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 AVERTIZARE FITOSANITARA nr. 686/O/06.07.2016  
Omida scaietilor ( Vanessa cardui ) 
 
Am fost informati de catre laboratorul de protectia plantelor din cadrul SCDA Turda, de prezenta, in culturile de soia 
loturi semincere si culturi comerciale, a larvelor si adultilor daunatorului ( Vanessa cardui ). 
 
Monitorizati atent toate culturile de soia din judet  !!! 
Conditiile climatice  ale acestei primaveri si veri,  cu perioade calduroase, care au alternat cu multe zile  ploioase au 
determinat dezvoltarea acestei specii  defoliatoare.  
 
Lepidopterul  este un fluture viu colorat apartinand familiei  Nymphalidae.  In tara noastra are 3 G/an .  

 
Pagube mari au produs si produc larvele, prin consumarea frunzelor plantelor gazda ( leguminoase cultivate , buruieni 
in special scaietele )  .  

Larva este de culoare neagra  de aproximativ 35-40 cm cu spini  ramificati .   
Soia este una dintre plantele gazda preferate de daunator.  Atacul larvelor se recunoaste usor. Limbul frunzelor poate fi 
consumat in intregime,  ramanand doar nervurile plantei. Este mai prezent la culturile aflate in apropierea padurilor si 

langa terenurile imburuienate .  cu ciulin ,  scaiete . 
 
Pentru combaterea  larvelor daunatorului  recomandam folosirea insecticidelor omologate pentru alti daunatori din 
cultura de soia  ( Faster 10 CE – 0.10-0.15 l /ha ); Poleci – 30-50 ml /  buha Gamma ;  
In tara noastra la acesta data nu sunt produse omologate/ avizate  pentru adultii si larvele de omida scaietilor (Vanessa 
cardui ) 
Se vor lua masurile  ce se impun pentru protectia mediului inconjurator. Se vor respecta cu strictete normele de lucru cu produse de 
protectia plantelor, cele de securitatea muncii si protectia animalelor. 
Pentru protectia familiilor de albine, in conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45 / 1991 al Ministerului 
Agriculturii si Alimentatiei , 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68 / 05 .02. 1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/ 
04.1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/ 1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania si Legea 
apiculturii 383 din 24 ianuarie 2013  privind unele masuri pentru ,, PROTECTIA FAMILIILOR DE ALBINE ‘’ , impotriva intoxicatiilor cu 

produse de protectia plantelor, veti lua toate masurile ce va revin . 
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