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DAUNATORUL COMPLET DIN CULTURA DE PORUMB
Diabrotica virgifera virgifera – Viermele vestic al rădăcinilor de porumb
Viermele vestic al radacinilor de porumb reprezintă un dăunător complex ce nu și-a făcut apariţia în toate zonele ţării, însă pagubele produse
în Vest, N-V, Transilvania, Moldova și Rep.Moldova sunt seminificative.
Deși pierderile majore sunt cauzate de atacul larvelor la rădăcină, nu trebuie neglijată apariţia adulţilor și în stadiul de vegetatie.

CARACTERISTICI
Prezintă trei vârste larvare;
Adultul are corpul oval alungit, cu dimensiuni cuprinse între 4,4-4,6 mm
masculul și 4,2-6,8 mm femela, de culoare gălbuie-verzuie;
Adultul se hrănește la început cu limbul foliar, pe care-l perforează sub forma
unor dungi longitudinale în lungul nervurilor. În perioada înfloririi, atacul se
extinde la polen și la matase, pe care o retează. Uneori sunt consumate
boabele din vârful știuletelui, aflate în faza de lapte;
Adulţii pot migra apoi pe culturile de porumb însamantate mai tarziu;
Femelele pot depune 300-500 de ouă în sol, în partea superioară 10-30 cm, cu
80% din ouă în partea superioară de 10 cm;
Perioada de dăunare a adulţilor este de la jumătatea lunii Iunie până la
începutul lunii septembrie.

DAUNELE PRODUSE
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În cazul atacului produs de larve la rădăcină, apare căderea prematură a
plantelor, înainte de apariţia mătăsii și a polenului (gât de lebădă).
În cazul atacului produs de adulţi, care consumă mătasea la nivelul știuletelui,
apare polenizare deficitară cu pierderi de până la 10-30%, iar în condiţii de
secetă severă poate să ajungă până la 80%.
Boabe dezvoltate neuniform cu pierderi cantitative la recoltare.
Apariţia bolilor precum fuzarioza și tăciunele

METODE DE COMBATERE
Rotaţia culturilor (evitarea monoculturii de porumb), tocarea și încorporarea
resturilor vegetale, arătură adâncă.
Cultivarea de hibrizi cu capacítate foarte bună de înrădăcinare și compensare
în cazul atacului produs de larve.
Aplicarea de tratament cu insecticid în sol la semanat.
Monitorizarea culturii prin aplicarea de capcane galbene și efectuarea de
tratamente cu insecticid în vegetaţie (Calypso 480 SC) în vederea diminuării
populaţiilor din anii următori.
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