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  1. INTRODUCERE

Problema protecţiei produselor   depozitate a devenit foarte actuală în Republica 
Moldova, deoarece schimbările din agricultură în ultimii 15 ani au ca consecinţă faptul, 
că o mare cantitate de produse agricole se depozitează fără asigurarea condiţiilor 
necesare pentru păstrare. În multe cazuri nu se efectuează măsurile profilactice de 
dezinsecţie.   Problema infestării produselor   depozitate este foarte veche, însă până în 
prezent pierderile în toată lumea sunt foarte mari. Sunt cunoscute numeroase date 
statistice care ilustrează în mod suficient rolul economic al infestărilor în procesul de 
conservare a produselor vegetale şi, îndeosebi, al cerealelor. Infestarea cerealelor cu 
dăunători se înscrie printre factorii biotici care influenţează asupra calităţii produselor   
depozitate. Seminţele sunt expuse infestării de dăunători atât în câmp, cât şi în spaţiile 
de depozitare. Gradul de infestare a cerealelor de diferite specii de dăunători variază în 
funcţie de gradul de maturitate a boabelor, umiditatea şi duritatea acestora şi de alţi 
parametri specifici (temperatura şi umiditatea mediului).  

Printre pagubele aduse de dăunători produselor   depozitate vom enumera 
următoarele :

 modificări cantitative prin distrugerea substanţei uscate; 
 scăderea conţinutului de amidon, proteine, lipide şi creşterea procentului de 

substanţe minerale;
 impurificarea cu dăunători şi resturile activităţii lor vitale;
 redarea boabelor a unor mirosuri şi gusturi ne specifice cerealelor, datorate 

formării de chinone şi acid uric;
 afectarea construcţiilor spaţiilor de depozitare, a materialelor de ambalare şi a 

sitelor de cernere;
 autoaprinderea masei de boabe depozitate; 



 propagarea microflorei în vracul de boabe depozitat;
 transmiterea diferitor boli dăunătoare omului. 

Dăunătorii produc mari pagube prin distrugerea seminţelor depozitate şi prin 
micşorarea calităţilor alimentare şi furajere ale acestora. În unele ţări pierderile anuale 
ale seminţelor de cerealiere condiţionate de dezvoltarea dăunătorilor se estimează în 
mediu la 5%, iar la dezvoltarea dăunătorilor în masă pierderile ajung la 10-15% din 
producţia totală. Statisticile efectuate în diferite ţări au arătat că majoritatea speciilor 
dăunătoare din mori aparţine ordinului Coleoptera (Tribolium sp., Cryptolestes sp., 
Tenebrioides mauritanicus etc.). În zonele calde şi uscate, în care temperatura din 
interiorul morilor se menţine peste 22°C, iar umiditatea este sub 64%, predomină, în 
majoritatea cazurilor, următoarele specii: Tribolium castaheum, T. confusum, şi 
Cryptolestes sp, iar prezenţa lepidopterelor este sporadică. 

Dintre insectele dăunătoare produselor depozitate, prezintă un pericol deosebit 
acele specii care nu sunt adaptate hrănirii în interiorul seminţelor, consumând în mod 
selectiv embrionul. Astfel, de pildă, s-a constatat că omizile speciei Plodia 
interpunctella Hb. se hrănesc în medie cu 27 embrioni de grâu, de la ecloziune şi până 
la împupare. Adulţii şi larvele unor coleoptere, printre care Tenebrioides mauritanicus 
L., speciile de Cryptolestes, precum si unele specii de acarieni, devorează de asemenea 
embrionii. De pildă, unele insecte, ca Tenebrioides mauritanicus, larvele de 
Cryptolestes ferrugineus şi de Ephestia elutella, precum şi acarienii, distrug în special 
embrionul seminţei, consumând numai o mică parte din endosperm sau lăsîndu-1 intact. 
La astfel de infestări puternice, toate boabele pot avea germenul distrus, cu toate că 
procentul de pierdere directă din greutate este foarte mic. Unii dăunători se hrănesc 
numai cu endospermul, alţii atacă numai embrionul, iar a treia categorie atacă toate 
părţile anatomice ale  seminţelor de cerealiere.

În ce priveşte rozătoarele, impactul lor epidemiologic este unanim cunoscut, ele 
putând transmite la om şi animale o serie de boli periculoase, ca: tifosul murin, 
tularemia, leptospiroza, trichinoza, turbarea, ciuma etc. Pierderile produse de rozătoare 
se cifrează de asemenea la valori însemnate. Observaţiile efectuate în diferite ţări au 
arătat, că fiecare şobolan poate consuma anual aproximativ 9 kg de cereale, în timp ce o 
cantitate de 10 ori mai mare de grâne devine improprie hrănirii oamenilor. Infestarea cu 
gărgăriţe a produselor depozitate este însoţită adesea de prezenţa diferitor mucegaiuri 
aparţinând genului Aspergillus (A. restrictus, A.   sisteme şi adoptă într-o măsură redusă 
sistemele HACCP . 

Aşadar, calitatea proceselor şi a rezultatelor păstrării produselor  depozitate este şi 
va fi totdeauna un factor de competiţie important, dacă nu cel mai important.  

2. STRATEGIA DE PROTECŢIE INTEGRATĂ A PRODUSELOR  
DEPOZITATE



Măsurile de combatere a dăunătorilor trebuie să se încadreze în sistemul 
operaţional de păstrare a produselor depozitate şi să fie efective.  Ideea de bază a 
protecţiei integrate este utilizarea tuturor metodelor şi tehnicilor disponibile pentru 
controlul dăunătorilor într-un mod efectiv din punct de vedere economic şi ecologic. 
Acestea sunt principii de bază, nu un concept nou, însă se încadrează bine în contextul  
sistemelor de management al siguranţei alimentelor (Regulamentul EC No 
852/2004). 

  Elementele protecţiei integrate a produselor   depozitate

Sistemele de protecţie integrată trebuie să respecte cerinţele tehnologiilor moderne. 
Acesta este un ansamblu de metode şi mijloace de combatere, structurat cu elemente 
interdependente, ansamblu care se bazează şi pe factorii naturali de reglare a densităţii 
populaţiilor de organisme dăunătoare, care nu trebuie să depăşească PED. 

 Schema funcţionării sistemelor protecţie integrată 

Principalele elemente ale unui sistem de protecţie integrată a produselor   
depozitate sunt:

• identificarea dăunătorilor şi problemelor cauzate de ei;
• prevenirea infestării;
• respectarea regimului de igienă;
• monitorizarea;
• bune practici de depozitare, păstrare; 
• metode fizice, biologice şi chimice de combatere a organismelor dăunătoare.

Combaterea dăunătorilor implică un ansamblu de acţivităţi, destinate să reducă la 
minimum pierderile produselor, pe perioada depozitării lor. Aceste acţivităţi se împart 
în acţivităţi preventive (profilactice) şi acţiuni curative (terapeutice).  

Protecţia integrată utilizează modelele individuale de dezvoltare a organismelor 
nocive şi informaţie specifică locului dat în ceea ce priveşte potenţialul de dezvoltare a 
lor. Ideile de bază ale protecţiei integrate sunt foarte simple:

 Aplicaţi pesticide numai acolo unde este  şi atunci când este necesitate; 
 Efectuaţi toate măsurile de management în aşa mod, ca să nu apară necesitatea 

aplicării pesticidelor.

Aceste principii rămân şi astăzi ca argumentare a funcţionării programelor de 
protecţie integrată. Protecţia integrată include un set de măsuri preventive bazate pe 
ciclul de dezvoltare a organismelor dăunătoare.  Este necesar să se reconsidere într-un 
mod radical importanţa diferitor specii dăunătoare şi /sau patogene. Mai precis, trebuie 



cunoscută importanţa economică a fiecărei specii şi nivelul de pierderi care ar putea fi 
produse. Numărul de tratamente în combaterea organismelor dăunătoare poate fi redus 
esenţial cu ajutorul unor sisteme integrate, argumentate din punct de vedere ecologic şi 
economic. Toate acestea necesită monitorizarea dăunătorilor (prezenţa, activitatea şi 
densitatea populaţiei) şi capacitatea de a prezice evenimentele fenologice.

  Interacţiunea factorilor în managementul organismelor dăunătoare şi 
reducerea pierderilor 

Factorii ecologici abiotici şi biotici  pot influenţa considerabil evoluţia populaţiilor 
de organisme dăunătoare. Dezvoltarea populaţiilor insectelor poate fi afectată de faza 
de dezvoltare, de exemplu, diapauza, care este caracteristică pentru unele specii 
(Trogoderma granarium). De obicei, dăunătorii trec la faza de diapauză în condiţii 
nefavorabile de dezvoltare, şi aceasta poate influenţa eficacitatea măsurilor de 
protecţie. Este cunoscut faptul, că măsurile de protecţie numai atunci au efectul scontat, 
când se aplică contra celei mai vulnerabile faze de dezvoltare a dăunătorului.

Strategia de protecţie integrată a produselor   depozitate diferă esenţial în funcţie 
de destinaţia depozitării, durata depozitării, cantităţile ce se depozitează. 

Locul depozitării În gospodării agricole depozitele, în majoritatea cazurilor, nu 
pot fi ermetizate pentru efectuarea fumigaţiei, există riscuri mari de infestare şi 
reinfestare a produselor în timpul depozitării. Depozitarea temporară a cerealelor 
treierate în grămezi, în aer liber, măreşte pericolul atacului rozătoarelor.   

Destinația depozitării  Semințele destinate pentru însămânţare sînt lipsite de 
valoare în cazul pierderii capacităţii de germinaţie, însă pot fi utilizate pentru 
consum. Totodată, tehnologia de păstrare a seminţelor pentru însămânţare deseori 
include tratamente cu insecticide reziduale.

Durata depozitării Seminţele de consum pot fi păstrate pe perioade ce pot 
atinge câţiva ani. Desigur, cea mai evidentă latură a acestei probleme o constituie 
pierderile cantitative şi calitative, determinate de activitatea dăunătorilor. Cele 
destinate însămânţării trebuie menţinute în condiţii corespunzătoare de germinaţie 
până în perioada însămânţării, iar dacă nu sînt utilizate atunci, până în anul 
următor.

Cantităţile ce se depozitează  Cerealele pentru consum pot fi păstrate în 
vracuri de mii de tone, în timp ce cantitatea celor destinate însămânţării este de 
cerere. Pierderile în greutate, de obicei, sînt mai mari la loturile mai mici, astfel 
încât materialul destinat însămânţării este periclitat într-o măsură mai mare. 
Exigenţele referitoare la protecţia acestora din urmă sunt mai ridicate  şi activităţile 
pentru evitarea pierderii germinaţiei sunt mai energice. Germinaţia se poate 



pierde fie în urma infestărilor, fie ca rezultat al tratamentelor chimice de 
combatere . 

 Factorii de mediu 

Fiecare factor abiotic are un prag inferior şi un prag superior de temperatură, 
umiditate etc., care, odată depăşit, opreşte multiplicarea. Dezvoltarea insectelor şi rata 
de creştere a populaţiei lor în mare măsură depinde de temperatură.  

Dezvoltarea rapidă a insectelor în depozite are loc într-un interval restrâns de 5-
10°C în jurul temperaturii optimale, care este pentru majoritatea insectelor în jur de 
30°C. La temperatura aproape de 20°C procesul de dezvoltare încetineşte. La 15°C 
unele specii sunt capabile să se hrănească, însă pragul de dăunare a seminţelor este 
foarte redus.  Populaţiile insectelor nu sunt eliminate la această temperatură, iar 
încălzirea restabileşte creşterea nivelului populaţiei. La temperatura de 6-9°C mulţi din 
dăunătorii de depozit pot să supravieţuiască mai mult de un an  . Limita de sus de 
dezvoltare şi supravieţuire  variază la diferite specii. De exemplu, la 50°C majoritatea 
speciilor pot fi nimicite în câteva ore, iar dezinfestarea completă poate fi  atinsă repede, 
fără afectarea calităţii grânelor prin tratamente de scurtă durată cu aer cald la 
temperatura de 60°C. 

Umiditatea seminţelor afectează considerabil dezvoltarea dăunătorilor, însă este 
dificil de regulat în multe cazuri, pentru asigurarea controlului eficient al insectelor 
dăunătoare. Uscarea, de obicei, poate asigura controlul mucegaiurilor. Însă această 
măsură nu asigură prevenirea dezvoltării dăunătorilor de bază.

Este recunoscut faptul că apariţia rezistenţei nu este un fenomen ieşit din comun, 
dar o consecinţă inevitabilă a aplicării pesticidelor. Majoritatea problemelor privind 
mărirea rezistenţei dăunătorilor la insecticide au apărut din cauza utilizării lor 
nechibzuite. Rezistenţa faţă de fumigantul fosfin, în particular, se datorează în mare 
măsură tehnicii incorecte de aplicare .

Posibilităţile de evitare a apariţiei rezistenţei  includ îmbunătăţirea continuă a 
tehnicilor de aplicare a pesticidelor, cănd doza de aplicare rămâne efectivă, şi adoptarea 
pesticidelor alternative  şi altor acţiuni de protecţie, unde gradul de rezistenţă la un 
pesticid particular interzice utilizarea lui. Conceptul de reducere a rezistenţei prin 
metode genetice   a progresat în ultimii ani însă încă nu a fost demonstrată eficacitatea 
economică a acestor metode.    

  Argumentarea economică a activităţilor de management 

Teoriile moderne din domeniul protecţiei plantelor  se bazează pe concepţia 
pragului economic de daună (PED). Acesta poate fi definit prin nivelul de pierderi 



cauzate de organismele dăunătoare, raportul   cost/beneficiu şi cheltuielile de resurse 
pentru acţiunile de protecţie. Nivelul de pierderi poate varia, deoarece costul şi 
beneficiul unor acţiuni va depinde de situaţia concretă şi circumstanţe.  Aceasta este 
esenţial, luând în consideraţie variabilitatea oportunităţilor şi constrângerilor  între 
păstrarea produselor în gospodării agricole, întreprinderi de procesare a produselor şi 
depozitele mari cu capacităţi sofisticate de control a condiţiilor de păstrare. 

Spre deosebire de alte grupe de dăunători, ale căror daune nu pot fi întotdeauna 
apreciate cu exactitate, pierderile cantitative ale produselor agricole depozitate pot fi 
evaluate destul de precis, cu mijloace expeditive. Deoarece activitatea şi proporţia 
dezvoltării insectelor este determinată în mare măsură de temperatură, infestarea 
produselor depozitate va fi în mod natural, mai intensă în climatele calde, decât în cele 
temperate. 

Analiza cost/beneficiu este un instrument de suport al deciziilor în baza 
priorităţilor competitive. În domeniul Agriculturii   aceasliză este aplicată ca ajutor de 
estimare a costului şi beneficiului acţiunilor preconizate şi strategiei de management al 
resurselor. În condiţii ideale deciziile de protecție trebuie să fie luate pentru maximiza 
beneficiul nu numai economic de scurtă durată dar şi ecologic de lungă durată. 

  Determinarea PED

În termeni simpli, PED este un ghid care ajută producătorii să determine dacă 
numărul dăunătorilor este destul de mare pentru justificarea aplicării măsurilor de 
combatere. Mai special, PED este numărul organismelor dăunătoare la o unitate de 
măsură (m2, kilogram, capcană, etc.), care, lăsate necontrolate, în viitorul apropiat va 
creşte şi va depăşi nivelul economic de daună. În realitate acesta este  valoarea de 
echilibru între cheltuielile de protecţie a plantelor şi pierderile economice, cauzate de 
organismele dăunătoare. Scopul estimării nivelului economic de daună (analiza 
cost/beneficiu) este asigurarea producătorilor cu informaţie la timp pentru 
implementarea unor tactici de control a organismelor dăunătoare, înainte de atingerea 
PED.  

În alte cazuri PED se bazează pe observaţii, în baza cărora sunt luate decizii de 
prevenire a creşterii numărului populaţiilor insectelor şi a pierderilor economice. 
Totodată, PED pot fi valori bune pentru luarea deciziilor corecte de management. 
Selectarea metodelor de calcul a PED  trebuie să fie totdeauna făcută ţinând cont de 
circumstanţe actuale şi obiectivele păstrării. Nu există o metodă ideală unică pentru 
diferite circumstanţe şi, pentru scopuri practice, posibilităţile operaţionale şi 
repetabilitatea   sunt, în general, mai importante decât precizia foarte fină .

Pragul economic de daună pentru insectele din grânele destinate depozitării este 
aproape de zero:



 când consumatorul cere produse de înaltă calitate, libere de insecte și fără 
semne de infestare;

 când se planifică depozitarea produselor pe un termen de lungă durată şi se 
prezice posibilitatea de devieri substanţiale cauzate de insecte şi  piaţa eventuală nu 
tolerează pierderi de calitate.   

În alte cazuri PED poate fi mai mare de zero şi standardele de calitate necesită 
recondiţionarea produselor. Pierderile, care includ şi cheltuielile de recondiţionare, vor 
fi acoperite de consumători. În acest caz pierderile reale vor fi acoperite de tactica de 
marketing. În cazul în care produsele sunt păstrate în condiţii de casă sau pentru vânzări 
unor cumpărători, care nu au cerinţe înalte faţă de calitatea produselor, PED poate fi 
mai mare de zero. Cât priveşte costul lucrărilor de combatere a dăunătorilor din spaţiile 
de depozitare, acesta este destul de ridicat şi se datorează, în mare măsură, preţurilor 
înalte la preparatele chimice folosite, dotării cu echipament necesar, antrenării 
specialiştilor în efectuarea lucrărilor şi aprobărilor corespunzătoare. Venitul net de 
asemenea poate fi utilizat pentru managementul riscului. 

 Şi raportul cost/beneficiu şi PED prezintă informaţie asemănătoare. Însă pragul 
economic de daună necesită calculări suplimentare. Totodată regulile de decizie sunt 
diferite. Implementarea tacticilor de management sunt recomandate când raportul 
cost/beneficiu este mai mic sau egal cu 1,0. Raportul cost/beneficiu mai mare de 1,0 
arată, că costul tacticilor de management este mai mare decât beneficiul obţinut de la 
implementare.  

Necesităţile de minimizare a cheltuielilor de combatere a dăunătorilor este un 
factor major care limitează utilizarea metodelor ecologic inofensive de protecţie a 
produselor depozitate. Din această cauză poate fi mai preferabil de a continua utilizarea 
fumiganţilor sau insecticidelor de contact. Însă tratamentele chimice sunt deseori un 
numai mai ieftine, dar şi mai efective. Ţinând cont de cele menţionate, o importantă 
cerinţă pentru protecţia integrată este aplicarea preparatelor chimice numai în cazul în 
care ele pot fi utilizate eficient, fără efecte negative asupra sănătăţii şi sunt economic 
justificate.

Aşadar, pentru protecţia integrată este aplicată metoda sistemică, bazată pe 
înţelegerea ecologiei organismelor nocive. Aceasta include etape de diagnoză a originii 
problemelor şi se bazează pe tactici preventive şi control pentru a menţine populaţiile în 
limite acceptabile. Analiza de risc rezultă o aplicare mai corectă a pesticidelor, 
satisfăcând cerinţele ecologiştilor, legislaţiei şi producătorilor. Pentru atingerea acestui 
scop, o importanţă deosebită prezintă elaborarea  şi implementarea sistemelor expert în 
calitate de ghid pentru suportul deciziilor de management .



3. IDENTIFICAREA DĂUNĂTORILOR PRODUSELOR DE DEPOZIT

Identificarea dăunătorilor este un element de bază în programele de protecţie 
integrată. Toţi dăunătorii colectaţi trebuie să fie identificaţi pentru a determina riscul 
dezvoltării populaţiilor. Mai mult, măsurile de protecţie vor fi planificate numai ţinând 
cont de cunoştinţele obţinute privind speciile prevalente. Produsele   depozitate se 
consideră infestate cu dăunători în cazul depistării în masa acestora a dăunătorilor vii 
(ouă, larve, crisalide, adulţi) aflaţi sub formă ascunsă sau vizibilă. Dăunătorii aparţin 
diferitor grupe ale regnului animal: nevertebrate (nematode, gasteropode, acarieni, 
insecte) şi vertebrate (păsări şi mamifere rozătoare). Principalii dăunători de depozit 
sunt insectele din ordinele Coleoptera şi Lepidoptera.  

  ORDINUL COLEOPTERA

Gândacul mare al făinii, moleţul sau viermele făinii – Tenebrio molitor LSin.: 
Tenebrio molitoria Fourc. 

  Dăunează atât   adulții cât şi ca larvele care consumă făină, paste făinoase, fructe 
şi legume uscate, seminţe, pâine, pesmeţi etc. Adulţii atacă nu numai boabele 
fărâmiţate, dar şi cele întregi. În urma atacului făina capătă o culoare mai închisă, un 
miros şi un gust neplăcut, în ea se formează aglutinări în care se găsesc galerii pline cu 
excremente, exuvii larvare şi cadavre Produsele atacate nu pot fi folosite în alimentaţie, 
deoarece sunt toxice atât pentru om, cât şi pentru animale.

Gândăcelul făinii – Tribolium confusum J. du Val.,  Sin.: Stene confusum Seidl., 
Tribolium ferrugineum Muls.

  Dăunează atât ca adult cât şi ca larvă care consumă făină, paste făinoase, fructe şi 
legume uscate, seminţe, piper, tutun fermentat, plante din ierbare, tulpini uscate de 
porumb, boabe de cacao, plante medicinale, colecţii de insecte, etc. În urma atacului 
făina capătă o culoare mai închisă, un miros şi un gust neplăcut, în ea se formează 
aglutinări în care se găsesc galerii pline cu excremente, exuvii larvare şi cadavre. 
Produsele atacate nu pot fi folosite în alimentaţie, deoarece sunt toxice atât pentru om, 
cât şi pentru animale.

Gândăcelul castaniu al făinii - Tribolium castaneum Herbst.

  Densitatea numerică a gândăcelului roşcat al făinii în depozite infestate este, 
deseori, mare. Daune aduc  adulţii cât şi larvele, consumă făină, paste făinoase, fructe şi 
legume uscate, seminţe, piper, tutun fermentat, plante din ierbare, tulpini uscate de 
porumb, boabe de cacao, plante medicinale, colecţii de insecte, etc.

Gândăcelul negru al făinii - Tribolium destructor Uytt.



   Daune aduc atât  adulţii cât şi larvele care consumă făină, amidon, paste 
făinoase, fructe şi legume uscate, etc. Gândăcelul negru al făinii are un miros specific, 
neplăcut, caracteristic şi produselor infestate de dăunător. 

Gărgăriţa grâului – Sitophilus granarius L. Sin.: Calandra granaria L., 
Sitophilus segetis L.

   Este unul din dăunători principali ai produselor cerealiere depozitate, îndeosebi 
în depozite fără ventilare. Daune aduc atât  adulţii cât şi  larvele. Adulţii se hrănesc în 
tot timpul vieţii producând daune mai mari decât larvele. Ei rod boabele de la exterior, 
consumându-le uneori total. Larvele dăunează în interiorul boabelor, consumând în 
primul rând embrionul şi apoi endospermul, din care rămâne numai tegumentul. Într-un 
bob de grâu sau de orez se dezvoltă numai o larvă. În urma atacului larvei greutatea 
bobului este redusă de peste 50%, iar germinaţia scade până la 90%. Boabele atacate 
conţin exuvii şi excremente, sunt toxice, ca urmare, nu pot fi folosite în alimentaţie; 
făina şi alte produse fabricate din aceste boabe au un miros şi gust neplăcut, pot 
provoca dereglări în digestie sau o inflamaţie a intestinului. Gărgăriţa, rozând boabele 
la exterior, le face accesibile pentru astfel de dăunători secundari ca acarieni, gândacul 
surinam, gândacul negru al făinii, care nu se pot hrăni cu boabe întregi, în schimb 
servesc ca transmiţători ai microorganismelor, activitatea vitală a lor provoacând auto-
încălzirea şi putrezirea cerealelor depozitate.

Gărgăriţa orezului – Sitophilus oryzae L. Sin.: Calandra oryzae L., Sitophilus 
frugilegus Deg.

  Gărgăriţa orezului este un dăunător periculos al produselor cerealiere depozitate 
în ţările cu climă mai caldă. Este o insectă polifagă, dăunează diferite produse 
cerealiere, producând pagube mai mari decât gărgăriţa grâului. Modul de atac este 
similar cu cel al gărgăriţei grâului. Adulţii rod cavităţi în boabele de cereale sau alte 
seminţe, iar larvele consumă tot conţinutul lor. Gărgăriţa orezului poate dăuna 
numeroase produse vegetale printre care orezul, grâul, orzul, secara, porumbul, sorgul, 
fructele uscate, hrişca, fasolea, seminţele de bumbac, nucile. Această gărgăriţă poate 
consuma făină, macaroane, cânepă, tutun. Gărgăriţa orezului (Sitophilus orizae L.) se 
întâlneşte, deseori, împreună cu gărgăriţa grâului (Sitophilus granarius L.). 

Gărgăriţa porumbului – Sitophilus zea-mays Motsch. 

    Gândacul surinam se întâlneşte frecvent  în brutării, turnuri de siloz, la mori, 
întreprinderi ale industriei alimentare, unităţi de alimentaţie publică, locuinţe, etc. 
Daune aduc atât adulţii cât şi larvele, care se hrănesc cu boabe de cereale, paste 
făinoase, făină, legume şi fructe uscate, plante uscate, tutun, pâine, pesmeţi, preferând 
boabele cu tegumentul crăpat sau ros în prealabil de alţi dăunători, pastele făinoase, 
fulgi de ovăz, crupe de griş ş.a. De obicei, gândacul surinam se prezintă în asociaţie cu 



alţi dăunători ca un secundar, însă sunt cazuri când apare singur şi ca dăunător de bază. 
În urma atacului gândacului surinam produsele infestate devin imposibile pentru 
consum datorită prezenţei exuvilor şi a excrementelor.

Gândacul roşcat al făinii – Placonotus testaceus F.  Sin.: Laemophloeus 
testaceus F., Cucujus testaceus F.

   Gândacul roşcat al făinii este o insectă polifagă. Daune produc atât adulţii cât şi 
larve; se hrănesc numai cu boabe, în prealabil  dăunate de alte specii nocive, sau cu 
deşeuri de făină, tărâţe, paste făinoase, fructe uscate, cacao, cafea, etc. Deseori 
infestează cerealele în asociaţie cu specii de Cryptolestes. La invazii masive produce 
daune destul de mari.

Gândacul roşcat al grânelor – Cryptolestes ferrugineus Steph. 

   Infestează, mai ales, toate soiurile cerealiere şi produsele lor, de asemenea şi 
fructe uscate, nuci, plante medicinale, deşeurile presate ale seminţelor plantelor 
eterouleioase. Poate să se prezinte ca dăunător atât secundar, cât şi principal. Ca 
dăunător secundar, populează produse deja vătămate în asociaţie cu alţi dăunători. 
Gândacul roşcat al grânelor ca dăunător principal poate ataca boabele sănătoase. 
Dezvoltarea rapidă şi înmulţirea în masă a acestui dăunător provoacă supraîncălzire a 
grânelor în depozite. Produce daune mari la depozite cu seminţe de cereale pentru 
semănat şi secară pentru fabricarea berii, deoarece gândacul roşcat al grânelor 
consumă, în exclusivitate, embrionul.

Tocilarul seminţelor sau gândacul cerealelor – Rhizopertha dominica L.  Sin.: 
Rhizopertha pusilla F., R. picea Marsh., R. Rufa Hope., Dinoderus dominica F.

   La temperaturi favorabile este tot atât de periculos ca şi gărgăriţele. Atacă, mai 
ales, cerealiere şi produsele lor, îndeosebi orezul şi porumbul, de asemenea şi fructe 
uscate, nuci, plante medicinale, etc. Pagube produc atât adulţii cât şi larvele, care se 
hrănesc, rozând de la exterior spre interior boabele de grâu, secară, orz, orez, porumb, 
mei, sorg, hrişcă, mazăre, fasole, făină, biscuiţi, precum şi cu plante medicinale, lemn 
de mobilă, etc. Cele mai mari daune le produc adulţii, care atacă boabele sănătoase 
consumând tot endospermul. În urma atacului în boabe rămâne numai tegumentul şi 
resturi pulverulente amestecate cu excrementele insectei. Seminţele grâului puternic 
infestat au un miros specific de miere. 

Gândacul mauritan – Tenebrioides mauritanicus L. Sin.: Tenebrioides 
caraboides F., T. Complanatus Pill.



   În ţările tropice e dăunătorul numărul unu. Se întâlneşte la mori, turnuri de siloz, 
magazii, depozite de produse cerealiere. Dăunează numai în stadiul de larvă, care se 
hrăneşte cu boabe de cereale, făină, paste făinoase, fructe şi legume uscate, biscuiţi, 
cartofi, soia, cacao, nuci, condimente, preferând făina, boabele de grâu şi porumb. 
Larvele produc pagube mari boabelor crăpate, sparte sau atacate de alte insecte, la care 
rod, în primul rând, endospermul, boabele fiind ne valabile pentru prelucrare şi 
consum. În urma infestării făina capătă o culoare mai închisă, alb-cenuşie, are gust 
amar şi miros neplăcut. Adulţii nu produc daune, sunt carnivori, hrănindu-se cu larvele 
şi pupele altor insecte. Larvele, adesea, tot au un regim carnivor, devenind prădătoare. 
În afară de aceasta, adulţii şi larvele rod  adesea şi materialele de ambalare a produselor 
alimentare (saci, hârtii şi lăzile din lemn, etc.). 

Gândacul grânelor – Trogoderma granarium Everts. Sin.: Trogoderma afrum 
Priesner, T. quinquefasciata Leesberg.

   Daune mari produc larvele, ele atacă boabele a peste 200 specii de plante, 
preferând pe cele de cereale (grâu, orz, ovăz), de leguminoase (mazăre, fasole), 
şroturile de plante uleioase, cacao boabe, seminţe de bumbac, fructe uscate, lapte praf, 
făină de peşte, sânge uscat, etc. Larvele tinere se hrănesc cu boabele sparte, cele mai în 
vârstă perforează boabele sănătoase. Adulţii gândacului grânelor se hrănesc cu boabe 
sparte şi diferite deşeuri, dauna lor este fără importanţă economică. Atacul gândacului 
grânelor este caracteristic, datorită numărului ridicat de larve ce se găsesc în produse, 
precum şi numeroaselor exuvii, pe care le conţin. 

Gândacul pâinii – Stegobium paniceum L. Sin.: Stegobium ferrugineum Hbst., S. 
testaceum Thunb.

  Este un dăunător serios al produselor depozitate în condiţii cu temperaturi înalte 
şi umiditatea relativă joasă. Dăunează numai în stadiul de larvă, adultul nu se hrăneşte. 
Dăunătorul se hrăneşte cu boabe şi diferite produse alimentare, preferă cele bogate în 
amidon ca pâinea, pastele făinoase, biscuiţii, făina, boabele sparte de mazăre, fasole, 
tărâţe, precum şi legumele şi fructele uscate, plantele medicinale, ceaiul, cafeaua, 
cacao, ciocolata, diferite condimente (piper, scorţişoară, seminţe de coriandru), etc. 
Larvele, de asemenea, atacă şi numeroase tipuri de materiale de ambalaj folosite pentru 
produse alimentare: cartonul, foile de polietilenă, la fel şi cărţile, lemnul de mobilă, 
stratul metalic al oglinzilor şi foile de plumb. Ca urmare a activităţii de nutriţie, 
produsele atacate prezintă numeroase galerii şi orificii. Produsele dăunate sunt 
depreciate calitativ, datorită excrementelor eliminate şi exuviilor larvare, care le 
imprimă un miros, gust şi aspect neplăcut. 

Hoţomanul mătăsos – Niptus hololeucus Fald. 



  Este o specie polifagă, ce atacă o gamă largă de produse depozitate. Daune mari 
aduc adulţii şi larvele în depozitele de cereale, în brutării, diferite depozite   şi în 
locuinţe. Ei se hrănesc cu toate cerealele, făină, seminţe depozitate, tărâţe, pâine, lână, 
ţesături, oase, pene, articole din piele, cacao, diferite condimente, cărţi, hârtie, pluta, 
etc. Pagube mai mari se înregistrează în perioada înmulţirii în masă. Produsele atacate 
sunt depreciate datorită resturilor de hrană, amestecate cu excremente şi exuviile 
larvare.

Hoţomanul – Ptinus fur L. Sin.: Ptinus rapax Deg., P. Furunculus Mull., P. 
Striatus F.

  Hoţomanul, Ptinus fur este polifag, atacă diferite produse depozitate, atât de 
origine vegetală cât şi animală. Adulţii nu produc pagube de importanţă economică, se 
hrănesc puţin. Daune mari produc larvele, care se hrănesc cu boabe de cereale, fructe, 
produse alimentare, blănuri, lână, ţesături, îmbrăcăminte, diferite colecţii (de păsări, 
rozătoare şi insecte, plante ierbar), frunze de tutun, etc. 

   ORDINUL LEPIDOPTERE

Molia cenuşie a cerealelor –  Sitotroga cerealella Oliv. Sin.: Alucita cerealella 
Oliv., Sitotroga arctella Wlk.

  Molia cerealelor este considerată cel mai periculos dăunător al cerealelor 
depozitate, mai ales, porumbului, grâului, orzului, secarei, hrişcii, etc. Pagube produce 
larva, care se hrăneşte cu conţinutul boabelor. În urma atacului boabele sunt aproape 
golite, rămânând ne atacat numai tegumentul care prezintă orificii circulare, prin care 
adulţii au părăsit bobul. Produce pagube deosebit de mari, mai ales în depozite de 
cereale neaerisite. Boabele atacate de grâu pierd până la 56% din greutate, cele de 
porumb până la 24%. Ele nu pot fi folosite nici pentru însămânţare, deoarece au 
embrionul distrus, şi nici pentru consum, fiindcă făina obţinută este de calitate 
inferioară, conţine exuvii şi excremente, care îi dau un gust neplăcut şi chiar produc 
iritaţii pe mucoasa tubului digestiv. 

Molia cenuşie a făinii  –  Ephestia (Anagasta) kuchniella Zell. Sin.: Ephestia 
sericana Scott.,  E. Fuscofasciella Rag.

  Pagube produce larva, care se hrăneşte cu făină de grâu şi secară, paste făinoase, 
tărâţe, fructe şi legume uscate, boabe, tutun, precum şi cu diferite produse alimentare ca 
biscuiţi, ciocolată, nuci, etc. Produsele atacate prezintă bulgări mai mari sau mai mici 
formaţi din fire mătăsoase în amestec cu excremente şi exuvii larvare. Produsele atacate 
sunt depreciate atât cantitativ cât şi calitativ, capătă un miros şi gust neplăcute, din care 
cauză nu pot fi folosite pentru consum. Infestări mai intense molia cenuşie a făinii 
produce când umiditatea substratului de hrană depăşeşte 17-20%, mai mari se 



înregistrează în depozitele şi cămările de făină, prin brutării, îndeosebi, în mori unde, 
adesea înfundă curelele elevatoarelor cu bulgări de făină şi păienjeniş, blocând 
transportoarele şi alte utilaje. Uneori larvele rod chiar şi sitele de mătase de la mori. 
Molia cenuşie a făinii are 2-4 generaţii pe an, iar în spaţii încălzite până la 6-8, uneori şi 
mai multe generaţii. 

Molia tutunului sau molia grânelor – Ephestia elutella Hbn. Sin.: Anagasta 
elutella Hbn., Ephestia semirufa Haw., E. Rufe Haw.

  Molia tutunului atacă numeroase produse depozitate, ca tutunul, fructele şi 
legumele uscate, plantele uscate medicinale, pâinea uscată, biscuiţii, nucile, făina, 
tărâţe, ciocolată, paste făinoase şi a. Cele mai mari pierderi produce la tutun, boabe de 
cacao şi alune. Larvele în timpul hrănirii înconjoară cu fire mătăsoase produsele atacate 
sub formă de cuiburi, care conţin până la 30 de boabe atacate şi ne atacate. Produsele 
atacate pierd în greutate, conţin excremente, exuvii larvare, fluturi morţi din care cauză 
nu pot fi folosite pentru consum. Cele mai mari pierderi se înregistrează în depozitele şi 
cămările de făină, prin brutării, întreprinderi de fabricare a ciocolatei. Molia cenuşie a 
făinii are 2-4 generaţii pe an, iar în spaţii încălzite până la 6-8, uneori,  şi mai multe 
generaţii. 

Molia fructelor uscate – Plodia interpunctella Hbn. Sin.: Plodia zeae Fitch., 
Ephestia interpunctella H.S.

  Molia fructelor uscate atacă numeroase produse vegetale depozitate ca fructe şi 
legume uscate, nuci, produse zaharoase, cacao, ciocolată, biscuiţi; cerealele depozitate 
atacă mai rar, la care larva consumă numai embrionul. Molia fructelor uscate preferă 
produsele vegetale uscate. Pierderile se înregistrează în depozitele de nucă, boabe de 
cacao, fructe uscate, prin brutării, întreprinderi de industrie alimentară şi gospodării de 
casă. Produsele în urma atacului de dăunători sunt devalorizate atât direct prin 
distrugerea lor de larve, cât şi indirect prin aspectul urât pe care îl capătă fiind acoperite 
cu fire mătăsoase, albicioase care conţin excremente, exuvii larvare, ceea ce la rândul 
său favorizează dezvoltarea numeroaselor specii de mucegaiuri. 

Acarienii

Acarianul (păianjenul) făinii - Acarus siro L. Sin.: Acarus farinae L., 
Tyroglyphus farinae Deg., T. siro Latr.

  Acarianul făinii este unul dintre cei mai periculoşi dăunători ai produselor 
vegetale depozitate. Atacă diferite produse astfel ca făină, paste făinoase, seminţe de 
cereale, leguminoasele, floarea-soarelui, fructe şi legume uscate, plante medicinale, 
tutun, produse lactate, etc., preferând făina şi boabele de cereale atacate în prealabil de 
alţi dăunători. În urma atacului conţinutul boabelor poate fi distrus complet, rămânând 



numai tegumentul şi resturi de hrană, excremente şi exuvii. La boabele de cereale 
acarienii atacă, în primul rând, embrionul, micşorând astfel facultatea germinativă. 
Făina atacată are culoarea mai închisă, se degradează calitativ, capătă un miros de 
miere alterată şi gust neplăcut. Produsele atacate sunt acoperite cu pânze din fire de 
păianjen, după care se poate depista uşor prezenţa acarianului făinii. Produsele atacate 
de acarianul făinii devin toxice atât pentru om cât şi pentru animale. 

  ORDINUL RODENTIA

 Şoarecele de casă – Mus musculus L.Sin.: Mus musculus musculus L.  

Dăunare Şoarecele de casă atacă numeroase produse, astfel ca legume şi fructe 
uscate, paste făinoase, produse lactate, cărnuri, etc.  În depozitele de cereale produce 
mari pagube, preferând boabele de cereale ca grâu, orz, secară, porumb, etc. Produsele 
atacate au miros neplăcut şi devin imposibile pentru consum. În afară de consumul 
direct, şoarecele de casă provoacă mari pierderi prin distrugerea ambalajelor, a diferitor 
instalaţii, a curelelor de transmisie, etc. 

 Şoarecele de câmp –  Microtus arvalis levis Mil. 

 Este o specie extrem de răspândită în natură, care constituie o adevărată 
calamitate, distrugând zeci de mii de hectare de culturi agricole, lucernă, plantaţii 
tinere, îndeosebi în anii secetoşi, cu toamne târzii, când se produc înmulţiri ciclice 
explozive, cu câte 15-25 mii de indivizi pe hectar. Un şoarece de câmp consumă în 24 
de ore o cantitate de hrană ce depăşeşte cu 50% greutatea sa corporală. Transmite 
numeroase boli printre care leptospiroza, tuleremia, trichineloza, febra, 
pseudotuberculoza etc. 

Şobolanul cenuşiu, guzgan, cloţan – Rattus norvegicus Berk.  Sin.: Mus decumanus 
Berk., Epimys norvegicus Exrl.

  Şobolanul cenuşiu consumă produse vegetale şi animale, preferând boabele de 
cereale ca grâu, orz, secară, porumb, etc. Este foarte lacom, zilnic consumă până la 80 
gr de cereale, iar anual până la 20 kg. În afară de consumul direct al produselor, 
şobolanii provoacă mari pierderi prin distrugerea ambalajelor, a diferitor instalaţii, a 
curelelor de transmisie, etc. Produsele atacate sunt murdărite cu dejecţii, care le 
imprimă un miros neplăcut. 

Şobolanul negru, şobolan de acoperiş – Rattus rattus L. Sin.: Mus rattus L., 
Epimys rattus L.

  Se hrăneşte cu diferite produse atât vegetale (cereale, fructe, legume, făină, crupe, 
etc.) cât şi animale (carne, peşte, salam, brânzeturi), preferând însă produsele vegetale. 



O singură pereche de şobolani poate distruge anual peste 40 kg de cereale şi împreună 
cu generaţiile aduse într-un an pot provoca pagube în valoare de circa 20 t de produse 
cerealiere. 

 Rozătoarele, fiind animale nocturne, au capacitatea deosebită de adaptare la 
mediu. Totodată, rozătoarele au capacităţi senzoriale (mirosul, simţul tactil, auzul, 
văzul şi gustul) foarte dezvoltate. Astfel, şobolanii pot detecta ultrasunete până la 100 
khz, iar şoarecele de casă aude până la 90 khz. Rozătoarele sunt capabile să detecteze 
ultrasunetele şi să le emită cu intensitatea între 22-90 khz. Ca mediu de habitat, 
rozătoarele preferă solurile grele, uscate şi apar mai rar pe solurile pietroase, 
mlăştinoase şi pe cele nisipoase. Rozătoarele nu pot trăi fără apă mai mult de 24–38 
ore. Duşmanii naturali ai rozătoarelor sunt vulpea, viezurele, pisica, jderul, dihorul, 
nevăstuica, cucuveaua, bufniţa, uliul, coţofana şi barza.

4. MĂSURI DE PREVENIRE A INFESTĂRII ŞI SANITARIE

Măsurile de prevenire a infestării sunt cele mai importante elemente ale sistemului 
de protecţie integrată a produselor   depozitate şi cuprind operaţiile ce se efectuează în 
depozitele goale, înainte de introducerea produselor (curăţarea depozitelor, 
dezinfestarea lor pe cale chimică etc.). Aplicarea măsurilor de profilaxie are o 
importanţă deosebit de mare în gospodăriile agricole şi la elevatoare la etape de 
prelucrare iniţială a recoltei  . 

Căile prin care pot pătrunde în depozitele insectele şi acarienii sunt foarte 
diverse:

 În timpul depozitării seminţelor infestate încă din câmp de către unele specii, 
cum sunt gărgăriţa fasolei (Acanthoscelides obtectus) gărgăriţa mazării (Bruchus 
pisorum) etc.;

 Migrarea insectelor prin zbor, de la un depozit la altul sau din câmp (Sitotroga 
cerealella, Sitophilus oryzae, Bruchus pisorum, Acanthoscelides obtectus );

 Trecerea seminţelor prin diferite utilaje de condiţionare nedezinfestate ;
 Utilizarea mijloacelor de transport infestate (vagoane de cale ferată, camioane, 

remorci, căruţe, şlepuri şi vapoare);
 Utilizarea inventarului şi utilajelor de cântărire, manipulare, transport şi 

condiţionare a seminţelor, care sunt infestate;
 Introducerea insectelor şi acarienilor în depozite prin intermediul încălţămintei 

şi îmbrăcămintei muncitorilor care au lucrat în magazii infestate;
 Purtarea dăunătorilor pe corpul rozătoarelor care au frecventat depozite 

infestate, precum şi pe corpul păsărilor (vrăbii, ciori, porumbei etc.), care au circulat 
prin magazii şi pătule infestate;

 Introducerea în depozitele de seminţe a ambalajelor ce conţin spărturi de 
cereale şi deşeuri rezultate din diferite procese tehnologice;



 Păstrarea în acelaşi depozit a produselor neinfestate împreună cu cele 
infestate;

 Menţinerea gunoaielor şi a ierbii crescute sub magazii şi în jurul lor constituie 
sursa de pătrundere a insectelor şi a acarienilor  în spaţiile de depozitare .

Principiul de bază al organizării măsurilor de prevenire a infestării este: A nu a permite 
dăunătorilor să pătrundă în depozite. 

Pregătirea depozitelor pentru introducerea a unor noi produse în depozitele sau 
magaziile goale se impune în mod obligatoriu, ca o primă etapa, repararea şi curăţarea 
lor minuţioasă. După repararea construcţiei (etanşarea fisurilor din duşumele, pereţi, 
compartimente), verificarea închiderii ferestrelor, uşilor, luminatoarelor, înlocuirea 
geamurilor sparte şi a sitelor deteriorate din exteriorul ferestrelor, se procedează la 
curăţarea construcţiei. În silozuri, la efectuarea operaţiei de curăţare, se vor avea în 
vedere toate utilajele care servesc la manipularea produselor, îndepărtându-se cu grijă 
toate resturile acumulate. În cazul lipsei de hrană în depozitul cerealier, gărgăriţele 
părăsesc spaţiile de depozitare şi zboară pe înserate în lanurile ocupate cu cereale şi se 
stabilesc fie pe plante, fie în grămezile de pleavă, paie etc. În condiţiile iernilor calde 
gărgăriţele pot nu numai să ierneze în câmp, dar şi să se înmulţească, folosind ca hrană 
boabele de cereale rămase de la recoltare. Rozătoarele găsesc adăpost în spaţiile 
accesibile dintre pereţii dubli, sub podele, în tavane, precum şi în jurul sau pe sub 
grămezile de unelte, maşini sau utilaje ne folosite, în compartimentările din lemn, pe 
sub lăzi etc. 

Toate materialele ce se păstrează în depozite sau în jurul lor, care pot constitui 
drept adăposturi pentru rozătoare, trebuie îndepărtate. Dacă aplicarea acestei măsuri nu 
este posibilă, ele vor fi aşezate pe rafturi situate la o oarecare înălţime faţă de podele, 
astfel încât să se evite constituirea de adăposturi, în cazul pereţilor dubli ai depozitelor 
din lemn, scândurile vor fi astfel îmbinate, încât să nu rămână spaţii libere; căptuşelile 
alcătuite din foi de tablă constituie o măsură eficace de împiedicare a pătrunderii 
rozătoarelor (Balan, 1998).

Designul spaţiilor de depozitare

Pătrunderea dăunătorilor în spaţiile de depozitare depinde în mare măsură de tipul, 
forma încăperilor, materialele folosite pentru construcţie. Uşile ce se deschid frecvent 
trebuie să se închidă automat  sau să fie echipate cu curtine de plastic sau aer. Nu se 
recomandă prezenţa ferestrelor. În caz dacă nu se pot exclude ferestrele, ele trebuie să 
nu fie permeabile pentru insecte. În depozitele şi magaziile pregătite în mod ne 
corespunzător pentru păstrarea produselor, precum şi în magaziile improvizate, 
rozătoarele găsesc locuri prielnice pentru înmulţire în masă.

Activităţi de îmbunătăţire a încăperilor şi spaţiilor de depozitare



Oportunităţi tactice privind îmbunătăţirea suplimentară a păstrării seminţelor în 
gospodării mici de fermieri  includ modificări în depozitele tradiţionale cu scopul 
îmbunătăţirii performanţei lor şi adaptarea la schimbările sezoniere ale factorilor 
climatici. Se recomandă înlocuirea podelelor de lemn ale magaziilor vechi, cu un strat 
de beton. În construcţiile moderne acestea sunt construite din beton, aplicat fie direct pe 
solul drenat şi bătătorit, fie pe un strat de piatră sau zgură. O măsură eficace de 
prevenire a pătrunderii şobolanilor în magazii şi pătule constă din formarea unor 
obstacole de-a lungul pereţilor exteriori.

Tehnici de depozitare

Depozitarea temporară a cerealelor treierate în grămezi, în aer liber, măreşte 
pericolul atacului rozătoarelor. Dacă totuşi este necesară depozitarea produselor în 
aceste condiţii, se vor alege locuri pe suprafeţe netede, curăţate de buruieni, îndepărtate 
de clădiri, evitând astfel migrarea rozătoarelor către grămezile de cereale.

La infestări slabe, în locuinţe, depozite alimentare, unităţi de prelucrare a 
produselor de origine vegetală şi acolo unde utilizarea substanţelor toxice nu este 
recomandabilă, se poate folosi combaterea mecanică a rozătoarelor, cu ajutorul 
capcanelor. Eficienţa acestor procedee este în general redusă, unicul avantaj constă în 
eliminarea pericolului intoxicărilor.

Depozitarea seminţelor se va face în magazii curate şi libere de infestări, înainte de 
introducerea seminţelor, ele vor fi pregătite în modul expus anterior, aplicându-se 
tratamente de dezinfestare preventivă, prin una din metodele menţionate. În perioada 
depozitării, seminţele plantelor agricole trebuie menţinute în anumite condiţii de 
temperatură şi umiditate, deoarece conţinutul ridicat în umiditate, precum şi 
temperaturile ridicate accelerează procesele biologice ale seminţelor. Factorii care 
grăbesc maturarea seminţelor favorizează în acelaşi timp şi infestările. De aceea, pentru 
a limita pericolul atacului dăunătorilor, seminţele trebuie păstrate uscate, la temperaturi 
scăzute şi cu un conţinut cât mai redus de impurităţi. O atenţie deosebită necesită 
monitorizarea reinfestării produselor depozitate (Desmarchelier, 1977)  în scopul 
administrării mai efective a insecticidelor.

Curăţarea încăperilor şi respectarea regimului de igienă

Menţinerea curăţeniei depozitului pe toată perioada depozitării produselor   şi 
îndepărtarea tuturor materialelor care pot constitui surse de infestare ori adăposturi 
pentru dăunători este absolut necesară. Scopul de bază al curăţării încăperilor şi 
măsurilor de igienă constă în  lichidarea focarelor dăunătorilor, în prevenirea 
răspândirii dăunătorilor din focare stabilite în alte locuri, în limitarea extinderii 
populaţiilor de dăunători, întreţinerea curăţeniei şi ordinii la locurile de muncă. 
Lagărele de câmp în gospodării cerealiere înainte de culesul roadei e necesar să fie 



pregătite conform cerinţelor sanitar igienice. Maşinile de recoltare, dispozitivele de 
curăţat cereale şi mecanismele de transport, ambalajul, mijloacele de transport, 
inventarul, depozite de cereale, silozul trebuie curăţate şi dezinfectate.

  Sisteme de asigurare a calităţii

Menţinerea curăţeniei este  totdeauna parte componentă a Sistemelor de asigurare a 
calităţii.  

De obicei, sistemele de asigurare a calităţii includ:

1.  Proceduri de igienă şi menţinere a curăţeniei; 
2.  Ghiduri specifice privind metode de curăţare a spaţiilor şi utilajului;
3.  Produsele utilizate pentru menţinerea curăţeniei;
4.  Frecvenţa efectuării măsurilor de curăţenie;
5.  Responsabilitatea pentru efectuarea curăţeniei şi inspecţii;
6.  Evaluarea măsurilor de igienă şi menţinere a curăţeniei;
7.  Documentarea tuturor acţiunilor.

Sistemele moderne de asigurare şi conducere a calităţii care fac obiectul 
standardelor din seria ISO 9000, realizarea calităţii totale în industria alimentară sunt 
obiective care nu se pot atinge fără a fi rezolvată mai întâi problema producţiei igienice. 
În ţările cu o industrie şi o economie dezvoltată (ţările din Uniunea Europeană, Statele 
Unite, Canada) încă din perioada anilor ’80 s-a preconizat introducerea sistemelor 
bazate pe evaluarea şi prevenirea riscurilor asociate producţiei de alimente, de tipul 
HACCP (Quality Control for the Food Industry, 1993).

HACCP este un standard de asigurare a calităţii produselor alimentare, care ajută 
în identificarea riscurilor pentru sănătate şi organizarea sistemului de prevenire a lor. 
HACCP poate fi certificat conform cerinţelor ISO 22000. Măsurile de sanitarie sunt 
elemente-cheie ale sistemului de asigurare a calităţii. 

Principiile de analiză a riscului în baza HACCP:

1. Evidenţierea riscurilor potenţiale asociate cu fiecare etapă a procesului, 
efectuarea analizei de risc şi elaborarea unor măsuri de control a riscurilor identificate;

2. Determinarea Punctelor Critice de Control (PCC);
3. Stabilirea limitelor  pentru fiecare PCC;
4. Stabilirea sistemului de monitorizare pentru fiecare PCC;
5. Stabilirea acţiunilor corective ce trebuie aplicate atunci când monitorizarea 

indică faptul că un anumit PCC nu este sub control; 
6. Stabilirea procedurilor de verificare pentru a confirma faptul că sistemul 

HACCP funcţionează eficient; 



7. Stabilirea unui sistem eficient de înregistrare şi păstrare a datelor şi 
documentelor.  

Orice sistem de păstrare a produselor  , oricât de simplist ca structură şi 
funcţionalitate ar fi, cuprinde puncte critice de risc, care trebuie identificate şi 
monitorizate. Conceperea şi aplicarea unui plan conform principiilor HACCP 
presupune următorii paşi:

 identificarea şi nominalizarea riscurilor sistemului;
 identificarea şi nominalizarea punctelor critice de control;
 identificarea măsurilor de eliminare completă a hazardului;
 monitorizarea sistemului după aplicarea măsurilor de eliminare a hazardului;
 raportarea rezultatelor.

Instruirea

Întregul personal, inclusiv cel permanent şi temporar (sezonier), trebuie să 
beneficieze de instruire adecvată, care le va aduce la cunoştinţă toate cerinţele faţă de 
calitate stipulate de specificaţiile / standardele pe care le respectă  gospodăria.   
Principalele capitole ale planului de instruire vor include:

1. Instruire privind menţinerea curăţeniei la locul de muncă; 
2. Instruire privind menţinerea curăţeniei în afara locului de muncă;
3. Tehnici de menţinere a curăţeniei;
4. Utilizarea şi dozarea produselor de sanitarie;
5. Utilizarea şi menţinerea maşinilor de curăţat cu vacuum;
6. Estimarea infestării în depozite şi încăperile de producere; 
7. Identificarea organismelor dăunătoare;
8. Evidenţa măsurilor preventive şi curative de protecţie.

Instruirea trebuie efectuată conform unui plan structurat de supraveghere şi 
instrucţiuni de lucru, programe pentru etapele critice privind păstrarea calităţii 
produselor .

5. MONITORIZAREA ŞI PROGNOZA DEZVOLTĂRII DĂUNĂTORILOR 
PRODUSELOR DEPOZITE

Monitorizarea este vitală într-un program de protecţie integrată deoarece  
aplicarea preventivă insecticidelor nu este o procedură de rutină. Dăunătorii de depozit 
sunt răspândiţi pretutindeni, numeroşi, foarte mici şi pot apărea chiar şi în depozite 
curate, bine  îngrijite.    Prin prognoză se înţelege prevederea apariţiei în masă a 
speciilor de agenţi fitopatogeni şi de dăunători în anumite perioade de timp şi pe 
anumite teritorii, precum şi estimarea gravităţii  daunelor  pe care  le  pot produce.



 În cazul infestărilor cu insecte, aspectul problemei se complică şi prin faptul că 
unele dintre stadiile dăunătorilor îşi desfăşoară activitatea în interiorul boabelor, 
ascunse vederii, distrugând endospermul şi lăsând galeriile, pe care le sapă, pline cu 
dejecţii. Boabele cu infestare internă nu pot fi îndepărtate prin procedeele uzuale de 
condiţionare, astfel încât la măcinare insectele şi dejecţiile din interiorul boabelor trec 
în făină. 

Metode de evidenţă a organismelor dăunătoare

Prin evidenţă se înţelege înregistrarea speciilor de agenţi fitopatogeni 
şi de dăunători existenţi pe un teritoriu dat, precum şi delimitarea zonelor 
în care acestea au fost semnalate. Pentru aprecierea populaţiilor organismelor 
dăunătoare se foloseşte metoda de evidenţă selectivă. Aplicarea metodei de evidenţă 
selectivă este inevitabilă, întrucât populaţia oricărui dăunător este  reprezentată de 
obicei de un număr mare de indivizi. Metoda selectivă presupune calcularea numai a 
unei părţi numerice a populaţiei dăunătorilor, numită probă. Atunci când este aleasă 
corect, această probă permite de a estima prin interpolare sau extrapolare nivelul 
populaţiei dăunătorilor pe întreaga suprafaţă a teritoriului cercetat. 

Principalele tehnici de monitorizare includ:

1. Inspecţii;
2. Luare de probe;
3. Monitorizarea temperaturii şi umidităţii;
4. Utilizarea capcanelor, inclusiv capcane cu feromoni.

Monitorizarea cu ajutorul capcanelor nu este un proces întâmplător. Este necesar 
de elaborat un plan care determină arealul, unde capcanele pot fi amplasate, tipurile de 
capcane şi modul de evidenţă a dăunătorilor. Evidenţele se fac în mod deosebit de 
minuţios, în special în perioada pregătirii spaţiilor, înainte de depozitarea noii recolte. 
Controlul se face prin examinarea tuturor locurilor în care este posibilă adăpostirea şi 
aglomerarea dăunătorilor. Controlul fitosanitar trebuie efectuat sistematic, în tot cursul 
anului: primăvara după efectuarea însămânţărilor, când magaziile sunt aproape goale, 
înainte de introducerea noii recolte, precum şi în mod permanent, în toată perioada de 
păstrare a seminţelor. Încăperile trebuie să fie inspectate de două ori pe lună din luna 
mai  până în octombrie şi nu mai rar de o dată pe lună din noiembrie până în aprilie.

Controlul fitosanitar are ca scop:

 detectarea infestării cu insecte la stadiile iniţiale;
 cunoaşterea gradului de infestare;
 determinarea sursei de infestare;



 estimarea populaţiei insectelor;
 identificarea speciilor şi stadiilor de dezvoltare a dăunătorilor;
 depistarea focarelor de dăunători;
 condiţiile constituirii surselor de infestare.

Monitorizarea de lung timp poate demonstra de asemenea, variaţia ciclică a unor 
infestări şi oferă rezultate comparative pentru condiţii similare. 

Simptome de deteriorare a grânelor depozitate

 umiditatea ridicată sau mirosul specific demonstrează prezenţa şi dezvoltarea 
dăunătorilor în depozit;

 pe podea sau pereţii încăperilor sau pe suprafaţa grânelor se găsesc insecte vii 
sau moarte;

 pe suprafaţa grânelor sunt urme de mucegai, cadavre ale dăunătorilor, resturi 
de seminţe ce demonstrează deteriorare de insecte ;

 pe podele, pereţi si instalaţii sunt urme lăsate la deplasarea dăunătorilor, 
precum si de ţesături specifice unor dăunători pe ambalaje.

Pentru analiza mai profundă a spaţiilor de depozit se recomandă de luat probe de 
grâne şi de examinat în condiţii de laborator privind prezenţa insectelor sau gradul de 
deteriorare a produselor depozitate. Astfel, găurile rotunde în seminţe, indică prezenţa 
insectelor în interiorul seminţelor. Probele prelevate pe timp rece pot fi transferate în 
încăperi calde. Insectele la temperatură ridicată devin active şi pot fi detectate uşor. 
Însă metoda standard de evidenţiere a dăunătorilor este destul de migăloasă şi nu 
permite totdeauna de a aprecia corect gradul de infestare.  

  Utilizarea substanţelor biologic active în monitorizarea populaţiilor 
dăunătorilor

Insectele folosesc diferite semiochemicalii - feromonii care transmit informaţia 
între organisme (în limba greacă cuvântul "semeio" înseamnă semnal). Feromonii   
prezintă substanţe biologic active speciale secretate de glandele cu secreţie externă ale 
insectelor, care influenţează  comportarea  altei insecte de aceeaşi specie. Cu ajutorul 
feromonilor insectele   comunică.  Utilizarea acestor substanţe biologic active de către 
insecte se caracterizează prin înaltă sensibilitate şi specificitate. Feromonii care servesc 
ca atractanţi sau transmiţători de mesaje la distanţă sunt substanţe volatile. Fiind 
eliminate în atmosferă aceştia pot fi detectate de unele specii  de la câţiva centimetri 
până la sute de metri distanţă. Feromonii care transmit mesaje la distanţă considerabilă 
sunt folosite mai des în protecţia plantelor.

Utilizarea în practică a feromonilor sau atractanţilor de hrană în managementul 
insectelor de obicei necesită izolarea, identificarea şi producerea prin sinteză a 



chemicaliilor cu activitate specifică. Atractanţii sintetici  de obicei  sunt copii ale 
feromonilor sexuali, de agregaţie sau atractanţi de hrană şi sunt utilizaţi pe mai multe 
căi:

 momeli în capcane folosite pentru monitorizarea populaţiilor dăunătorilor;
 momeli în capcane destinate pentru capturarea populaţiei dăunătorilor;
 semnal pentru dezorientarea masculilor şi întreruperea copulaţiei insectelor; 
 momeli atractante ce conţin insecticide. 

  Utilizarea capcanelor cu atractanţi pentru monitorizarea populaţiilor 
insectelor

Cel mai frecvent  atractanţii chimici se utilizează în capcane pentru monitorizarea 
populaţiilor dăunătorilor. Pentru monitorizare, de obicei feromonii se încapsulează în 
dispensere de cauciuc sau plastic din care se elimină încet componentul activ. 
Capcanele cu momeli sunt confecţionate din hârtie, plastic şi alte materiale. În 
majoritatea capcanelor se folosesc suprafeţe acoperite cu clei sau intrări de formă 
conică pentru capturarea insectelor. În anii precedenţi au fost elaborate un număr 
impunător de capcane pentru insecte, care sunt la disponibilitatea producătorilor în 
detectarea insectelor din depozite.

Majoritatea capcanelor includ feromoni amplasaţi în structuri din carton, acoperite 
cu material cleios pe partea internă.  Insectele sunt atrase de feromonii emiţi din 
capcană, iar nimerind în capcană sunt prinse în materialul cleios. Capcanele feromonale 
cu clei sunt foarte diverse ţinând cont de speciile de dăunători, locul şi metode de .  De 
asemenea diferiţi feromoni sunt utilizaţi pentru un spectru larg de specii.

Prognozarea apariţiei atacului unui anumit organism dăunător sau grupe de 
organisme dăunătoare şi emiterea ulterioară a avertizărilor pentru efectuarea unei 
intervenţii de protecţie a plantelor prezintă mare însemnătate pentru desfăşurarea 
corectă în timp şi spaţiu a activităţilor de combatere.



 

  Capcană cu feromoni pentru molii  

Cercetările au demonstrat, că în condiţii când nivelul populaţiilor de dăunători este 
ridicat este necesar de implementat noi forme de capcane pentru reglarea densităţii 
populaţiilor dăunătorilor în depozitele de cerealiere.   Testările în condiţii de producere 
au demonstrat perspectiva aplicării capcanelor cu feromoni pentru estimarea infestării 
produselor cerealiere de gărgăriţe. Cu acest scop au fost elaborate şi confecţionate 
capcane speciale. Capcanele pentru gărgăriţe prezintă  conuri din plastic cu  găuri, în 
care sunt amplasate dispensere cu feromoni. 
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   Tipuri de capcane cu feromoni pentru monitorizarea şi combaterea 
dăunătorilor produselor depozitate 

1. Capcană experimentală din metal;
2. Capcană experimentală din plastic plată; 
3. Capcană Storgard din carton;
4. Capcană din plastic plată comercială;
5. Capcană din plastic conică.

Testarea eficacităţii capcanelor cu feromoni în condiţii de producere a demonstrat 
posibilitatea utilizării lor în monitorizarea şi combaterea dăunătorilor produselor 
depozitate în calitate de metodă ecologic inofensivă. Capcanele cu feromoni sunt 
amplasate în silozuri verticale sau în depozite orizontale, mori, încăperi de procesare a 
produselor  . Această tehnologie performantă, ecologic inofensivă, de combatere a 
dăunătorilor produselor   depozitate ridică eficacitatea măsurilor de protecţie, reduce 
utilizarea pesticidelor şi măreşte profitul în gospodăriile agricole. 

  Capcanele pot fi confecţionate din masă plastică sau metal de 20-50 cm lungime 
cu mici orificii în secţia de sus. Ele se introduc vertical în grămezi de grâne. Pentru 
obţinerea rezultatelor corecte se recomandă amplasarea a 5 capcane: 1 în centru şi 4 în 
fiecare cuadrant al vracului. Capcanele trebuie să fie controlate o dată pe săptămână în 
perioada când insectele sunt mai active şi o dată în lună în perioada rece.



  

  Capcană cu feromoni pentru gărgăriţa grânelor 

 Capcane luminescente

Capcanele luminescente cu echipament de electrocutare a insectelor sunt 
considerate metode efective de monitorizare a populaţiilor moliilor din depozite şi 
control a populaţiilor, mai ales în spaţiile de procesare a produselor   . Această metodă 
poate fi utilizată de asemenea pentru obţinerea informaţiei suplimentare privind speciile 
prezente şi eficacitatea măsurilor de protecţie. Variaţia ciclică a infestărilor poate fi 
documentată pentru o perioadă lungă de timp, ce permite  de a efectua măsuri 
preventive pe perioada întregului an.

  Sonde cu vacuum pentru probe 

Metoda standard de luare a probelor  permite de a captura insectele numai în stratul 
la suprafaţa grânelor sau din partea de jos a celulelor din elevatoare. Cercetările au 



demonstrat o slabă corelaţie între numărul insectelor în partea de jos a celulelor şi 
media numărului insectelor din vrac. Cea mai bună metodă de estimare a densităţii 
insectelor în elevatoarele comerciale fără necesitatea de transferare a grânelor este 
utilizarea sondelor cu vacuum pentru probe.  Sondele cu vacuum pentru probe nu 
necesită mutarea grânelor, nu necesită mult timp pentru luarea probelor şi permit de a 
determina profilul vertical al densităţii insectelor în fiecare celulă a elevatoarelor.

  Determinarea infestării ascunse

Pentru evidenţierea infestării latente a cerealelor, pot fi utilizate două metode: cu 
fucsină acidă şi cu ninhidrină. Metoda cu fucsină acidă constă în tratarea seminţelor cu 
o soluţie de fucsină acidă, care colorează în roşu orificiile în care gărgăriţele şi-au 
depus pontele. Metoda cu ninhidrină: proba de laborator din care s-au îndepărtat 
insectele vii este strivită între două role metalice, după ce a fost introdusă între două 
benzi de hârtie impregnată cu ninhidrină. Aminoacizii prezenţi în fluidul corpului 
insectelor reacţionează cu ninhidrină de pe hârtie, formând o pată de culoare roşie 
purpurie; aminoacizii din cerealele uscate nu dau această reacţie. Determinarea 
infestării ascunse la leguminoase urmăreşte separarea seminţelor atacate de cele 
sănătoase, prin flotarea probelor care conţin seminţe cu densităţi diferite, în funcţie de 
prezenţa sau absenţa infestării. 

Metoda de flotaţie este cea mai cunoscută şi cea mai simplă. Într-un litru de apă 
caldă se dizolvă o cantitate de 300-350 g clorură de sodiu, care după răcire se filtrează 
printr-un tifon curat. Se numără fără alegere din proba de laborator 500 seminţe şi se 
introduc în vasul cu soluţie, cu înălţimea de 20-30 cm. Se agită bine, pentru a îndepărta 
bulele de aer. Cu ajutorul unei linguriţe se scot seminţele atacate, care plutesc la 
suprafaţă, şi se secţionează pentru a se constata prezenţa insectelor. Boabele infestate se 
numără, iar rezultatul se exprimă în procente.

În afară de aceste procedee de stabilire a infestării ascunse a seminţelor, sunt 
cunoscute o serie numeroasă de metode de analiză, bazate pe principii foarte variate şi 
cu grade de precizie extrem de diferite. Cele mai cunoscute din acestea sunt:

metoda acustică, având ca principiu traducerea prin procedee electroacustice a 
zgomotelor produse de insectele din interiorul seminţelor, provocate de deplasarea 
acestora şi de procesul de nutriţie;

metoda radiografiei, ce constă din radiografierea cu radiaţii X a boabelor, 
vizualizate pe un material fotosensibil;

metoda respirometrică, ce urmăreşte cuantificarea infestării prin intermediul 
bioxidului de carbon produs în cadrul proceselor biologice ale dăunătorilor din 
interiorul seminţelor;



metoda incubaţiei, procedeul de referinţă, care constă din introducerea probei de 
seminţe într-un  termostat cu temperatura constantă de 25oC şi umiditatea relativă de 
70%, urmărindu-se apariţia adulţilor din formele imature ce alcătuiesc infestarea 
ascunsă 

Alte procedee mai recente utilizează larg energia electromagnetică şi nucleară, 
pentru depistarea infestărilor ascunse, prin spectroscopie de rezonanţă magnetică 
nucleară, determinarea bioxidului de carbon în analizoare în spectrul infraroşu 
îndepărtat, vizualizarea infestării în infra-roşu îndepărtat, spectroscopia fotoacustică. 

  Depistarea rozătoarelor 

Operaţiunea se referă la stabilirea prezenţei rozătoarelor în depozite. Aceasta poate 
fi realizată prin mai multe procedee, dintre care cele mai uzuale sunt:

 identificarea excrementelor şi a urmelor de rozătoare lăsate pe produsele  ;
 depistarea urmelor de circulaţie lăsate pe suprafaţa produselor depozitate în 

vrac sau în zonele marginale ale podelei prăfuite;
 identificarea atacului de rozătoare în produsele depozitate;
 depistarea mirosului caracteristic al urinei. 

În interiorul depozitelor se recomandă capcane mecanice pentru monitorizarea şi 
capturarea rozătoarelor. Aceste capcane vor fi plasate pe toată suprafaţa spaţiilor de 
depozit.  

 6. METODE NONCHIMICE DE PREVENIRE ŞI COMBATERE

  Modificarea temperaturii şi umidităţii 

În perioada depozitării, seminţele plantelor agricole trebuie menţinute în anumite 
condiţii de temperatură şi umiditate, deoarece conţinutul ridicat în umiditate, precum şi 
temperaturile ridicate accelerează procesele biologice în seminţe. Factorii care grăbesc 
maturarea seminţelor favorizează în acelaşi timp şi infestările. De aceea, pentru a limita 
pericolul atacului dăunătorilor, seminţele trebuie păstrate uscate, la temperaturi scăzute 
şi cu un conţinut cât mai redus de impurităţi. Este cunoscută necesitatea păstrării 
seminţelor cu un conţinut de umiditate scăzut şi din cauză că seminţele umede sînt 
expuse, în afara pericolului infestării, la deteriorări datorite ciupercilor de mucegai.

Ridicarea gradual a temperaturii stimulează activitatea insectelor până la un 
interval, care diferă de la o specie la alta. 



Creşterea temperaturii peste cea optimă duce la creşterea mortalităţii insectelor şi 
reducerea densităţii numerice a populaţiilor. Temperatura este factorul de mediu 
principal care influenţează dezvoltarea insectelor. Totdeauna există un interval minim, 
optim şi maxim de temperatură în care insectele pot supravieţui.  Majoritatea 
dăunătorilor de depozit au aceeaşi curbă de dezvoltare la diferite intervale de 
temperatură. La temperatura aproape de zero grade dezvoltarea insectelor, activitatea şi 
mişcarea lor declină până la minimum.  

  Refrigerarea 

În zonele temperate ale globului dificultăţile depozitării seminţelor pot fi 
reduse la minimum prin păstrarea lor la temperaturi scăzute. Cu toate că este bine 
cunoscut faptul că temperatura scăzută reduce riscul atacului de dăunători, mai multe 
cercetări au demonstrat că nu este economic avantajos de redus temperatura grânelor în 
timpul păstrării pentru prevenirea dezvoltării şi supravieţuirii dăunătorilor. 

Temperatura exercită o influenţă puternică asupra ratei de înmulţire a dăunătorilor, 
ea fiind unul din factorii-cheie ai depozitării, după umiditate. Insectele se înmulţesc lent 
la temperaturi ce depăşesc cu maximum 5°C pragul inferior al speciei, astfel încât 
temperaturile sub 22°C pot fi tolerate pe perioade de până la un an. La temperatura de 
30°C însă populaţia unor specii dăunătoare poate creşte de 50 de ori în fiecare lună de 
depozitare, în consecinţă, nivelele iniţiale foarte scăzute ale densităţii populaţiei, cu 
mult inferioare acelor ce sunt depistate prin procedeele uzuale de control, au 
posibilitatea de a atinge valori periculoase după 3-6 luni. Uscarea artificială a 
produsului fără o răcire ulterioară corespunzătoare creează un risc şi chiar un pericol 
mai mare decât înaintea uscării.

  Tratamente termice 

Utilizarea temperaturilor ridicate este o tehnologie bine cunoscută în combaterea 
dăunătorilor de depozite. De exemplu, temperatura mai mare de 400C este letală pentru 
majoritatea dăunătorilor de depozit. Apariţia adulţilor Sitotroga cerealella, Sitophilus 
oryzae şi Rhyzopertha dominica poate fi totalmente deprimată după expoziţia pupelor 
la temperatura de 450C timp de 72 ore.

Întreprinderile de morărit şi panificaţi sunt periculoase din punct de vedere 
incendiar, de acea pentru dezinfestarea încăperilor de lucru se recomandă de efectuat 
tratamente termice. Una din cele mai performante tehnologii în acest domeniu este 
sistemul ThermoNox. Principiul de acţiune se bazează pe metoda de încălzire treptată a 
aerului în încăperi sau depozite până la 50-60° C, ce are drept consecinţă pieirea 
dăunătorilor. Procesul de dezinfestare durează 24 - 64 ore. Un bloc ThermoNox este 
echipat cu un ventilator axial de 0.75kW, două încălzitoare a câte 9kW fiecare, un 
termostat pentru monitorizarea temperaturii şi un panel de control. 



   Încălzitorul 
ThermoNox, 9kW 

 

Beneficiile de la 
utilizarea tratamentelor 
termice includ: 

1. Metoda de 
combatere a dăunătorilor nu este toxică;

2. Nu rămân rămăşiţe în produse, utilaj sau încăperi; 
3. Nu este necesară permisiunea autorităţilor;
4. Tratamentul distruge inclusiv şi ouăle insectelor;
5. Tratamentul poate fi efectuat de orice persoană antrenată;
6. Încăperile pot fi inspectate pe durata perioadei de încălzire fără necesitatea 

utilizării echipamentului special de protecţie.

  Atmosfera modificată

Atmosfera modificată a devenit un important supliment la opţiunile curente de 
păstrare a produselor depozitate.  Tratamentele cu bioxid de carbon sub presiune la 
diferite temperaturi au demonstrat rezultate variabile asupra mortalităţii insectelor; de 
exemplu, la 150C, 95 procente mortalitate a Lasioderma serricorne a fost observată 
după 38.5 minute, atunci când acelaşi nivel al eficacităţii a fost atins timp de 1 minut la 
450C  . Concomitent, trebuie de menţionat că pentru utilizarea bioxidului de carbon sunt 
necesare cerinţe sporite faţă de ermetizare a încăperilor, pentru menţinerea 
concentraţiei bioxidului de carbon nu mai puţin de 60% timp de 10 zile sau 30-40% 



bioxid de carbon timp de 14 zile, pentru a nimici toate stadiile ciclului de viaţă a 
insectelor.

Utilizarea biogazului în calitate de fumigant, cu metan şi bioxid de carbon, poate 
atinge rezultate bune în combaterea insectelor de depozit.  

Atmosfera modificată în construcţii flexibile

În această metodă se utilizează boxe ermetice în spaţiile de păstrare. Sistemele 
ermetice se bazează pe generarea bioxidului de carbon şi reducerea conţinutului de 
oxigen în rezultatul respiraţiei organismelor vii.   Recent au fost elaborate structuri 
flexibile, ermetice “Volcani Cube™” sau  “GrainPro Cocoon™”, care se utilizează pe 
scară industrială 

1. O peliculă flexibilă, ce asigură necesităţile tratamentului;
2. O pompă vacuum industrială;
3.  Echipament de control şi monitorizare.

Analiza experienţei mondiale permite de a face următoarele concluzii privind 
particularităţile tratamentului cu vacuum: 

1. Sistema este transportabilă;
2. Este simplu de setat şi necesită suplimentar doar energie electrică;
3. Este  ecologic inofensivă, nu se utilizează substanţe chimice;
4. Nu prezintă risc pentru sănătatea operatorilor;
5. Nu necesită timp pentru degazare;
6. Necesită mai puţin timp pentru tratament în comparaţie cu gazul fosfin;
7. Calitatea produsului este mai bine păstrată faţă de atmosfera normală.

  Metode mecanice

Manipularea fizică a grânelor, inclusiv mutarea lor de la un elevator la altul, poate 
reduce gradul de infestare cu gărgăriţe şi încetineşte dezvoltarea posterioară. Insectele 
adulte şi alte stadii imature sunt foarte susceptibile la impact mecanic. Echipamentul de 
impact poate fi instalat în unităţile de  procesare, aşa ca mori pentru nimicirea 
insectelor în produse. Utilajul de impact conţine rotori de viteză mare. Seminţele sunt  
aruncate de forţa centrifugă produsă de rotorul de mare viteză. Rezultatul este nimicirea 
ouălor, larvelor şi adulţilor în spaţiile de depozitare. În SUA, boabele au fost 
amestecate în containere peste fiecare 8 ore timp de două săptămâni. Astfel a fost 
prevenită intrarea larvelor Acanthoscelides obtectus în boabe (Spencer etc., 1991). În 
SUA se produce un set de utilaje pentru nimicirea mecanică a dăunătorilor. Majoritatea 



morilor sunt amenajate cu acest tip de aparate sub denumirea Entoleter 
(http://www.entoleter.com/media/eid.pdf ). 

 

  Substanţe inerte

Ca măsură preventivă împotriva infestărilor, stocurile de produse agricole destinate 
însămânţării pot fi amestecate, înainte de introducerea lor în spaţiile de depozitare, cu 
diferite substanţe protectoare. Praful de siliciu (Dryacide®, Absorbacide®) poate fi 
amestecat în seminţe în calitate de alternativă a tratamentelor chimice. Un avantaj 
major al prafului de siliciu este că el nu lasă rămăşiţe chimice, este efectiv pe toată 
perioada de păstrare şi minimilizează apariţia rezistenţei. Această metodă poate fi 
acceptată şi în unele tehnologii  de obţinere a produselor ecologice (organice). 

Însă praful de siliciu are câteva dezavantaje: 

1. Este mai scump decât tratamentele cu preparate chimice;
2. Unii cumpărători nu acceptă seminţe tratate cu praf de siliciu; 
3. Praful de siliciu nu este efectiv la umiditatea grânelor mai mare de 12%. 

Morile cu valţuri, răspândite în prezent pretutindeni, constituie un mediu foarte 
favorabil colonizării şi înmulţirii multor specii de insecte şi acarieni. Deşi în toate 
întreprinderile moderne de morărit sunt aplicate măsuri riguroase de igienă, destinate 
împiedicării dezvoltării dăunătorilor în utilaje, totuşi se recunoaşte faptul că în foarte 
puţine cazuri se obţine o dezinfestare totală a acestora. Astfel, nivelul populaţiilor de 
dăunători este redus numai acolo unde sunt aplicate metodele moderne de combatere; 
cu toate acestea, în unele perioade apar zone de infestare limitate, în cadrul acestor 
întreprinderi, indiferent de anotimp. Chiar şi în timpul iernii, când activitatea insectelor 
este de obicei restrânsă, datorită temperaturilor scăzute, în morile care funcţionează în 3 
schimburi şi în care se menţine aproape permanent o temperatură ridicată, dezvoltarea 
dăunătorilor este neîntreruptă. În celelalte tipuri de întreprinderi de morărit, de 
capacitate redusă, populaţia de insecte şi acarieni scade la un nivel foarte coborât în 
timpul iernii, pentru a creşte rapid în primăvară şi vară, atingând valori periculoase în 
cazurile când nu este aplicat sistematic un ansamblu eficient de măsuri de combatere.

   Metode biologice 

Prădătorii şi parazitoizii, de obicei, sunt prezenţi în spaţiile de depozit. Însă rareori 
aceştia provoacă reducerea nivelului populaţiilor dăunătorilor înainte de atingerea 
nivelului de dăunare inacceptabil.

Agenţii biologici includ:



•  microorganisme
•  parasitoizi 
•  prădători 

Au fost obţinute rezultate pozitive în combaterea moliilor din depozite prin 
utilizarea astfel de entomofagi ca Bracon hebetor, care atacă larve şi Trhchogramma 
evanescens,  care atacă ouăle dăunătorului. Însă aceşti entomofagi sunt aplicaţi rareori 
în protecţia produselor depozitate din cauza efectului limitat, preţului ridicat şi 
restricţiilor impuse de standardele pentru produsele alimentare.   Totodată, autorii 
menţionează că prădătorii şi paraziţii pot suprima populaţiile dăunătorilor şi gradul de 
dăunare, însă este puţin probabil să reducă numărul insectelor la un nivel minim.

  Produse de provenienţă vegetală

Sunt bine cunoscute proprietăţile insecticide ale extractelor din Pyretrum sp. Uleiul 
esenţial din Colominta nepeta  a demonstrat eficacitate înaltă repelentă şi insecticidă 
împotriva gărgăriţelor şi gândacului roşcat al făinii. Alte uleiuri, aşa ca uleiul din 
porumb, cocos, arahide, sunt cunoscute ca substanţe toxice pentru bruhide   . Extractul 
alcoolic din nim (Azadirachta indica) este cunoscut ca insecticid natural contra 
Trogoderma granarium şi se utilizează pe larg în India.   Produsele din plante, aşa ca 
praful din nim, mintă (Mentha spp.) sau piper negru (Piper spp.), au demonstrat 
rezultate pozitive în reducerea infestării seminţelor depozitate. Cercetările noastre au 
demonstrat că seminţele de grâu şi fasolele amestecate cu praf de Chenopodium 
ambrosoides nu se infestează de dăunători.  

  Alte metode

Cercetările privind identificarea altor alternative continuă în toată lumea în direcţia 
elaborării unor tehnologii ecologic inofensive, eficiente din punct de vedere economic, 
sau integrarea unor grupe de metode în sistemele existente. Concomitent se efectuează 
un număr mare de cercetări în scopul facilitării utilizării acestor metode şi atingerii unui 
grad suficient de integrare în sistemele de protecţie a produselor depozitate. Aplicarea 
lor este încă destul de limitată.

Iradierea a demonstrat eficacitate înaltă în combaterea dăunătorilor fructelor 
uscate, nucilor, boabelor de cafea. Au fost efectuate mai multe cercetări, în special 
privind  doza de aplicare şi procedurile operaţionale, însă utilizarea  iradierii în calitate 
de măsură directă de protecţie rămâne limitată din cauza cheltuielilor mari pentru 
investiţii şi alte aspecte operaţionale. Metoda de iradiere are aceleaşi dezavantaje, ca şi 
tratamentele cu fumiganţi şi cele termice, care nu protejează produsele depozitate de 
reinfestare. Reambalarea  produselor iradiate în ambalaje rezistente la insecte poate fi 
cea mai preferabilă cale în ţările unde circumstanţele socio-economice favorizează 
adoptarea acestei tehnologii sofisticate, relativ scumpe.  



 La infestări slabe, în locuinţe, depozite alimentare, unităţi de prelucrare a 
produselor de origine vegetală şi, în general, acolo unde utilizarea substanţelor toxice 
nu este recomandabilă se poate folosi combaterea mecanică a rozătoarelor cu ajutorul 
capcanelor. Eficienţa acestor procedee este redusă, unicul avantaj constă din eliminarea 
pericolului intoxicărilor. O metodă eficientă constituie utilizarea momelilor. Momelile 
se prepară din substanţe alimentare preferate de rozătoare, în amestec cu o substanţă 
toxică (raticid). La aplicarea raticidelor anticoagulante este necesar să se respecte 
anumite reguli :

 momelile să fie alese din alimente care nu se alterează cu uşurinţă, deoarece 
toxicul îşi menţine eficienţa timp îndelungat;

 substanţele alimentare utilizate să fie consumate cu uşurinţă de rozătoare;
 resturile de momeli să fie îndepărtate după dispariţia rozătoarelor;
 deratizarea cu preparate anticoagulante poate fi aplicată în tot timpul anului.

  Combaterea rozătoarelor 

Activităţile trebuie să fie îndreptate la întreţinerea depozitelor în stare sanitară 
bună şi la excludere a pătrunderii rozătoarelor. O metodă eficientă este utilizarea 
momelilor. Pentru evitarea intoxicărilor accidentale se pot folosi cutii speciale, de 
diferite forme şi mărimi, ori dispozitive cunoscute în literatura de specialitate sub 
denumirea de staţii de intoxicare a rozătoarelor. Staţiile de intoxicare vor fi plasate 
în afara depozitelor pentru a preîntâmpina întrarea rozătoarelor în interior. Staţiile de 
intoxicare vor fi amplasate la intervale de aproximativ 20-30 metri. 

  
Amplasarea staţiior de intoxicare în afara depozitului.  

Momelile se prepară din substanţe alimentare preferate de rozătoare, în amestec cu 



rodenticide anticoagulante. În cazul în care vor fi utilizate capcane cu momeli în 
interiorul depozitelor, ele trebuie să conţină numai o doză de rodenticid, admis pentru 
utilizare în depozite. În caz de necesitate pot fi utilizate capcane cunoscute şi sub 
denumirea de cutii-momeli, care au formă dreptunghiulară sau triunghiulară, prevăzute 
cu deschideri circulare în două părţi opuse, pentru accesul rozătoarelor. Totodată, 
rozătoarele percep majoritatea culorilor ca diferite nuanţe de cenuşiu, iar galbenul şi 
verdele sunt culorile cele mai atractive. Acest lucru este important pentru colorarea 
momelilor cu otravă în galben sau verde. Acţiunile de combatere (deratizarea) şi 
diferite alte măsuri de frânare a înmulţirii rozătoarelor se recomandă a se aplica ritmic.

   Controlul eficacităţii tratamentelor

Orice acţiune de combatere trebuie să fie urmată de controlul riguros al eficacităţii 
pesticidelor utilizate şi a metodelor de aplicare.  Se consideră că tratamentele au avut 
efectulscontat în cazul în care:

 în depozite şi în jurul lornu se depistează zilnic numeroase rozătoare intoxicate 
(este primul indiciu convingător al succesului acţiunii; în plus, trebuie avut în vedere şi 
faptul că în urma unei deratizări majoritatea rozătoarelor mor în galerii, raportul fiind 
de 1 : 10 – 1 animal găsit la suprafaţa solului corespunzând la 10 animale moarte în 
galerii);

 momelile depuse în ultimele zile rămân ne consumate;
 pe suprafaţa pulberilor aplicate în ultimele zile nu se mai văd urme de 

rozătoare;
 după deratizare şi după îndepărtarea excrementelor existente anterior acţiunii 

nu se mai observă excremente proaspete;
 nu se mai constată redeschiderea galeriilor astupate după deratizare; 
 în cazul în care unele galerii vor fi redeschise după 24 de ore de la astupare, 

rezultă că au mai rămas câteva exemplare răzleţe şi în această situaţie se recomandă să 
se treacă la aplicarea în acele locuri a unor substanţe de şoc  .

  Măsurile de protecţie individuală a lucrătorilor  la aplicarea pesticidelor 

Din momentul începerii fumigaţiei şi până la finalizarea acesteia încăperea trebuie 
asigurată cu pază. Persoanele implicate în paza încăperilor trebuie asigurate cu mijloace 
de protecţie individuală şi să facă cunoştinţă cu instrucţiunile de securitate. Toate 
încăperile, până la începutul fumigaţiei, se ermetizează minuţios: toate uşile, cu 
excepţia celei de intrare, se ermetizează cu peliculă lipicioasă. Rezervele de producţie 
supuse fumigaţiei se amplasează astfel ca ele să fie pătrunse de gaze. Pe teritoriul unde 
se efectuează gazarea este interzisă utilizarea focului deschis. La efectuarea lucrărilor 
de gazare se interzice fumatul şi alimentarea. La hotarele zonei de gazare se afişează 
semne de avertizare.



După expirarea timpului reglementat de gazare sau fumigaţie se efectuează 
aerisirea încăperilor. Încăperile mari şi încăperile amplasate în zona locativă se 
degazează treptat, în scopul prevenirii eliminării în atmosferă a unei cantităţi mari de 
gaze. La degazarea încăperilor conţinutul substanţelor nocive în aer nu trebuie să 
depăşească concentraţia admisă, determinată pentru aer. În perioada de vară toate 
ferestrele şi uşile se închid în perioada nocturnă, iar dimineaţa se deschid pentru toată 
ziua. În încăperile cu ventilatoare, acestea se conectează periodic pentru urgentarea 
degazării. În perioada rece la temperatura aerului sub 15oC trebuie ridicată temperatura 
aerului în încăpere cu 2-5oC, comparativ cu cea care a fost la gazare, aerisind, prin 
urmare, încăperea până la înlăturarea totală a fumigantului. Finalizarea degazării se 
determină de către conducătorul lucrărilor, el face dispoziţii în scris privind dreptul de 
utilizare a încăperii după verificarea minuţioasă a remanenţelor de concentraţii de gaze 
în încăperile unde  s-a efectuat fumigaţia. 

La fumigaţia cu pesticide a încăperilor (depozite, magazii, ferme etc.) ele trebuie 
ermetizate, inventarul staţionar se acoperă bine cu o peliculă pentru evitarea 
sedimentării pe ele a pesticidelor. Măsurile suplimentare de securitate la lucrările de 
fumigaţie sînt expuse în instrucţiunile respective de utilizare a fiecărui preparat. Gazul 
fosfin este foarte toxic pentru oameni şi animale. Concentraţia gazului în zona de lucru 
a lucrătorilor nu trebuie să depăşească 0.3 ppm. 

7. IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE PROTECTIE INTEGRATĂ A 
PRODUSELOR   DEPOZITATE 

Sistemele de protecţie integrată prezintă un complex de măsuri de protecţie contra 
organismelor dăunătoare unificate într-un sistem unitar, ce se execută cu o anumită 
succesiune, atât în timp cât şi în spaţiu, după un plan elaborat anticipat. Este important 
de menţionat că în ultimele decade se urmăreşte o schimbare esenţială a activităţilor de 
protecţie, ce includ formarea unor bariere fizice împotriva reinfestării în combinare cu 
îmbunătăţirea tehnologiilor de fumigaţie sau implementarea tehnicilor de păstrare în 
atmosferă modificată.   

  Ciclul de îmbunătăţire continuă conform principiilor HACCP

Analiza de risc va identifica şi clasifica pericolele în funcţie de incidenţa şi 
gravitatea acestora asupra calităţii igienice a produselor   depozitate. Ori de câte ori 
există tendinţa accentuării exigenţei asupra calităţii produsului vizat de planul de 
protecţie integrată sau  modificării legislaţiei din domeniul produselor  , se impune o 
replicare sau o îmbunătăţire a planului anterior, pentru suplimentarea eficienţei 
sistemului până la atingerea noilor performanţe igienice impuse de piaţă sau legislaţie .

 Punctele-cheie ale protecţiei integrate a produselor depozitate

Îmbunătăţire continuă

Determinarea 
cauzei de bază a 

problemei

Identificarea 
problemelor

Implementarea 
acţiunilor 
corective

Determinare
a acţiunilor 

corective



1. Succesul depinde de responsabilitatea conducerii gospodăriei sau companiei în 
elaborarea şi implementarea strategiei de protecţie integrată;

2. Este necesar de elaborat un plan strategic de implementare programului de 
protecţie integrată a produselor depozitate ţinând cont de condiţiile specifice locale;

3. Cel mai important component al planului de protecţie integrată a produselor 
depozitateîl constituie măsurile de prevenire a infestării. 

   Elementele unui sistem de protecţie integrată a produselor depozitate 

Planul de implementare a sistemului de protecţie integrată a produselor depozitate 
include următoarele elemente de bază:

Măsuri de reconstrucţie şi reparaţie a încăperilor – trebuie să fie incorporate în 
strategia de protecţie a produselor depozitate cu scopul ca construcţiile, echipamentul şi 
spaţiile exterioare să nu permită dezvoltarea populaţiilor de dăunători şi amenajarea 
pentru efectuarea tratamentelor;

Măsuri de reducere a gradului de infestare – reduc sau elimină infestarea 
produselor   achiziţionate prin specificaţii stricte de cumpărare, audit şi inspecţie a 
materialului la intrare în depozit;

Practici de menţinere a curăţeniei şi igienă – includ curăţarea totală şi regulată, 
generarea şi acumularea prafului i reducerea surselor de hrană şi locurilor de acumulare 
a organismelor dăunătoare;

Măsuri de menţinere a spaţiilor de depozitare – se vor elimina găurile, crăpăturile 
în pereţi, poduri şi podele, uşi şi ferestre care permit acumularea dăunătorilor şi a 
prafului;

Inspecţii şi monitorizare sunt necesare pentru precizarea modului şi locului 
tratamentelor, de asemenea şi monitorizarea eficacităţii strategiilor de management;

Identificarea organismelor dăunătoare – este necesară pentru selectarea celor mai 
eficiente metode de protecţie;

Metode de combatere a organismelor dăunătoare – includ toate tipurile de 
tratamente posibile. Fiecare tratament va contribui la protecţia produselor depozitate şi 
trebuie să fie utilizat ca component al strategiei de protecţie integrată.



Acţiuni corective Atunci când apar deviaţii în punctele critice de control sunt 
necesare o serie de măsuri corective. Toate deviaţiile de la limitele critice trebuie 
înregistrate. Înregistrările trebuie să conţină informaţii cu privire la ce s-a întâmplat şi 
de ce, la acţiunile întreprinse pentru prevenirea apariţiei lor în viitor, şi cine a fost 
implicat în recondiţionarea produsului scăpat de sub control.

Un sistem de management al siguranţei alimentelor bazat pe principiile HACCP va 
permite identificarea riscurilor şi controlul acestora înainte de a pune în pericol 
siguranţa alimentelor şi sănătatea clienţilor. 

  Etapele implementării sistemului de protecţie integrată a produselor 
depozitate conform principiilor HACCP

Etapa 1. Nominalizarea echipei 

Implementarea planului începe de la managementul întreprinderii şi de selectarea 
specialiştilor. Primul pas în implementarea unui program de protecţie integrată este 
nominalizarea unui coordonator responsabil pentru asigurarea efectuării corecte a 
tuturor procedurilor şi instruirea echipei de lucru. De aceea responsabilitatea privind 
îndeplinirea tuturor etapelor este un factor esenţial. Implementarea planului necesită 
activităţi sistematice:

 şcolarizarea angajaţilor privind identificarea organismelor dăunătoare, 
habitatele lor şi condiţiile de dezvoltare;

 comunicarea, privind toate aspectele programului de protecţie integrată;
 monitorizarea activităţilor privind populaţiile dăunătorilor şi 

implementarea planului; 
 evidenţa îndeplinirii planului de implementare.

Etapa 2. Descrierea produsului destinat pentru depozitare

Se descrie produsul, metoda de păstrare şi distribuire. Sunt specificate condiţiile de 
depozitare şi păstrare: temperatura, umiditatea aerului, durata păstrării, cerinţele 
consumatorilor privind indicatorii de calitate. 

Etapa 3. Elaborarea diagramelor de păstrare sau de producere

Se elaborează diagramele de păstrare sau de producere. Se verifică diagramele 
proceselor de păstrare pe teren. În cadrul acestei etape se planifică măsuri de 
reconstrucţie şi reparaţie a încăperilor. Se include informaţia privind biologia şi 
managementul organismelor dăunătoare. 



Etapa 4. Estimarea potenţialului actual al dezvoltării populaţiilor 
organismelor dăunătoare. Identificarea riscului (Principiul 1 al HACCP)

Se analizează fiecare etapă a operaţiunii (achiziţionare, livrare, depozitare, 
preparare, etc.) şi se identifică eventuala dezvoltare a organismelor dăunătoare (insecte, 
acarieni, agenţi patogeni). Se planifică măsuri preventive de combatere a organismelor 
dăunătoare:

 inspecţii privind identificarea speciilor depistate;
 monitorizarea gravităţii problemelor cauzate de organismele dăunătoare în 

depozite şi în jurul spaţiilor de depozitare; 
 observaţii pentru confirmarea rezultatelor inspecţiilor şi monitorizării.

În cazul unor depozite noi, se utilizează experienţa din trecut sau cunoştinţele 
privind dezvoltarea dăunătorilor obţinute de la întreprinderile din regiune.

În general, majoritatea riscurilor sunt controlate prin desfăşurarea unui program 
eficient de măsuri preventive obligatorii, de exemplu un program de igienă 
corespunzător. Măsurile de reducere a gradului de infestare micşorează sau elimină 
infestarea produselor   achiziţionate prin specificaţii stricte de cumpărare, audit şi 
inspecţie a materialului la întrare în depozit. Practicile de menţinere a curăţeniei şi 
igienă includ curăţarea totală şi regulată, precum şi reducerea surselor de hrană şi 
locurilor de acumulare a organismelor dăunătoare. Măsurile de menţinere a spaţiilor de 
depozitare prevăd eliminarea găurilor, crăpăturilor în pereţi, poduri şi podele, uşi şi 
ferestre care permit acumularea dăunătorilor.

Etapa 5. Determinarea punctelor critice de control (Principiul 2 al HACCP)

Punctul critic de control PCC este punctul sau procedura unde se aplică măsuri de 
control pentru prevenirea, eliminarea sau reducerea riscului identificat, fără care poate 
apărea riscul real de pericol (Quality Control for the Food Industry, Geneva, 1993). 

Punctul critic de control este o etapă a păstrării în care procedura de control trebuie 
aplicată pentru prevenirea apariţiei unui risc de dezvoltare a organismelor dăunătoare, 
ce poate influenţa siguranţa produselor   depozitate sau pentru reducerea acestuia la un 
nivel de siguranţă. Odată riscurile identificate, trebuie de asigurat că acestea sunt 
controlate corespunzător. 

  Arborele decizional de identificare a punctelor critice de control

Există posibilitatea ca riscul să depăşească limita 
permisă?

Va fi eliminat sau redus riscul la o limită permisă 
într-o etapă ulterioară?

Acesta nu 
este un 
punct critic 
de control

Modificaţi 
etapa, 
procedura sau 
produsul 

Da

Da

Nu



Etapa 6. Stabilirea limitelor critice şi pragurilor economice de daună 
(Principiul 3 al HACCP)

Abaterea de la limita critică este orice deviere a procesului de păstrare în afara 
limitelor critice ale caracteristicilor măsurabile prin care se asigură respectarea 
parametrilor de calitate şi pierderile cantitative a produsului final. Se stabilesc limite 
care să permită identificarea unui factor scăpat de sub control, de exemplu temperatura.

Fiecare măsură de control cu referire la un PCC trebuie să fie însoţită de o 
specificaţie a limitelor critice. Limitele critice trebuie să corespundă următoarelor 
cerinţe:

 corespund valorilor acceptabile referitoare la siguranţa produsului;
 separă acceptabilitatea de neacceptabilitate;
 stabilesc valorile pentru parametrii vizuali sau cei măsurabili, care pot 

demonstra faptul că punctul critic se află sub control;
 se bazează pe dovezi documentate, ca valorile selectate vor avea ca rezultat 

controlul procesului.

Valoarea indicatorilor (fizici, chimici, microbiologici, biologici) de control, 
evaluare şi apreciere poate fi dată în intervale de admisibilitate iar a dezvoltării 
insectelor şi acarienilor în formă de praguri economice de daună. Fără estimarea 
pragurilor economice de daună este imposibilă implementarea unui program de protecţie 
integrată. 

Exemple de indicatori includ durata de tratare, temperatura, conţinutul de 
umiditate. În unele cazuri, pentru a reduce depăşirea limitelor critice ale unui risc din 
cauza variaţiilor procesului, poate fi necesară stabilirea câtorva niveluri riguroase 
(adică niveluri ţintă) pentru a asigura respectarea limitelor critice. Limitele critice pot fi 
acceptate din mai multe surse.   Atunci când limitele critice nu sunt luate din standarde 
normative sau din ghidurile de bune practici de igiena, echipa trebuie să stabilească 
validitatea lor vizavi de controlul pericolelor identificate la PCC şi să  le prezinte în 
formularul de monitorizare.

Etapa 7. Stabilirea unui sistem care să monitorizeze controlul PCC (Principiul 
4 al HACCP)

Atunci când PCC şi limitele critice au fost identificate este important de a găsi o 
metodă de monitorizare şi înregistrare a ceea ce se întâmplă la fiecare PCC. Scopul 
final al planului de monitorizare este asigurarea specialiştilor cu informaţie privind 
dinamica valorilor factorilor abiotici şi dezvoltării organismelor dăunătoare pentru 
luarea deciziilor de management. Menţinerea la valoarea admisă a indicatorilor se va 



verifica continuu, periodic sau, în caz de necesitate, după implementarea metodologiei 
de eliminare a riscului.

Identificarea organismelor dăunătoare este necesară pentru selectarea celor mai 
eficiente metode de protecţie. De fapt, monitorizarea presupune aprecierea gradului de 
infestare sau măsurarea unor parametri precum temperatura şi umiditatea. Totuşi, 
modul în care se realizează monitorizarea şi cât de des se face aceasta va depinde de 
particularităţi locale. În toate cazurile, monitorizarea ar trebui să fie simplă, clară şi 
uşor de realizat.

Se specifică procedurile de monitorizare a factorilor abiotici şi a tuturor speciilor 
de organisme dăunătoare, care pot depăşi pragul economic de daună. Se specifică de 
asemenea echipamentul utilizat pentru monitorizare şi modul de efectuare a înscrierii 
rezultatelor monitorizării.

Etapa 8. Stabilirea unei măsuri corective în cazul în care monitorizarea arată 
că un anumit PCC a scăpat de sub control (Principiul 5 al HACCP)

Acţiunile corective sunt măsuri de eliminare a cauzei unei discordanţe detectate 
sau a altei situaţii ne dorite (activităţi întreprinse atunci când rezultatul monitorizării 
dovedeşte faptul că au fost depăşite pragurile economice de daună sau, că nu au fost 
respectate procedurile stabilite). Atunci când monitorizarea arată, că un PCC a scăpat 
de sub control, se impune luarea unei măsuri corective. Măsurile corective pot fi de 
ordin tehnic: modificarea temperaturii, umidităţii, conţinutului de oxigen, bioxid de 
carbon în spaţiile de depozitare etc. Alte măsuri pot fi tratamente ale produselor   
depozitate prin metode biologice, fizice sau chimice.

Decizia finală de aplicare a unor metode de combatere a organismelor dăunătoare 
se bazează pe considerente economice. Totodată, consecinţele economice sunt 
determinate de luarea deciziilor corecte. Efectul economic al unor elemente tehnologice 
depinde de influenţa multor factori, unii dintre care deseori este foarte greu de estimat. 
De acea scopul unei analize economice constă nu numai în evidenţierea factorilor de 
influenţă, dar şi calcularea lor pentru atingerea unui efect economic mai mare. 
Justificarea economică a măsurilor de protecţie trebuie să includă toate cheltuielile şi 
beneficiile posibile. Multe dintre ele pot fi estimate doar subiectiv şi depind în mare 
măsură de particularităţile locale. Însă pierderile cantitative şi unii parametri calitativi 
pot fi determinaţi obiectiv. Se include analiza cost-beneficiu în calitate de evaluare 
economică care compară costurile şi consecinţele a două sau mai multe alternative, în 
care atât costurile cât şi consecinţele sunt convertite în valoare monetară. 

 Etapa 9. Stabilirea de proceduri de verificare pentru a confirmă că sistemul 
de protecţie funcţionează eficient (Principiul 6 al HACCP)



Verificarea include aplicarea metodelor, procedurilor, încercărilor sau a altor 
evaluări, suplimentar la monitorizare, care să ateste conformitatea cu planul de 
protecţie integrată. O formă obişnuită şi simplă de verificare, dar foarte utilă, este 
verificarea metodelor de monitorizare pentru a avea siguranţa corectitudinii 
monitorizării şi a ţinerii procesului sub control. Se verifică înregistrările deviaţiilor şi 
ale tendinţelor de ieşire de sub control. Se verifică dacă limitele critice sunt 
corespunzătoare şi dacă planul de protecţie funcţionează. Este necesar de revizuit şi 
corectat sistemul periodic şi ori de câte ori se fac modificări în modul de operare, de 
exemplu, luarea de probe demonstrează creşterea mai mare de pragul economic de 
daună a unor dăunători. Se verifică dacă un PCC a fost identificat corect, monitorizat şi 
controlat bine.

Etapa 10. Stabilirea unei documentaţii privind toate procedurile şi 
înregistrările corespunzătoare a aplicării lor (Principiul 7 al HACCP)

Pentru a implementa cu succes sistemul de protecţie integrată este necesară ţinerea 
unei evidenţe a tuturor documentelor şi înregistrărilor care să fie oricând disponibile, de 
exemplu temperaturile de gătire, rapoarte privind livrarea sau curăţenia. Nu se poate 
vorbi de o corectă aplicare a sistemului sau de respectarea legislaţiei în domeniu fără a 
furniza o astfel de evidenţă scrisă. Aceasta este indispensabil în cadrul unor sisteme 
integrate de protecţie a produselor   depozitate, când, pentru luarea deciziilor de 
management, este necesar da luat în consideraţie interacţiunea unui set voluminos de 
factori biotici şi abiotici.  

   Particularităţi ale planului de protecţie integrată la nivel de gospodării 
agricole 

Recomandările în cadrul planului nu pot fi unice pentru toate depozitele, dar 
trebuie să fie elaborate ţinând cont de scopurile particulare de păstrare a fiecărui 
fermier. De asemenea selectarea celor mai bune opţiuni tehnice în dezvoltarea 
măsurilor cost-efective pentru protecţia integrată nu poate fi fără luarea în consideraţie 
a condiţiilor particulare. 

Atacul produselor agricole de către rozătoare începe încă din câmp. Cerealele care 
nu sunt recoltate cu combina sunt atacate adesea de şoareci, care pot fi introduşi ulterior 
şi în gospodării, odată cu recolta. Dacă totuşi este necesară depozitarea produselor în 
aceste condiţii, se vor alege locuri pe suprafeţe netede, curăţate de buruieni, îndepărtate 
de clădiri, evitând astfel migrarea rozătoarelor către grămezile de cereale. Decizia 
trebuie luată doar după investigarea situaţiei din teren în funcţie de starea concretă din 
gospodăria respectivă. De exemplu, majoritatea depozitelor în gospodăriile agricole nu 
sunt ermetice de acea nu corespund cerinţelor de fumigaţie eficientă.



Este necesar de considerat şi eficacitatea relativă a diferitor protectanţi ai grânelor. 
Necesitatea îmbunătăţirii depozitelor de cereale, modelată în depozite mari şi 
elevatoare, cu capacităţi pentru un management mai sofisticat este o idee populară, însă 
trebuie tratată cu considerabilă precauţie. Există exemple de reconstrucţie, care au 
demonstrat rezultate bune, însă în majoritatea cazurilor rezultatele au fost negative din 
cauză că necesităţile reale de îmbunătăţire a capacităţilor depozitelor în gospodăriile 
agricole nu au fost percepute.

După cum a fost menţionat mai sus, în funcţie de obiectivele păstrării, în comun cu 
constrângerile tehnice şi financiare trebuie să fie identificate şi analizate opţiuni 
eficiente în fiecare caz aparte . La infestări slabe, în locuinţe, depozite alimentare, 
unităţi de prelucrare a produselor de origine vegetală şi, în general, acolo unde 
utilizarea substanţelor toxice nu este recomandabilă, se poate folosi combaterea 
mecanică a rozătoarelor, cu ajutorul capcanelor. Eficienţa acestor procedee este redusă, 
unicul avantaj fiind eliminarea pericolului intoxicărilor.

  Necesităţi şi opţiuni pentru protecţia produselor depozitate în gospodării 
agricole 

Măsuri de bază Măsuri opţionale

Măsuri de 
management (protecţie de 
păsări, rozătoare plus 
măsuri de igienă)

Menţinerea condiţiilor favorabile pentru control 
natural;Dezinfestarea termică prin solarizare sau 
încălzire;Tratamente  prin metode tradiţionale, în caz dacă 
sunt suficient de disponibile şi efective.

Managementul 
spaţiilor de depozitare 
(curăţare, uscare, etc.)

Depozitare în spaţii ermetice (gropi sau cisterne 
metalice, etc.)

  Particularităţi ale planului de protecţie integrată la nivel de elevatoare şi 
depozite 

Integrarea metodelor de protecţie a plantelor într-un sistem bine argumentat de 
păstrare pe scară largă la elevatoare şi depozite depinde în mare măsură de adoptarea 
unor proceduri performante de monitorizare a organismelor dăunătoare, ce măresc 
capacitatea de măsurare a dinamicii populaţiilor, ca parametru al gradului de dăunare şi 
reducere a calităţii, în aşa mod, de a asigura cele mai bune condiţii de efectuare a 
măsurilor de protecţie.

Principalele opţiuni tehnice de control a insectelor în depozite şi elevatoare, sunt 
prezentate în tabel. Măsurile sunt destinate spre prevenirea reinfestării. Păstrarea în 
depozite pe scară largă şi la elevatoare poate facilita măsurile de protecţie, însă nu 
poate fi privită ca panacee .



  Necesităţi şi opţiuni pentru protecţia integrată a produselor   în depozite şi 
elevatoare

Măsuri de bază Măsuri opţionale: 
dezinfestare

Prevenirea reinfestării

Măsuri preventive 
de management 
(protecţie de păsări, 
rozătoare plus măsuri 
de igienă)

 Tratamente cu 
insecticide. Fumigaţie;

Tratament termic.

Stropiri cu insecticide 
reziduale; Metode fizice;

Ambalarea produselor, 
ermetizarea încăperilor. 

Managementul 
spaţiilor de depozitare 
(curăţare, uscare, etc.)

 

Iradiere; 
Ermetizare; 
Atmosferă controlată;
Refrigerare. 

Tratamente a spaţiilor cu 
insecticide, Este asigurată de 
sistem. 

  Particularităţi ale planului de protecţie integrată a produselor alimentare

Multe încăperi de producere nu sunt amenajate pentru prevenirea invaziilor 
dăunătorilor, iar temperatura şi umiditatea în aceste spaţii pot favoriza dezvoltarea 
rapidă a lor. În unele cazuri de depozitare a nucilor, boabelor de cafea, cacao este 
necesar tratamentul de carantină. Morile cu valţuri, răspândite în prezent pretutindeni, 
constituie un mediu foarte favorabil colonizării şi înmulţirii multor specii de insecte şi 
acarieni. Deşi în toate întreprinderile moderne de morărit sunt aplicate măsuri riguroase 
de igienă, destinate împiedicării dezvoltării dăunătorilor în utilaje, totuşi se recunoaşte 
faptul că în foarte puţine cazuri se obţine o dezinfestare totală a acestora. Astfel, nivelul 
populaţiilor de dăunători este redus numai acolo unde sunt aplicate metodele moderne 
de combatere; cu toate acestea, în unele perioade apar zone de infestare limitate, în 
cadrul acestor întreprinderi, indiferent de anotimp. Chiar şi în timpul iernii, când 
activitatea insectelor este de obicei restrânsă, datorită temperaturilor scăzute, în morile 
care funcţionează se menţine aproape permanent o temperatură ridicată, dezvoltarea 
dăunătorilor este neîntreruptă. 

Metodele preferabile includ tratamente termice sau cu bioxid de carbon. În unele 
cazuri este posibil tratamentul prin refrigerare.  Alte metode preferabile pentru protecţia 
produselor alimentare sunt utilizarea capcanelor cu feromoni pentru monitorizare şi 
captarea insectelor, atmosfera modificată, tratamente termice în comun cu presiune 
ridicată sau redusă, ambalaj rezistent la pătrunderea dăunătorilor). Moliile pot fi 
monitorizate şi nimicite prin utilizarea capcanelor luminescente cu echipament de 
electrocutare sau capcanelor cu feromoni .



  Capcană luminescentă cu echipament de electrocutare (A) şi capcană cu 
feromon cu apă (B)

  Combaterea acarienilor

Acarienii se dezvoltă foarte rapid şi pot supravieţui în condiţii nefavorabile. 
Daunele produse de acarieni pot fi esenţiale mai ales în timpul păstrării fructelor uscate 
şi seminţelor de culturi uleioase. În practică este imposibil de exclus pătrunderea 
acarienilor în depozite, însă este cunoscut că acarienii deseori se acumulează în 
rămăşiţe de produse. În perioada de iarnă în depozite creşte umiditatea, ce favorizează 
dezvoltarea acarienilor. Păstrarea cerealelor cu conţinut de umiditate mai mic de 13% 
este dovada faptului că riscul creşterii nivelului populaţiei acarienilor este neglijabil.

Opţiuni de prevenire şi combatere a acarienilor 

Opţiuni Avantaje Dezavantaje 



Fizice Uscarea 
cerealelor până 
mai puţin de 
14,5%; seminţe de 
rapiţă până la 
7,5%

Fără 
reziduuri 

Cost ridicat de uscare; 
Necesitate de menţinere a 
umidităţii scăzute.

Amestecarea 
şi curăţarea după 
necesitate

Fără 
reziduuri;  
Cost scăzut

Risc de contaminare a 
produselor, pot fi prezente 
substanţe alergice;Este posibilă 
reinfestarea

Refrigerarea 
produselor mai 
jos de    5ºC 

Fără 
reziduur
i;Cost scăzut

Eficacitatea depinde de 
anotimp şi temperatură 

Chimice Aplicarea 
preparatelor 
chimice permise 
după necesitate 

Uşor de 
aplicat 

Cost relativ înalt; Pot fi 
aplicate numai la unele culturi. 

Aplicarea 
diatomitei 

Uşor de 
aplicat

Acţiune lentă, trebuie de 
combinat cu răcirea şi uscarea. 

Fumigaţie Tratament 
rapidNu 
necesită 
braţe de 
muncă 
suplimentare 

Necesită specialişti 
calificaţi.Condiţiile de păstrare 
pot face dificil efectuarea 
tratamentului; Costisitor. 

Ermetizarea poate fi 
dificilă; Este posibilă 
reinfestarea.

  Protecţia produselor depozitate de mucegaiuri şi micotoxine

Mucegaiurile sunt ciuperci care pot ataca produsele   la toate stadiile şi pot aduce 
pierderi considerabile. Ciupercile pot produce micotoxine chiar dacă ele nu apar 
evident vizibil şi mici cantităţi de ciuperci pot contamina tot lotul de produse. 
Ciupercile pot creşte de asemenea pe produse în caz dacă sunt depozitate sau păstrate 
greşit. Umiditatea excesivă este principalul factor în dezvoltarea ciupercilor în timpul 
păstrării. Produsele   depozitate (aşa ca soia, arahide) în condiţii favorabile pot fi 
contaminate cu ciuperci din genul Aspergillus, şi rezultatul este producerea alfatoxinei, 
una din cele mai serioase toxine din depozite. Prevenirea contaminării cu ciuperci 
începe în câmp prin măsuri de protecţie integrată a plantelor. Plantele sănătoase sunt 
mai puţin susceptibile la infectare cu ciuperci. Similar, insectele pot mări numărul 
ciupercilor din depozite pe două căi: vătămând plantele care sunt mai susceptibile la 
boli şi pot servi ca vectori sau gazde pentru ciuperci. În majoritatea cazurilor locurile de 



hrană a insectelor sunt puncte de inoculare cu ciuperci producătoare de toxine de unde 
se începe contaminarea . Controlul insectelor în câmp şi în depozite este principala 
măsură de reducere a contaminării cu micotoxine. Recoltarea corectă şi măsurile de 
sanitarie din timpul recoltării este altă metodă în controlul micotoxinelor. 

   Particularităţi ale planului de protecţie integrată conform principiilor 
agriculturii ecologice

Modalitatea optimă de a răspunde cerinţelor ecologice şi economice este cea a 
sistemelor de agricultură ecologică. Dezvoltarea agriculturii ecologice (organice, 
biodinamice) este una din orientările fundamentale în ţările dezvoltate  datorită  
creşterii preocupărilor pentru sporirea calităţii şi securităţii lanţului alimentar şi 
dezvoltării unei etici de utilizare durabilă a resurselor în agricultură. 

Ţinând cont de principiile de bază ale agriculturii ecologice, se evită toate tehnicile 
agresive şi oricare forme de poluare a mediului ambiant  cu preparate chimice de 
sinteză. În cazul protecţiei produselor depozitate rolul principal este atribuit metodelor 
preventive de combatere. 

Atmosfera modificată poate avea o bună perspectivă în agricultura ecologică unde 
utilizarea fumiganţilor chimici este interzisă. Aplicarea atmosferei modificate este 
limitată din cauza duratei lungi de timp necesar pentru obţinerea mortalităţii complete a 
dăunătorilor. În cazurile, când este necesară dezinfestarea rapidă a spaţiilor este posibil 
de utilizat CO2 la temperaturi ridicate. 

În Australia a fost implementată tehnologia de utilizare a preparatului 
VAPORMATE™ care este o formulaţie (Etil Formiat + CO2) folosită pentru 
dezinfestarea produselor depozitate şi corespunde cerinţelor agriculturii ecologice . 
Dispensere cu feromoni sexuali. Feromonii sexuali au fost introduşi în dispensere. Ca 
dispenser serveşte o capsulă de cauciuc sau fibre sintetice cu 50 mkg de feromon. Ca 
rezultat practic au fost elaborate capcane pentru monitorizare şi captare în masă prin 
utilizarea feromonilor sexuali a multor dăunători, inclusiv moliile (Plodia 
interpunctella, Ephestia ellutella, Ephestia kuehniella). 

Aplicarea capcanelor cu feromoni pentru moliile din depozite

Capcanele se amplasează în zonele de păstrare sau procesare a produselor   
depozitate unde apare riscul dezvoltării dăunătorilor. Capcanele cu feromoni pot fi 
utilizate în silozuri verticale sau în depozite orizontale, mori, încăperi de procesare a 
produselor  .

Amplasarea capcanelor 



În baza celor menţionate, un sistem optim de monitorizare include un set de 
capcane, amplasate 5-10 m aparte, ce elimină feromoni 0,01-0,1 µg/oră. 

   Utilizarea capcanelor cu feromoni pentru monitorizarea şi captarea moliilor 
de depozit

Condiţii Măsuri Scop
1 În încăperile 
reci:primăvara cănd 
temperatura aerului 
atinge 8-10oC;În 
încăperile calde:pe 
parcursul anului 

De ataşat capcane în 
zonele de păstrare sau 
procesare a produselor 
cerealiere la distanţă de  
5.10 m 

Monitorizarea 
gradului de infestare 

2 Captarea 1-5 
insecte/zi la o capcană 
cu feromoni 

De ataşat capcane pe 
toată suprafaţa încăperilor 
de  păstrare sau procesare a 
produselor cerealiere. 

Monitorizarea 
gradului de 
infestare;Captarea  
moliilor  

3 Captarea a mai 
mult de 5 insecte/zi la  
o capcană cu feromoni 

Suplimentar la 
capcanele cu feromoni, de 
efectuat măsuri de 
combatere   sau eliminare a 
produselor infestate

Monitorizarea 
gradului de infestare; 

Captarea moliilor 

 

 CONCLUZII

1. În ultimele decenii au fost elaborate mai multe tehnologii performante de 
protecţie a produselor   depozitate de organisme dăunătoare, care se încadrează bine în 
sistemele de protecţie. Totuşi, măsurile de prevenire a infestării, bazate pe practici bune 
de sanitarie şi monitorizare sunt elemente-cheie ale unor sisteme integrate.

2. Integrarea procedurilor moderne ale analizei de risc şi conceptului de 
prevenire a dezvoltării organismelor dăunătoare sub aspectul protecţiei sănătăţii 
consumatorului în sistemul de protecţie integrată a produselor   depozitate are drept 
consecinţe: 

 o mai mare siguranţă a produsului şi riscuri scăzute la garantarea produsului; 
 prevenirea problemelor care pot să apăra referitoare la garantarea produselor; 
 creşterea competitivităţii firmelor din industria agroalimentară pe piaţa 

internaţională; 
 diminuarea barierelor comerţului internaţional.   


