faţă de martor fiind asigurate din punct de vedere statistic (P<0,001). 

Condiţiile climatice din anul 2012, au fost favorabile pentru atacul de T. dilaticollis la 

plantele de porumb. Intensitatea atacului la parcelele netratate de porumb, pe o scară de la 

1 la 9 a fost de 6,61. Acest lucru înseamnă că majoritatea plantelor au avut frunzele 

distruse în proporţie de 75% iar la unele plante a fost parţial distrusă şi tija. Mai mult de 

35 % din parcelele netratate din experienţa 1 au fost distruse (tabelul 4). Cu toate acestea, 

la plantele tratate de porumb nu există diferenţe semnificative în ceea ce priveşte 

intensitatea atacului sau procentul de plante salvate, cu menţiunea că acest parametru are 

valori uşor mai mici decât în cazul anului 2011. În cazul tuturor variantelor tratate, din 

experienţa 1, diferenţele dintre acestea şi varianta netratată sunt distinct semnificativ 

pozitive (P<0,001). 
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Tabelul 4 
Eficacitatea unor insecticide folosite la tratamentul seminţelor de porumb împotriva răţişoarei 

porumbului (T. dilaticollis Gyll), la I.N.C.D.A. Fundulea, în perioada 2011-2012 – experienţa 1 

(Effectiveness of some  insecticides used in seed treatment for maize leaf weevil control (T. dilaticollis), 

at NARDI Fundulea, during 2011-2012 – experience 1) 

 

Anul/Year 2011 2012 

Nr. 

crt. 
Substanţă activă 

Doză 

(l/t) 

Intensitatea 

atacului  (1-9) 

Procentul de 

plante salvate 

Intensitatea 

atacului  (1-9) 

Procentul de 

plante salvate 

1 Martor — 4,79  76,00  6,61  64,75  

2 
clotianidin 600 g/l 

(Poncho 600 FS) 
4,0 2,39 °°° 99,00 *** 2,45 °°° 96,25 *** 

3 
clotianidin 600 g/l 

(Poncho 600 FS) 
2,0 3,35 °° 95,25 *** 3,64 °°° 94,75 *** 

4 
tiametoxan 350 g/l 

(Cruiser 350 FS)  
9,0 2,30 °°° 99,50 *** 2,39 °°° 98,50 *** 

LSD (P<0,05)  0,77 3,90 0,61 3,31 

LSD (P<0,01)  1,07 5,47 0,85 4,64 

LSD (P<0,001)  1,55 7,92 1,24 6,72 

Devierea standard  0,48 2,44 0,38 2,07 

Coeficientul de variaţie (CV) 14,92 2,64  10,11 

Repetitia F  0,49 0,42 0,77 3,18 

Repetitia Proba (F)  0,33 0,34 0,54 0,08 

Varianta F  23,33 48,71 107,73 237,39 

Varianta Proba (F)  3,29 0,001 3,29 0,001 

  

 

În anul 2013, la experienţa 1, s-a introdus şi varianta cu seminţe tratate cu tiacloprid 

(Sonido). Cele mai mici valori ale intensităţii atacului s-au înregistrat la variantele tratate 

cu tiametoxan (Cruiser 350 FS, 9,0 l/t) şi clotianidin (Poncho 600 FS, 4,0 l/t). În cazul 

variantei tratate cu doză redusă de clotianidin (Poncho 600 FS, 2,0 l/t) intensitatea 

atacului de T. dilaticollis a avut valori mai ridicate, aproape de 4, pe o scară de la 1 la 9, 

dar şi în aceste condiţii, diferenţele statistice faţă de martor au fost distinct semnificativ 

negative (P<0,001). În cazul variantei tratată cu tiacloprid (Sonido, 8,0 lt) deşi 

intensitatea atacului este mai redusă comparativ cu varianta martor, diferenţa statistică 

faţă de aceasta nu este decât semnificativ negativă (P<0,05). În ceea ce priveşte procentul 

de plante salvate, diferenţa dintre martor şi varianta tratată cu tiacloprid nu este asigurată 

din punct de vedere statistic (tabelul 5). La variantele tratate cu doza mare de clotianidin 

(Poncho 600 FS) şi tiametoxan (Cruiser 350 FS), procentul de plante salvate este foarte 

aproapiat de 100%, tendinţă care s-a menţinut în toţi anii de experimentare, indiferent de 

condiţiile climatice din perioada aprilie-mai (tabelele 4, 5). 
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Tabelul 5 
Eficacitatea unor insecticide folosite la tratamentul seminţelor de porumb împotriva răţişoarei 

porumbului (T. dilaticollis Gyll), la INCDA Fundulea, în anul 2013 – experienţa 1 

(Effectiveness of some  insecticides used in seed treatment for maize leaf weevil control (T. dilaticollis),  

at NARDI Fundulea, year 2013) – experience 1 

 

Nr. 

crt. 
Substanţă activă 

Doză 

(l/t) 

Intensitatea atacului 

(1-9) 

Procentul de 

plante salvate 

1 
Martor  

(Control) 
— 5,25  77,50  

2 
clotianidin 600 g/l 

(Poncho 600 FS) 
4,0 2,53 °°° 98,75 *** 

3 
clotianidin 600 g/l 

(Poncho 600 FS) 
2,0 3,88 °°° 95,50 *** 

4 
tiacloprid 400 g/l 

(Sonido) 
8,0 4,53 ° 82,50  

5 
tiametoxan 350 g/l 

(Cruiser 350 FS)  
9,0 2,40 °°° 99,25 *** 

LSD (P<0,05)  0,53 8,72 

LSD (P<0,01)  0,75 12,24 

LSD (P<0,001)  1,05 17,29 

Devierea standard  0,35 5,66 

Coeficientul de variaţie (CV)  9,3 6,24 

Repetitia F  5,93 0,75 

Repetitia Proba (F)  0,01 0,54 

Varianta F  51,85 12,57 

Varianta Proba (F)  2,14 0,03 

 

 

În cea de-a doua experienţă efectuată în condiţii de câmp, atacul de răţişoară la 

varianta martor a fost moderat în condiţiile climatice ale anului 2010, cu o valoare de 

4,89. La variantele tratate cu cyantraniliprole, atacul a variat în funcţie de doza folosită, 

fiind uşor mai scăzut la doza ridicată şi invers (tabelul 6). Cu toate acestea, diferenţele 

dintre cele trei doze de cyantraniliprole şi varianta martor nu sunt semnificative din punct 

de vedere statistic, de asemenea doar în cazul celei mai mari doze de cyantraniliprole (8,0 

l/t), există diferenţe foarte semnificativ negative faţă de martor (P<0,01). Cea mai scăzută 

intensitate a atacului, în anul 2010, s-a înregistrat în cazul variantei tratate cu tiametoxan. 

În ceea ce priveşte ponderea de plante salvate, în condiţiile climatice din anul 2010, deşi a 

fost mai mare de 86% la toate variantele tratate cu cyantraniliprole, ajungând la 90% 

(varianta cu cea mai mare doză), totuşi diferenţele faţă de martor nu sunt asigurate din 

punct de vedere statistic. La varianta tratată cu tiametoxan (Cruiser 350 FS), ponderea de 

plante salvate în anul 2010 a fost de 100%.  

În cazul unei presiuni mai mari de infestare, ca urmare a condiţiilor climatice 

favorabile din anul 2012, ce au favorizat acest dăunător, din tabelul 6 se poate observa că 

la variantele tratate cu substanţa activă cyantraniliprole, intensitatea atacului a fost mai 

scăzută comparativ cu varianta netratată, dar diferenţele statistice faţă de martor nu sunt 

decât semnificativ negative (P<0,05). Este de remarcat faptul că la varianta tratată cu 
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tiametoxan, diferenţa dintre intensitatea atacului din 2012 faţă de cea din 2010 este 

nesemnificativă, deşi condiţiile climatice au fost diferite. Referitor la ponderea de plante 

salvate, în condiţiile climatice din anul 2012, la varianta martor a fost de 75% în timp ce 

la varianta tratată cu tiametoxan a fost de 98,75%. La variantele tratate cu 

cyantraniliprole, doar în cazul celei mai mari doze diferenţele statistice faţă de martor au 

fost semnificativ pozitive  (P<0,05), la doze mai mici, acestea au fost nesemnificative. De 

remarcat că la cea mai mică doză de cyantraniliprole (4,0 l/t), procentul de plante salvate 

a fost foarte apropiat cu cel de la varianta martor.  
      Tabelul 6 

Eficacitatea unor insecticide folosite la tratamentul seminţelor de porumb împotriva răţişoarei 

porumbului (T. dilaticollis Gyll), la I.N.C.D.A. Fundulea, în anul 2013 – experienţa 2 

(Effectiveness of some  insecticides used in seed treatment for maize leaf weevil control (T. dilaticollis), 

 at NARDI Fundulea, year 2013) ) – experience 2) 

 

Anul 2010 2012 2013 

Nr. 

crt. 

 

Substanţă activă 

 

Doză 

(l/t) 

I. atac 

(1-9) 

Procentul 

de plante 

salvate 

I. atac 

(1-9) 

Procentul de 

pl. Salvate 

(%) 

Intensitate 

atac 

(1-9) 

Procentul 

de plante 

salvate 

1 
Cyantraniliprole 625 

G/L 
4,0 4,28  86,25  4,89 ° 76,25  4,59 ° 77,50  

2 
Cyantraniliprole 625 

G/L 
6,0 4,11 ° 88,75  4,84 ° 78,75  4,40 ° 80,00  

3 
Cyantraniliprole 625 

G/L 
8,0 3,93 °° 90,00  4,53 ° 81,25 * 4,15 ° 82,50 * 

4 
Tiametoxan 350 G/L 

(Cruiser 350 Fs) 
9,0 2,70 °°° 100 *** 2,74 °°° 98,75 *** 2,51 °°° 100 *** 

5 Martor — 4,83  82,5  6,23  75,00  5,63  76,25  

LSD (P<0,05)  0,66 8,41 1,22 4,77 1,09 5,17 

LSD (P<0,01)  0,93 11,81 1,71 6,70 1,53 7,26 

LSD (P<0,001)  1,31 16,67 2,42 9,46 2,16 10,25 

Devierea standard  0,43 5,46 0,79 3.10 0,71 3,35 

Coeficientul de variaţie (CV) 14,92 10,56 6,10 17,04 3.78 16,61 

Repetitia F  0,96 2,85 0,77 2,09 0,77 1,00 

Repetitia Proba (F)  0,44 0,08 0,54 0,16 0,54 0,43 

Varianta F  7,55 5,73 9,97 39,00 10,13 33,22 

Varianta Proba (F)  2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

 

În condiţiile climatice ale anului 2013, în experienţa 2, la plantele netratate de porumb, 

intensitatea atacului de T. dilaticollis, pe o scară de la 1 la 9 a fost de 5,63. Acest lucru 

înseamnă că la majoritatea plantelor de porumb, frunzele au fost distruse într-o proporţie 
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cuprinsă între 50 şi 75%. Cel mai scăzut atac s-a înregistrat în cazul plantelor tratate cu 

tiametoxan (Crusier 350 FS, 9,0 l/t), diferenţa faţă de martor fiind distinct semnificativ 

negativă (P<0,001).  

La variantele tratate cu diferite doze de cyantraniliprole, diferenţele faţă de martor 

au fost doar semnificativ negative (P<0,05). De asemenea, deşi există o uşoară diferenţă 

între variantele tratate cu cyantraniliprole, acestea nu sunt asigurate din punct de vedere 

statistic. Referitor la procentul de plante salvate, în condiţiile anului 2013 (experienţa 

2), la varianta tratată cu tiametoxan (Cruiser 350 FS, 9,0 l/t), acesta a fost de 100%, 

diferenţa faţă de varianta martor fiind distinct semnificativ pozitivă (P<0,001). La 

variantele tratate cu cyantraniliprole, în diferite doze, procentul de plante salvate 

variază de la 77,50 (doza de 4,0 l p.c./t), la 80,00 (doza de 6,0 l p.c./t) şi 82,50 (doza de 

8,0 l p.c./t). Doar în cazul variantei tratate cu cea mai mare doză de cyantraniliprole 

există o diferenţă semnificativ pozitivă din punct de vedere statistic faţă de martorul 

netratat (P<0,05). 

Cele două experienţe în condiţii de câmp s-au efectuat şi în condiţii de laborator, în 

anul 2013, folosind o densitate de 4 adulţi/plantă. Analizând datele de tabelul 7, s-a 

constatat că la experienţa 1, mortalitatea adulţilor de T. dilaticollis a fost de 67,50%, în 

cazul variantei tratate cu tiametoxan (Cruiser 350 FS) şi 66,25% în cazul variantei tratate 

cu clotianidin (Poncho 600 FS). Mortalitatea adulţinlor la varianta tratată cu doză redusă 

de clotianidin (Poncho 600 FS), deşi a fost de 50%, diferenţa statistică faţă de martor a 

fost distinct semnificativ pozitivă (P<0,001). Mortalitatea adulţilor în cazul variantei 

tratate cu tiacloprid (Sonido) a avut valori mai reduse, comparativ cu celelalte variante 

tratate, de 25%. Referitor la intensitatea atacului în condiţii de laborator, cu infestare 

ridicată de dăunători, plantele netratate au fost distruse în totalitate (I=8,60). Din cauza 

atacului ridicat, acestea nu s-au mai putut regenera şi ulterior s-au uscat (figura 5).  

 

 
 

Figura 5 – Plante netratate de porumb distruse în totalitate de T. dilaticollis, în condiţii de laborator (original) 

(Maize plants completely destroyed by. T. dilaticollis under laboratory conditions) 
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Tabelul 7 

Eficacitatea unor insecticide folosite la tratamentul seminţelor de porumb împotriva răţişoarei 

porumbului (T. dilaticollis Gyll), la I.N.C.D.A. Fundulea, în condiţii de laborator – experienţa 1 

(Effectiveness of some  insecticides used in seed treatment for maize leaf weevil control (T. dilaticollis),  

at NARDI Fundulea, under laboratory conditions) – experience 1) 

 

Nr. 

crt. 

 

Substanţă activă 

 

 

Doză (l/t) 

 

Mortalitate 

insecte 

(%) 

Intensitatea 

atacului 

(1-9) 

1 Martor — 1,25  8,60  

2 
clotianidin 600 g/l 

(Poncho 600 FS) 
4,0 66,25 *** 3,25 *** 

3 
clotianidin 600 g/l 

(Poncho 600 FS) 
2,0 50,00 *** 4,61 *** 

4 
tiacloprid 400 g/l 

(Sonido) 
8,0 25,00 ** 7,66 * 

5 
tiametoxan 350 g/l 

(Cruiser 350 FS) 
9,0 67,50 *** 3,04 *** 

LSD (P<0,05)  13,29 0,68 

LSD (P<0,01)  18,66 0,96 

LSD (P<0,001)  26,34 1,35 

Devierea standard  8,62 0,44 

Coeficientul de variaţie (CV)  20,53 8,14 

Repetitia F  1,21 2,18 

Repetitia Proba (F)  0,35 0,14 

Varianta F  43,72 132,88 

Varianta Proba (F)  2,14 2,14 

     

Cel mai scăzut atac s-a înregistrat în cazul plantelor tratate cu tiametoxan (Crusier 

350 FS) şi clotianidin (Poncho 600 FS). În aceste cazuri, deşi dăunătorii au început să se 

hrănească imediat ce au fost adăugaţi în cutii, substanţele active au avut o acţiune rapidă 

asupra sistemului nervos al insectelor, la aproximativ 10-15 minute după începutul 

procesului de hrănire. În ciuda faptului că mortalitatea insectelor nu a avut valori ridicate, 

acestea nu au mai putut continua procesul de hrănire. Plantele de porumb prezintă câteva 

ciupituri, dar dezvoltarea lor ulterioară nu a fost stânjenită. Un lucru important de 

menţionat este faptul că în condiţii de laborator, nu toate insectele au început să se 

hrănească în acelaşi timp, după ce acestea au fost adăugate în cutii, ceea ce se reflectă în 

valorile mortalităţilor de la variantele tratate. La experienţa 1 există o corelaţie pozitivă 

între mortalitatea adulţilor şi intensitatea atacului (figura 6).  

La varianta tratată cu tiacloprid (Sonido), intensitatea atacului a avut valori ridicate, 

de 7,66 pe o scară de la 1 la 9. O parte din plante au fost distruse, altele şi-au revenit, dar 

au avut o dezvoltare mai redusă comparativ cu celelalte variante tratate (figura 7).  
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În condiţii de laborator, mortalitatea adulţilor din cadrul experienţei 2, a fost de 

72,50% în cazul variantei la care seminţele de porumb au fost tratate cu tiametoxan 

(Cruiser 350 FS).  
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Figura 6  – Relaţia dintre mortalitatea adulţilor de T. dilaticollis si intensitatea atacului, în condiţii de 

laborator – experienţa 1 

(Relation between insects mortality and attack intensity, under laboratory conditions – experience 1) 

 

 
 

Figura 7 – Eficacitatea unor insecticcide folosite la tratamentul seminţelor de porumb pentru combaterea 

T. dilaticollis, în condiţii de laborator – experienţa 1 (original) 

(Effectiveness of some insecticides used in seed treatment for T. dilaticollis control under laboratory 

conditions – experience 1) 
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La variantele tratate cu diferite doze de cyantraniliprole, mortalitatea adulţilor de        

T. dilaticollis a avut valori reduse, fiind cuprinsă între 5% la doza de 4,0 l p.c./t şi 15% la 

doza dublă (tabelul 8). Diferenţele faţă de varianta martor nu sunt asigurate statistic în 

cazul variantelor tratate cu cyantraniliprole în timp ce diferenţa dintre varianta tratată cu 

tiametoxan şi martor a fost distinct seminficativ pozitivă (P<0,001). Mortalităţile scăzute 

în cazul variantelor tratate cu cyantraniliprole se reflectă şi în valorile intensităţii atacului. 

Astfel, la primele două doze de cyantraniliprole (4,0 l p.c./t şi 6,0 p.c./t), intensitatea 

atacului, pe o scară de la 1 la 9, a fost mai mare de 7. Deşi este mai scăzută comparativ cu 

martorul, diferenţele nu sunt asigurate din punct de vedere statistic. Doar în cazul celei 

mai mari doze de cyantraniliprole din experienţă (8,0 l p.c./t) există o diferenţă 

semnificativ pozitivă faţă de martor (P<0,05), dar dezvoltarea plantelor a fost stânjenită în 

urma atacului (figura 8). 

 
Tabelul 8 

Eficacitatea unor insecticide folosite la tratamentul seminţelor de porumb împotriva răţişoarei 

porumbului (T. dilaticollis Gyll), la INCDA Fundulea, în condiţii de laborator – experienţa 1 

(Effectiveness of some  insecticides used in seed treatment for maize leaf weevil control (T. dilaticollis),  

at NARDI Fundulea, under laboratory conditions) – experience 1) 

 

Nr. 

crt. 

 

Substanţă activă 

 

Doză 

(l/t) 

Mortalitate 

insecte 

(%) 

Intensitatea atacului 

(1-9) 

1 
cyantraniliprole 625 g/l 

(DPX-HGW86) 
4,0 5,00  7,60  

2 
cyantraniliprole 625 g/l 

(DPX-HGW86) 
6,0 12,50  7,05  

3 
cyantraniliprole 625 g/l 

(DPX-HGW86) 
8,0 15,00  6,85 * 

4 
tiametoxan 350 g/l 

(Cruiser 350 FS) 
9,0 72,50 *** 3,75 *** 

5 Martor — 2,50  8,03  

LSD (P<0,05)  14,70 1,00 

LSD (P<0,01)  20,36 1,39 

LSD (P<0,001)  28,09 1,92 

Devierea standard  9,76 0,67 

Coeficientul de variaţie (CV)  47,81 10,01 

Repetitia F  0,91 2,50 

Repetitia Proba (F)  0,68 0,99 

Varianta F  28,49 20,60 

Varianta Proba (F)  2,90 2,90 
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\  
Figura 8 – Eficacitatea unor insecticcide folosite la tratamentul seminţelor de porumb pentru combaterea 

 T. dilaticollis, în condiţii de laborator – experienţa 2 (original) 

(Effectiveness of some insecticides used  in seed treatment for T. dilaticollis control  under laboratory 

conditions – experience 2) 

 

La varianta tratată cu tiametoxan, intensitatea atacului de răţişoară la plantele de 

porumb a fost de 3,75. Deşi au prezentat rosături, plantele de porumb au avut o dezvoltare 

normală în condiţii de laborator, cu densităţi ridicate de T. dilaticollis (4 adulţi/plantă). Şi 

în cazul acestei experienţe, corelaţia dintre mortalitatea adulţilor şi intensitatea atacului 

este pozitivă (figura 9).  
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Figura 9 – Relaţia dintre mortalitatea adulţilor de T. dilaticollis si intensitatea atacului, în condiţii  

de laborator – experienţa 2 

(Relation between insects mortality and attack intensity, under laboratory conditions – experience 2) 
 

La cele două experienţe, s-au comparat rezultatele obţinute în condiţii de câmp cu cele 

obţinute în condiţii controlate, de laborator şi s-a constatat corelarea rezultatelor (figurile 

10 şi 11). Experienţele făcute în condiţii de laborator sunt o metodă complementară de 
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evaluare în condiţiile cele mai severe de testare a substanţelor active folosite ca tratament 

la sămânţă. Aceste condiţii se pot întâlni şi în câmp, pe de-o parte în cazul monoculturii 

de porumb, iar pe de altă parte, datorită condiţiilor climatice favorabile pentru evoluţia 

dăunătorului (secetă şi temperaturi ridicate). 
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Figura 10 – Relaţia dintre atacul produs de către T. dilaticollis în condiţii de laborator şi atacul 

 produs în condiţii de câmp – experienţa 1 

(Relation between T. dilaticollis attack under both field and laboratory conditions – experience 1) 
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Figura 11 – Relaţia dintre atacul produs de către T. dilaticollis în condiţii de laborator şi atacul  

produs în condiţii de câmp – experienţa 2 

(Relation between T. dilaticollis attack under both field and laboratory conditions – experience 2) 
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Rezultatele obţinute în condiţii de câmp şi de laborator au scos încă o dată în evidenţă 

necesitatea tratamentului seminţelor de porumb pentru combaterea gărgăriţei frunzelor de 

porumb (T. dilaticollis). La toate variantele tratate, atacul este mai scăzut comparativ cu 

variantele martor iar procentul de plante salvate este ridicat, chiar 100% în unele cazuri. 

De asemenea, produsele pe bază de clotianidin (Poncho 600 FS) şi tiametoxan (Cruiser 

350 FS) asigură o bună protecţie a plantelor de porumb împotriva acestui dăunător, în 

condiţii climatice diferite, în timpul primăverii (perioada aprilie-mai). La aceste concluzii 

au ajuns şi P o p o v (2002, 2003), V a s i l e s c u  şi colab. (2005). K r u s t e v a  şi 

colab. (2006), K e s z t h e l y i  şi colab. (2008). Č a m p r a g şi colab. (2011) au făcut 

referire la faptul că tratamentul generalizat al seminţelor de porumb în regiunea 

Vojvodina (Serbia), în perioada 2001-2010 a contribuit la reducerea atacului de               

T. dilaticollis precum şi a altor dăunători periculoşi ce acţionează în primele faze de 

vegetaţie ale plantelor de cultură. Insecticidele pe bază de tiacloprid sau cyantraniliprole 

asigură un oarecare grad de protecţie al plantelor de porumb aflate în primele faze de 

vegetaţie împotriva răţişoarei, dar numai în caz de infestări moderate. În caz de atac 

puternic, deşi există diferenţe faţă de martorul netratat, acestea nu sunt aigurate din punct 

de vedere statistic. B ă r b u l e s c u  şi colaboratorii (2001) au făcut referire la 

necesitatea folosirii ca tratament la sămânţă a unor substanţe active sistemice cu 

translocare rapidă în tinerele plăntuţe după germinare, cu acţiune rapidă asupra adulţilor 

de T. dilaticollis după ce aceştia încep să se hrănească. Aceiaşi autori au menţionat faptul 

că în condiţii climatice excepţionale, plantele de porumb pot să fie atacate înainte să 

ajungă la suprafaţa solului. 

Având în vedere că ciclul de viaţă al acestui dăunător se desfăşoară cu preponderenţă 

în sol (P a u l i a n, 1972), iar perioada de viaţă activă a insectei la suprafaţa solului este 

limitată la un interval scurt de timp, tratamentul seminţelor reprezintă cea mai eficientă 

metodă pentru controlul gărgăriţei frunzelor de porumb (P o p o v  şi  B ă r b u l e s c u, 

2007). Este necesară continuarea cercetărilor în acest domeniu, având în vedere 

posibilitatea restrângerii sortimentului de insecticide folosite ca tratament la sămânţă dar 

şi a apariţiei de noi substanţe active, în contextul în care schimbările climatice din ultimii 

ani au tendinţa de a favoriza evoluţia dăunătorilor termofili şi xerofiţi, cum este şi cazul 

lui T. dilaticollis. De asemenea, sunt necesare studii noi privind influenţa noilor substanţe 

active apărute asupra diferiţilor hibrizi de porumb, mai ales că în ultimul deceniu s-a 

diversificat şi sortimentul de hibrizi de porumb existenţi pe piaţă.  

 

CONCLUZII 

 

 Gărgăriţa frunzelor de porumb (Tanymecus dilaticollis Gyll) este în continuare 

principalul dăunător al culturilor de porumb şi de floarea-soarelui din sudul şi sud-estul 

ţării.  

 Introducerea şi generalizarea tratamentului seminţelor de porumb şi de floarea- 

soarelui, în anii '70, cu produse pe bază de carbofuran, înlocuite în anii '90 cu produse 

neonicotinoide, au contribuit decesiv la stoparea/limitarea pagubelor produse de acest 

dăunător.   

 În perioada actuală, culturile de porumb din sudul şi sud-estul ţării nu pot fi 
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înfiinţate fără tratarea seminţelor; la fel şi culturile de floarea-soarelui semănate în mirişte 

de porumb. 

 Schimbările climatice din ultimii ani, concretizate prin creşterea temperaturii medii 

a aerului precum şi creşterea incidenţei secetei din perioada primăverii, favorizează 

evoluţia acestui dăunător. 

 Distribuţia precipitaţiilor din perioada aprilie (decada III) - mai (decadele I-II) poate 

să influenţeze puternic activitatea acestui dăunător, chiar dacă suma lunară a 

precipitaţiilor poate să depăşească cu mult mediile multianuale, cum a fost cazul anului 

2012. 

 În condiţii climatice variabile de la un an la altul, tratamentul seminţelor de porumb 

reprezintă o metodă eficace pentru limitarea atacului de T. dilaticllis când plantele se află 

în primele faze de vegetaţie (BBCH 10-14).  

 În condiţii de câmp şi de laborator, insecticidele pe bază de tiametoxan şi 

clotianidin au asigurat o bună protecţie a plantelor de porumb împotriva T. dilaticollis.  

 Insecticidele pe bază de tiacloprid sau cyantraniliprole nu au asigurat o protecţie 

satisfăcătoare a plantelor de porumb împotriva T. dilaticollis. 

 Experienţele făcute în condiţii de laborator, folosind o densitate mare de dăunători, 

sunt o metodă complementară de evaluare a substanţelor active folosite ca tratament la 

sămânţă. 

 Rezultatele obţinute privind eficacitatea insecticidelor folosite ca tratament la 

sămânţă în condiţii de câmp se corelează cu cele obţinute în condiţii de laborator. 

 Sunt necesare studii suplimentare, folosind modelarea matematică, privind impactul 

schimbărilor climatice asupra evoluţiei atacului produs de T. dilaticollis la plantele de 

porumb în ţara noastră. 
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