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INTRODUCERE 

 

Odată cu lăsarea întunericului, dar mai ales cu liniştea nopţii, începe viaţa 

altor fiinţe, printre care şi a rozătoarelor sinantropre, adică a şobolanilor şi a 

şoarecilor. Zilnic constatam rezultatele activităţii lor nocturne, ambalaje distruse, 

alimente consumate, alimente depreciate, cabluri, ţevi sau lemne roase, computere 

căzute, pui sau ouă dispărute, într-un cuvânt pagube materiale greu de estimat. 

 

Să nu uităm ! 

 

          Când şobolanii se deplasează pe întuneric, pentru ghidare, folosesc 

mustăţile, care ating un obiect fix, precum zidul, pereţii unei lăzi, o bordură etc. 

Deci, căile de comunicare trebuie căutate în aceste locuri.  

  

 Un rozător consumă în timp de 24 de ore o cantitate de hrană egală cu 

aproximativ 10% din greutatea sa corporală. Dacă un şobolan adult are aproximativ 

250 – 300 g, o sută de şobolani au în jur de 30 kg, deci ei consuma în 24 de ore 3 

kg de cereale, într-o lună 100 kg, iar într-un an aproximativ o tonă. Dar paguba este 

cu mult mai mare, deoarece cantitatea depreciată este de cel puţin zece ori mai 

mare.  

Mult mai greu de evaluat sunt pagubele de întrerupere a unor circuite de 

telecomunicaţii sau electrice, sau avariile cauzate de o ţeavă roasă. Şi acest lucru se 

întâmplă zilnic.  

Acestea sunt numai pagubele vizibile, cele “invizibile”, cu mult mai grave, 

sunt bolile transmise. În zona noastră geografică şobolanul este un vector specific 

pentru salmonele, leptospire, streptobacili sau hantavirusurii. 

Pesta sau ciuma, atât de temută în evul mediu, deci istorie, provocată de 

Yersinia pestis este transmisă de la şobolan la şobolan, dar şi la om prin puricele 
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şobolanilor Xenopsylla cheopis. Ultima mare epidemie de pestă a fost în India 

(oraşul Surat) în anul 1994. Atunci, printre alte măsuri, s-a închis portul, fiindcă 

“un pasager clandenstin” (şobolanul), poate călători foarte uşor în orice direcţie a 

globului. Oricum, ciuma nu mai prezintă un pericol atât de mare ca în trecut, 

deoarece antibioticele moderne sunt de mare ajutor în combaterea epidemiei.  

În zilele noastre salmonelele, leptospirele şi virusurile sunt “inamicii 

tăcuţi” de care trebuie să ne temen. Să nu uităm că şobolanii constituie un rezervor 

şi pentru borrelioze, care apoi sunt transmise prin intermediul căpuşelor la om.  

Totodată şobolanii transmit ca “vector mecanic” prin mediile pe care le 

frecventează foarte multe specii de bacterii sau fungi, printre care se numără şi cele 

care depreciază alimentele.  

 

 

ANTROPOBIOCENOZA 

 

În decursul evoluţiei istorice, oamenii s-au concentrat în aşezări, locuri în 

care cu timpul s-a instalat antropobiocenoza. Antropobiocenoza este o biocenoză 

terţiară şi are trei componente principale:  

 - omul - creatorul ei; 

 - animalele domestice - produşii acestuia (ai omului);  

 - speciile sinantrope - membrii spontani. 

Conturarea termenilor de antropobiocenoză şi sinantropie a fost realizată de 

Povolny (1971, 1986). El a intercalat între eubiocenozele primare, agrobiocenozele 

secundare şi tot el a insistat asupra spontaneităţii speciilor sinantrope. 

Speciile sinantrope reprezintă o componentă stabilă în antropobiocenoză şi 

nu pot fi eliminate din aceasta. Însă, în mod frecvent, speciile sinantrope nu 

concură cu interesele ecologice sau economice ale oamenilor. Dacă, de exemplu, 

acestea produc un discomfort sau mai ales, joacă un rol în transmiterea unor 

maladii transmisibile, precum rozătoarele, la o înmulţire excesivă nu le putem 

eradica nici prin cele mai rafinate mijloace de combatere, putem numai coborî 

densitatea lor sub un prag, prag la care riscul epidemiogen este eliminat.  
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Dar nu toate elementele faunistice care ne înconjoară sunt specii 

sinantrope. Antropobiocenoza nu se instalează pe un teren nepopulat, ci pe un loc 

ocupat de o biocenoză primară. Totodată activitatea umană crează condiţii 

favorabile altor categorii de vieţuitoare, precum dăunătorii produselor depozitate, 

dăunătorii materialelor de construcţii, etc. Pentru această categorie, Povolny (1986) 

introduce termenul de “Kulturfolger” termen greu traductibil în alte limbi. Chiar 

dacă sensul traducerii nu este pe deplin identic, noi vom numi această categorie 

“însoţitori ai civilizaţiei”.  

Spre deosebire de speciile sinantrope, “însoţitorii civilizaţiei” nu sunt 

perfect integraţi în antropobiocenoză, existenţa lor fiind dependentă de o anumită 

activitate umană. Cariile, de exemplu, există în antropobiocenoză atâta timp cât 

omul foloseşte lemnul pentru construcţii, mobilă sau ambalaj. Renunţând la acest 

material, ele dispar din antropobiocenoză.  

Drumul parcurs în evoluţia speciilor sinantrope este deci: specie spontană 

din eubiocenoză – specie favorizată de civilizaţie – însoţitor de civilizaţie – specie 

hemisinantropă – specie eusinantropă. Integrate în antropobiocenoză sunt doar cele 

sinantrope. La speciile sinantrope putem să nici nu mai cunoaştem locul lor de 

origine. Musca de casă oare de unde vine? Nu avem un răspuns concret, doar 

bănuieli.  

Antropobiocenoza fiind o biocenoză artificială, creată de şi pentru om, ea 

nu satisface toate cerinţele sale. Pentru odihnă şi recreere, omul simte nevoia să se 

întoarcă în mijlocul naturi, pătrunde deci în eubiocenoză cu toate componentele 

sale. Pentru a înlesni această pătrundere, el crează în sau în apropierea 

eubiocenozei o bază de plecare – un loc de parcare, un camping, o staţiune turistică 

sau chiar o localitate.  

Odată cu instalarea aşezării în eubiocenoză sunt introduse elemente noi, 

specii tipice antropobiocenozei, generând astfel un impact între eubiocenoza 

primară şi activitatea antropogenă. Curând se vor semnala numeroase schimbări în 

eubiocenoza primară. O parte din elementele faunistice vor părăsi “de bună voie 

sau silite” terenul – aceştia sunt fugarii. Rămân cei favorizaţi, iar acestora li se 

adaugă cei introduşi, animalele domestice şi speciile sinantrope. Aceste modificări 
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se vor extinde concentric, punctul median fiind centrul aşezării create. Viitorul unei 

aşezări turistice, de exemplu, depinde în ultimă instanţă şi de raza acestui cerc 

(deoarece cu cât este mai mare, cu atât scade interesul turistului), cât şi de 

condiţiile din interiorul cercului, condiţii, care includ şi unele aspecte sanitare 

decisive. 

În concluzie: speciile sinantrope, precum şobolanii şi şoarecii de casă, nu 

pot fi eradicate, ele sunt o componentă a antropobiocenozei, densitatea lor se poate 

coborî doar sub un prag, prag la care riscul epidemiogen, paguba (daunele) sau 

disconfortul este eliminat. 

 

Să nu uităm ! 

 

          Şobolanii nu pot fi eradicaţi, se poate doar limita populaţia “sub pragul 

de dăunare”. 

   

Această acţiune se realizează cu o etapă de şoc (de scurtă durată), urmată 

de o etapă de întreţinere (continuă sau de lungă durată).  

 

 

BIOLOGIA ROZĂTOARELOR SINANTROPE 

 

Rozătoarele sunt un ordin (Rodentia) din cadrul mamiferelor. Ordinul 

cuprinde foarte multe specii, 40% din mamiferele globului fiind rozătoare.  

 

Să nu uităm ! 

 

          Un şobolan văzut = 50 de şobolani existenţi. 

 

Din cele 65 de specii de şobolani (genul Rattus), marea majoritate nu sunt 

dăunătoare, ele trăind în biotopurile lor naturale specifice. Cele mai multe specii 

sunt răspândite în Asia de sud-est, Noua Guinee şi Australia. 
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Dintre speciile de şobolani, două specii sunt sinantrope, şi anume: 

şobolanul cenuşiu (Rattus norvegicus) şi şobolanul negru (Rattus rattus), foarte 

periculoase pentru om, fiind vectori pentru diferite maladii, disconfortante şi 

cauzând importante pagube materiale, în prezent cosmopolite, datorită în special 

transporturilor navale. Originea lor este asiatică (India) de unde s-au răspândit deja 

în evul mediu timpuriu cu mijloacele de transport în toată lumea.  

 

Să nu uităm ! 

 

          În medie un şobolan trăieşte 18 luni.  

 

O a treia specie sinantropă de rozătoare, cei drept mult mai mică, dar la fel 

de periculoasă, este şoarecele de casă (Mus musculus).  

 

 

Şobolanul cenuşiu (Rattus norvegicus Berk) 

 

Cunoscut şi sub numele de şobolanul de casă, şobolanul morăresc, 

şobolanul călător, guzgan, ghiorlan, clotan, este un animal robust cu o mare 

rezistenţă şi o mare putere de adaptare la cele mai variate condiţii de mediu. Este 

specia cea mai răspândită, înlăturând de obicei populaţiile de şobolan negru care au 

o talie mai mică. Preferă cu predilecţie locurile umede din clădiri şi depozite; 

şobolanul cenuşiu ocupă părţile inferiore (în special subsolul), iar cei negrii părţile 

superioare, fiind mult mai agili.  

Şobolanul cenuşiu (figura 1) are o culoare cenuşie - brună, după cum îi 

spune şi numele, pe partea dorsală, şi cenuşie deschisă pe partea ventrală. Se pot 

întâlni şi indivizi melanici, adică mai închişi la culoare, care de obicei sunt 

confundaţi cu şobolanii negri, precum şi indivizi mai albicioşi. Din această specie 

au fost selectate numeroase linii de animale de laborator, albinoşi, care şi azi 

reprezintă un animal preţios pentru diferite experienţe toxicologice în industria 

medicamentelor, industria alimentară sau industria chimică.  
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Fig. 1. Şobolanul cenuşiu 

 

Dimensiunile şobolanului cenuşiu variază între 22 – 28 cm lungime (cap + 

corp), iar coada, întodeauna mai scurtă decât lungimea corpului, variază între 18 – 

23 cm lungime, lungimea cozii fiind un caracter sigur de determinare. Urechile 

sunt mari, iar nasul (botul) este ascuţit. 

Având locul de origine în zonele temperate ale Asiei, şobolanul cenuşiu s-a 

răspândit în toata lumea, adaptându-se perfect convieţuirii cu omul. El preferă 

locurile umede (subsoluri, canale, grajduri), pătrunzând în locuri uscate numai în 

căutarea hranei. Atunci când nu găsesc adăposturi convenabile în clădiri, pot trăi şi 

în exterior, săpându-şi un sistem complex de camere şi galerii.  

 

Să nu uităm ! 

 

          Acţiunea de combatere trebuie continuată cu lucrări de întreţinere pentru 

a limita, pe cât posibil, “spaţiul de existenţă” a şobolanilor. 

 

Şobolanul cenuşiu este o specie tipic omnivoră, hrănindu-se cu cele mai 

diverse alimente crude sau preparate, atacând uneori chiar şi animalele vii. Produce 

pagube însemnate prin roaderea şi murdărirea (deprecierea) alimentelor cu 
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materiale fecale şi urină. Prin faptul că având incisivii inferiori şi superiori cu 

creştere continuă, sunt nevoiţi să roadă materiale dure pentru a-i toci. Astfel, pot 

roade conducte din material plastic sau (în trecut) din plumb, cabluri electrice, 

obiecte din lemn, circuite integrate, etc., provocând uneori accidente foarte grave.  

 

Să nu uităm ! 

 

          Şobolanii au sistemul gustativ foarte bine dezvoltat. Ei deosebesc cu 

precizie hrana alterată de cea nealterată, ceea ce asigură supravieţuirea lor.  

 

Având o prolificitate foarte mare (în medie zece pui la o gestaţie, femelele 

putând fi gestante de 5 – 6 ori pe an), precum şi maturizarea sexuală rapidă a 

puilor, fac ca într-un singur an, o pereche de şobolani cenuşii să aibă în jur de 800 – 

900 de urmaşi.  

 

Să nu uităm ! 

 

          O femelă de şobolan cenuşiu (Rattus norvegicus) fată în medie de trei 

(maximum cinci) ori pe an. Numărul mediu de pui la o fătare este de opt.  

 

Şobolanul cenuşiu este foarte răspândit la noi în ţară, este cel mai numeros, 

şi este ţinta principală în acţiunile de deratizare (figura 2).  

Este foarte puţin răspândit în ţara noastră. El se întâlneşte în principal în 

porturile maritime şi dunărene, adus de nave străine şi se înmulţeşte temporar.  
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Fig. 2. Distribuţia speciei Rattus norvegicus 

 

 

Şobolanul negru (Rattus rattus L.) 

 

Este foarte puţin răspândit în ţara noastră. El se întâlneşte în principal în 

porturile maritime şi dunărene, adus de nave străine şi se înmulţeşte temporar 

(figura 3).  

Coloritul său este brun – negru pe partea dorsală şi cenuşiu deschis pe cea 

ventrală. Este mai mic decât şobolanul cenuşiu, având lungimea (cap + corp) între 

16 – 24 cm, iar coada, care întotdeauna depăşeşte lungimea corpului, variază între 

19 – 20 cm. Are ochii mai proeminenţi decât şobolanul cenuşiu. Urechile sunt mai 

mici, iar nasul (botul) mai rotunjit în comparaţie cu cele ale şobolanului cenuşiu.  

La fel ca acesta din urmă, şobolanul negru este un animal crepuscular, 

având activitatea maximă în amurg şi în cursul nopţii.  
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Fig. 3. Distribuţia speciei Rattus rattus 

 

 

 

 

 

Şobolanul negru (figura 4) este o specie xerofilă (iubitoare de uscăciune), 

preferând părţile superioare ale clădirilor (podurile). Cuiburile din exterior sunt 

rareori săpate în pământ, preferate fiind locurile uscate (frunzar, paie, coceni, etc.). 

  

Să nu uităm ! 

 

          Şobolanii nu percep culorile.  
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Fig. 4. Şobolanul negru 

 

Este un animal predominant vegetarian. 

Are o prolificitate mai mică decât şobolanul cenuşiu (în medie opt pui la o 

fătare şi în jur de 2 – 3 gestaţii pe an). 

Este considerat rezervorul principal pentru ciumă, pe care o transmite prin 

puricii săi (Xenopsylla cheopis).  

Este o specie de mică importanţă pentru ţara noastră.  

 

 

Şoarecele de casă (Mus spp.) 

Este o specie cu o răspândire la fel de mare ca şi şobolanul cenuşiu, trăind 

în toate zonele climatice, chiar şi la altitudini de peste 2.000 m.  

Dimensiunile şoarecelui de casă (figura 5) variază între 8 şi 11 cm, coada 

având aceeaşi lungime ca şi corpul (cap + corp). Are un colorit cenuşiu plumburiu 

pe spate şi alburiu pe abdomen.  

Poate trăi foarte bine în prezenţa omului (preferând podurile, cămările, 

fânarele, etc.), fiind încă o specie care poate trăi la fel de bine şi în biotopurile 

naturale, departe de aşezările umane. 
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Fig. 5. Şoarecele de casă 

 

Regimul de hrană este foarte variat, şoarecele de casă adaptându-se celor 

mai deosebite moduri de hrănire, ajungând să consume numai făină în unele 

depozite sau numai carne congelată în camere frigorifice. Această adaptare este 

posibilă datorită faptului că şoarecele de casă nu este legat de sursele de apă, 

ajungându-i pentru supravieţuire apa extrasă din alimentele consumate. 

Cu 4 – 7 gestaţii pe an (fără pauze în sezonul rece) şi cu 4 – 8 pui la o 

fătare, şoarecele de casă poate fi considerat ca unul dintre cele mai prolifice 

rozătoare de la noi.  

În ţara noastră şoarecele de casă este întâlnit foarte frecvent, fiind necesare 

măsuri de combatere în special în silozuri şi în depozitele de cereale, unde atinge 

densităţi foarte mari.  

Pentru a uşura determinarea rozătoarelor sinantrope în teren, figura 6 

ilustrează deosebirile dintre speciile prezentate mai sus.  

Sistematica modernă distinge mai multe specii de şoarece sinantrope. În 

România există două specii, şoarecele de casă comun Mus musculus L., după cum 

îi spune şi numele cel mai comun în gospodării, şi Mus hortulanus (sinononim cu 

M. specilegus), numit şi şoarecele de stepă, tipic pentru lanurile şi depozitele de 

grâne.  
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Fig. 6. Principalele deosebiri între speciilor de rozătoare 

 

Sistematica modernă distinge mai multe specii de şoarece sinantrope. În 

România există două specii, şoarecele de casă comun Mus musculus L., după cum 

îi spune şi numele cel mai comun în gospodării, şi Mus hortulanus (sinononim cu 

M. specilegus), numit şi şoarecele de stepă (figura 7), tipic pentru lanurile şi 

depozitele de grâne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Mus hortulanus 
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În harta alăturată (figura 8) se arată răspândirea diferitelor specii de şoarece 

de casă pe glob.  

 

Fig. 8. Distribuţia Mus spp. 

 

 

DETERMINAREA NIVELULUI DE INFESTARE 

 

Acţiunile de combatere trebuie să fie precedate de determinarea nivelului 

de infestare. Pentru această determinare există mai multe procedee care se 

încadrează între o apreciere generală a infestării, exprimată în – infestare slabă, 

medie sau puternică – şi o apreciere exactă, în care se cuantifică infestarea prin 

raportul: număr de indivizi din specia respectivă pe unitatea de suprafaţă sau 

volum. Acest ultim procedeu este foarte greu de realizat şi se practică de obicei 

numai în lucrări de cercetare.  

Pentru rozătoarele sinantrope recomandăm determinarea nivelului de 

infestare după indicele de prezenţă sau constanţă. Acest indice urmăreşte 
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prezenţa sau absenţa speciilor de rozătoare într-o unitate de lucru din biotopul 

cercetat, rezumându-se deci la identificarea focarelor. Stabilirea unităţii de lucru se 

face în funcţie de biotop – această unitate poate fi într-o localitate sau cartier o 

unitate de teren (construită sau virană), mai precis un “număr” la o stradă. Prezenţa 

rozătoarelor în unitatea de lucru se notează cu “1”, absenţa cu “0”, nivelul de 

infestare exprimându-se în procente.  

De exemplu: dacă pe o stradă cu 60 de numere s-a constatat prezenţa 

şobolanilor pe terenul a 15 unităţi (locuri cu construcţii sau virane), nivelul de 

infestare este de 25 %.  

 

                       15 x 100 

Nivelul de infestare =  ---------------------  = 25 % 

                        60 

 

În funcţie de mărimea indicelui, prezenţa generală sau constanţa se poate 

încadra în cinci clase, şi anume:  

 I  = < 5 %         - alb  

II  = 5 – 19 %     - galben  

III = 20 – 39 %  - verde  

IV = 40 – 69 %  - roşu 

 V = 70 – 100 % - albastru 

  

Dacă se alege o culoare pentru fiecare din aceste clase şi se cartează 

prezenţa pe un plan se obţine o imagine clară privind nivelul de infestare.  

Bineînţeles că nu se poate face întotdeauna aceasta constatare în localitatea 

întreagă. La o localitate mare, de exemplu oraşul Bucureşti, se pot alege 

eşantioane, respectiv câteva străzi din fiecare sector.  

Cu acest indice se poate demonstra foarte bine eficienţa unei acţiuni de 

combatere, atunci când stabilim “indicele de prezenţă” înainte şi după acţiunea de 

combatere. Este un indice care se poate utiliza la recepţia lucrării, astfel este util a 

introduce acest indice în clauzele contractului. 
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Prezenţa rozătoarelor sinantrope se poate constata fie după prezenţa 

individului, a urmelor sau a excrementelor. 

 

Şobolanul cenuşiu (Rattus norvegicus): o specie iubitoare de umezeală, 

preferă cu predilecţie locurile cele mai umede ale unei construcţii (pivniţe, 

subsoluri, canale, magazii, grajduri improvizate sau construite etc.). Este un animal 

crepuscular şi nocturn. Investigarea unităţii în timpul serii ne dă indicaţii asupra 

vizuinelor şi orificiilor prin care circulă aceste rozătoare. Este un animal cu regim 

de hrană omnivor. Atacă tot ce este comestibil, distruge grânele şi proviziile din 

magazii, risipeşte ce nu consumă şi murdăreşte (depreciază) alimentele prin fecale 

şi urină. 

  

Să nu uităm ! 

 

          În căutarea hranei şobolanii se deplasează de obicei la maximum 50 m 

faţă de cuib. 

 

Prin urmele lăsate de către labele rozătoarelor pe traseele lor de circulaţie 

(suprafeţele respective sunt lucioase), prin stricăciunile şi pagubele pe care le aduc, 

se poate determina prezenţa acestui rozător şi nivelul de infestare a biotopului 

respectiv. Excrementele proaspete, aglomerate la colţurile întunecoase ale 

încăperilor, dau indicaţii cu privire la prezenţa şobolanului cenuşiu. Fecalele au 

mărimea de aproximativ doi centimetri, sunt de culoare brună-negricioasă şi 

rotunjite la capete (tocite). 

Căutarea hranei de către adulţi începe în lunile de vară între orele 19 – 21, 

cu un vârf de activitate aproape de miezul nopţii, apoi intervine o perioadă de 

linişte, iar activitatea are un al doilea vârf dimineaţa înainte de a se lumina. Iarna 

acest ritm se schimbă, activitatea începând în primele ore ale după amiezii.  

Ritmul de activitate a şobolanului cenuşiu este influenţat în mare măsură 

de activitatea umană. În halele industriale, de exemplu, activitatea şobolanilor 

începe atunci când se instalează liniştea, deci după încetarea activităţii din hală.  
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În populaţiile de şobolani (de obicei coexistă mai multe familii) există o 

ierahie socială, care se stabileşte din când în când prin luptă. Cel puternic domină. 

Dacă pătrunde un individ străin în teritoriu, el este alungat. Recunoaşterea se face 

după miros.  

 

Să nu uităm ! 

 

          În orientarea şobolanilor sistemul olfactiv joacă rolul preponderent. 

 

Şobolanul negru (Rattus rattus): este un animal crepuscular şi nocturn. 

Sare, se caţără, şi se deosebeste de cel cenuşiu că nu aleargă şi nu înoată. Este o 

specie xerofilă, preferând podurile, magaziile înalte, etajele superioare. Are o 

constituţie mai slabă decât cel cenuşiu. Manifestă o preferinţă pentru regimul 

vegetarian şi, în general, este mai pretenţios dacât şobolanul cenuşiu. 

Fecalele, de forma unor bastonaşe cilindrice (3 – 100 de asemenea bastonaşe 

revin unui şobolan adult din spaţiul respectiv), negre sau cenuşii, cu capetele 

ascuţite.  

 

Să nu uităm ! 

 

          Zgomotele sunt percepute de la mică distanţă şi declanşează fuga până la 

cel mai apropiat ascunziş. Şobolanii percep şi ultrasunetele, de exemplu cele 

emise de proprii pui.  

 

Şoarecele de casă (Mus musculus): o caracteristică importantă este 

lungimea cozii, care este egală sau mai lungă decât lungimea corpului, spre 

deosebire de şoarecii de câmp la care lungimea cozii este mai mică decât lungimea 

corpului. Are un regim de hrană omnivor, preferând hrana vegetală (grâne).  

Este întâlnit în locurile mai uscate ale locuinţelor (cămări, magazii, poduri, 

bucătării). Este o specie crepuscular – nocturnă, dar apare frecvent şi în plină zi. 

Particular este mirosul specific al urinei sale –“miros de şoarece”– care-i trădează 
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prezenţa. Rosăturile cu aspect liniar de pe boabele atinse şi diferitele resturi 

mărunţite dau, de asemenea, indicaţii cu privire la prezenţa lui. 

 

 

COMBATEREA ROZĂTOARELOR SINANROPE 

 

În acţiunile de combatere putem distinge patru categorii:  

1. Combaterea unui individ. 

2. Combaterea focarelor. 

3. Combaterea periodică generală prin dispoziţie. 

4. Deratizarea unor localităţi. 

 

Să nu uităm ! 

 

          Hrana se consumă pe loc. În cazul momelilor utilizate în combatere, 

amplasamentul trebuie să asigure siguranţă şi protecţie, în caz contrar şobolanii 

nu revin în acelaşi loc.  

 

 

Combaterea individuală 

Apariţia unui rozător în casă, curte, birou, garaj sau pe un teren de 

agrement, declanşează o reacţie spontană pentru a scăpa de intrus. Iniţiativa în 

această acţiune o are, de obicei, persoana fizică. Mult mai rar apelează la o 

persoană calificată şi specializată. 

La combaterea unui individ putem recurge la o sumedenie de metode, 

începând cu amplasarea capcanelor mecanice care omoară individul sau îl prinde 

viu, la capcane adezive, sau se recurge la o momeală toxică (figurile 9, 10, 11) . 

Succesul este de regulă de scurtă durată, pentru că acolo unde există un individ la 

vedere, de obicei se ascunde o colonie în apropiere. 
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Fig. 9. Staţie intoxicare şobolani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Staţie intoxicare şobolani 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Capcană cu adeziv pentru şoareci 
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Fig. XX. Dispozitiv pentru executat prăfuiri în galerii şi căi de acces 

 

Atenţie: atunci când se utilizează momeli toxice în combaterea individului 

există pericolul să moară într-un spaţiu ascuns, de exemplu, în spatele lambriului, 

unde cu greu poate fi găsit şi îndepărtat. Dacă nu-l găsim, începe să se descompună 

şi mirosul pe care îl răspândeşte poate genera un disconfort puternic, şi astfel 

începe un nou “coşmar”.  

 

Combaterea focarelor 

Printr-un focar se înţelege de obicei una sau mai multe familii de şobolani 

care ocupă un teritoriu. Pentru combaterea lui se utilizează, cel mai frecvent, 

mijloace chimice. Operaţiunea de combatere poate fi efectuată de o persoană fizică 

cu experienţă sau se apelează la o societate specializată, care ştie ce are de făcut.  
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După combatere este bine să luăm o serie de măsuri pentru a împiedica 

reinstalarea unei alte familii de şobolani. 

 

Să nu uităm ! 

 

          Acţiunea de combatere trebuie continuată cu lucrări de întreţinere pentru 

a limita, pe cât posibil, “spaţiul de existenţă” a şobolanilor. 

 

 

Combaterea periodică prin dispoziţie 

Este o acţiune mai mare care cuprinde o suprafaţă delimitată (o 

întreprindere, un sector, o localitate etc.) în care se efectuează o combatere în urma 

deciziei unei autorităţi pe o perioadă de timp limitată (de exemplu, în timpul 

toamnei, pe o perioadă de 30 de zile, sau primăvara când s-a constatat în prealabil o 

infestare mai mică sau mai mare cu rozătoare. Această operaţiune de combatere 

este efectuată de o echipă (sau mai multe) specializată în asemenea operaţiuni. Ea 

se consideră terminată când s-a atins scopul propus, de exemplu, reducerea 

infestaţiei cu 95%, în funcţie de clauza prevăzută în contract.  

 

 

 

Deratizarea unei localităţi 

Este o acţiune de mare amploare. Deratizarea unei localităţi este o sarcină 

publică. De obicei se încheie un contract în urma unei licitaţii pe o perioadă 

determinată de timp. Sunt acţiunile cu rezultatele cele mai bune, mai ales atunci 

când se desfăşoară pe o perioadă mai lungă de un an. Se recomandă ca autorităţile 

locale să încheie un contract cu o firmă specializată pe o perioadă mai lungă (se 

recomandă între 3 – 10 ani) (a se vedea şi HG 690/1995). 

Esenţial este că trebuie să existe un antreprenor unic, care este cel care 

poartă discuţiile cu beneficiarul, ţine legătura şi care răspunde de reuşita acţiunii.  
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Deratizarea generală este o acţiune complexă şi costisitoare. Pentru ca 

această operaţiune să reuşească, este necesar să se ţină seama de faptul că trebuie 

să se desfăşoare după anumite reguli aplicate în următoarea succesiune:  

A. Catagrafierea focarelor. 

B. Alegerea perioadei optime în care se execută. 

C. Anunţarea populaţiei. 

D. Alegerea produselor şi pregătirea personalului. 

E. Salubrizarea oraşului. 

F. Executarea acţiunii (trecerea generală). 

G. Evaluarea rezultatelor. 

H. Repetarea acţiunii. 

 

A. Catagrafierea focarelor: acţiunea de deratizare trebuie să acopere 

întreaga suprafaţă a localităţii, insulele rămase nederatizate devenind zone de 

refacere a populaţiei de rozătoare. Din această cauză catagrafierea este necesară 

pentru depistarea zonelor cu o puternică infestare, asupra cărora se va insista în 

mod deosebit (a se vedea şi determinarea nivelului de infestare).  

Catagrafierea trebuie să cuprindă neapărat şi reţelele subterane (apă - canal, 

telefonie, electrice, tunele, metrou etc.). Această etapă se finalizează cu o serie de 

planuri şi hărţi detailate. La planurile de suprafaţă se cartează zonele cu asociaţii de 

locatari, case familiale cu curţi, agenţi economici cu profil general, agenţi 

economici cu profil agroalimentar, clădiri administrative, depozite, parcuri, cimitire 

sau alte zone cu vegetaţie, maluri de lac, pieţe, dar şi zone cu construcţii demolate 

sau neconstruite. Planurile cu reţelele subterane cuprind reţeaua de apă-canal, cu 

evidenţierea gurilor de vizitare, sau reţelele de telecomunicaţie, electrice, metrou 

sau alte tunele.  

 

B. Alegerea perioadei: în care se execută operaţiunea (trecerea). În primul 

rând se ţine cont de condiţiile meteo, o perioadă pe cât posibil lipsită de precipitaţii 

şi cu temperaturi de peste 15ºC. Se preferă pentru începerea acţiunii lunile de 

primăvară, când şobolanii sunt activi, iar rezervele biologice sunt consumate. 



 

 26 

 

C. Anunţarea populaţiei: se va anunţa din timp populaţia prin mijloace 

mass-media (presă, televiziune şi staţii radio locale), afişe, fluturaşi, asupra 

cadrului legal şi practic în care va avea loc această acţiune. Modul cum recunosc 

membrii echipei de operatori (ce însemne poartă, cum şi cu ce se legitimează, 

faptul că nu trebuie să plătească o taxa etc.). La această acţiune trebuie să avem o 

bună cooperare cu populaţia şi organele administrative. Foarte importante sunt 

explicaţiile în legatură cu animalele de companie şi domestice. Trebuie explicat şi 

faptul dacă există un pericol sau nu de intoxicare pentru om (în special pentru 

copii), animalele de companie sau domestice. Dacă există un pericol, care sunt 

mijloacele de prim ajutor, dacă există un antidot, de unde poate fi procurat şi cui 

trebuie să se adreseze. 

Dacă accesul în spaţiu nu este asigurat, acţiunea suferă şi poate fi 

compromisă. De asemenea, vor fi prezentate măsurile ce trebuiesc luate în vederea 

pregătirii deratizării în unităţile cu profil special. 

 

D. Alegerea produselor şi pregătirea personalului: se aleg produsele 

potrivite şi formele de condiţionare (pulberi, momeli, blocuri cerate), precum şi 

modul cum şi unde se plasează momelile în funcţie de focar, cu staţii de intoxicare 

(figura 12) sau fără, tipul staţiilor de intoxicare, modul de ancorare a blocurilor, şi 

alte amănunte tehnice. Pe de o parte se pregăteşte personalul operativ (operatori 

care lucrează în echipă, calificaţi şi autorizaţi), cât şi personalul administrativ care 

va supraveghea operaţiunea propriu-zisă. 
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Fig. 12. Staţie intoxicare metalică pentru  şoareci şi şobolani utilizabilă în 

spaţii exterioare (parcuri, locuri virane, curţi interioare) 

 

E. Salubrizarea oraşului: îndepărtarea gunoaielor (în special a celor 

menajere) este o măsură care contribuie mult la reuşita acţiunii. Cu cât există o 

ofertă mai mică de hrană, cu atât randamentul în consumarea rodenticidelor este 

mai mare. 

 

F. Executarea acţiunii (acţiunea propriu-zisă) (figurile 13, 14, 15, 16): 

deratizarea (trecerea generală) trebuie executată într-un timp cât mai scurt. 

Acţiunea se execută concentric şi simultan de la periferie spre centru. La 

începerea acţiunii de deratizare se fac treceri generale care acoperă toată suprafaţa. 

Dacă se obţine un grad ridicat de contaminare se poate trece la etapa de întreţinere, 

etapă care urmăreşte lichidarea focarelor noi instalate. 

Echipele de operatori care execută daratizarea vor fi însoţite/ controlate de 

cadre administrative care se asigură de calitatea execuţiei şi confirmă executarea.  
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Fig. 13.   Deratizare cu STI (staţii de intoxicare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Amplasarea momelilor în spaţii deschise 
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Fig. 15. Amplasarea momelilor în incinte şi clădiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Amplasarea momelilor în parcuri 

 

G. Evaluarea rezultatelor: operaţiunea de evaluare a rezultatelor va fi 

începută la cel puţin 5 – 6 zile de la aplicarea produselor raticide. În primul rând se 

va trece la adunarea cadavrelor. Pentru fiecare cadavru găsit la suprafaţă se vor 

considera zece cadavre în galerii. Strângerea cadavrelor este o operaţiune foarte 

importantă, ele putând deveni surse de intoxicare pentru alte animale şi focare de 

infecţii şi dezvoltare a muştelor sinantrope. Cadavrele adunate se igienizează după 

normele impuse pentru cadavre animaliere (incinerarea). Odată cu evaluarea 

rezultatelor se va proceda şi la strângerea momelilor rămase neconsumate, care se 

vor transporta la rampele de gunoi ale localităţii, unde se vor folosi la combaterea 

focarelor de rozătoare în aceste locuri. Etapa de evaluare se încheie cu stabilirea 

“gradului de decontaminare” pe tipuri de obiective, grad prevăzut în contract. 

 

H. Repetarea acţiunii: pentru a obţine şi menţine o infestare scăzută (o 

acţiune nu se poate încheia cu eradicarea şobolanilor, ci densitatea dăunătorului 
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trebuie să fie coborâtă sub un prag la care prezenţa lui nu mai poate fi considerată 

dăunătoare sau disconfortantă) acţiunea de deratizare trebuie repetată la un interval 

de timp (în contract sunt specificate numărul trecerilor generale pe an sau a 

trecerilor de întreţinere). La contracte pe o perioadă mai îndelungată, antreprenorul 

va alcătui una sau mai multe echipe de intervenţie rapidă, care vor acţiona la 

sesizare. Echipa se va deplasa în locul respectiv, va constata situaţia şi va proceda 

la stingerea focarului semnalat. 

Dacă “gradul de decontaminare” (nivelul de eficacitate) obţinut prin 

prestaţiile de deratizare este mai mare de 95% se consideră că este o acţiune foarte 

reuşită. Desigur, că această valoare se stabileşte la încheierea contractului între 

conducerea administrativă a localităţii (primarie), ca beneficiar şi antreprenor, ca 

executant.  

 

PRODUSELE RODENTICIDE 

 

Produsele rodenticide sau raticide sunt, ca şi insecticidele, fungicidele sau 

erbicidele, produse intens cercetate. Pentru un produs finit, atunci când se doreşte 

autorizarea sa pentru a fi introdus în practica deratizării, se cer sute de studii 

diferite, iar drumul parcurs de la moleculă până la produsul finit necesită un 

interval de cel puţin zece ani. Investiţia depăşeşte cu mult o sută de milioane de 

euro. Desigur că, anual, se testează un număr foarte mare de molecule, viitoare 

substanţe active, dar sistemul de selecţie este draconic, dacă ne gândim că un 

produs finit trebuie să îndeplinească mai multe condiţii de bază (să fie eficient, 

selectiv, cu un profil toxicologic favorabil, biodegradabil, utilizat în cantitate 

redusă, acceptat de rozătoare, o formulă care uşurează utilizarea şi economic). În 

ultimii ani cercetarea industrială nu a mai găsit substanţe active noi, care ar putea 

concura cu anticoagulantele, care sunt substanţele active cele mai utilizate în 

produsele raticide. Mai multe succese s-au obţinut în formulări noi, acceptate mai 

bine de rozătoarele sinantrope. Un produs rodenticid se compune dintr-o substanţă 

activă şi o serie de coformulanţi, care contribuie la forma de condiţionare.  
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Odată cu publicarea Directivei 98/8/EC privind plasarea pe piaţă a 

produselor biocide (Directive 98/8/EC of the European Parlament and the Council 

on the placing on the market of biocidal products) s-a definit şi conturat şi termenul 

de “BIOCIDE”. Până la acea dată, rodenticidele sau raticidele au fost cuprinse în 

categoria produselor pesticide care se utilizează în profilaxia sanitară umană (a se 

vedea şi publicaţia “PRODUSELE PESTICIDE AVIZATE PENTRU 

PROFILAXIA SANITAR – UMANĂ” editată de Ministerul Sănătăţi în mai multe 

ediţii, 1986, 1995, 1998, 2000, 2003). Directiva 98/8/EC a fost transpusă în 

legislaţia românească în anul 2005, odată cu pregătirile României pentru a intra în 

Comunitatea Europeană, prin HG 956/2005 (HOTĂRÂREA GUVERNULUI 

privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, publicată în MONITORUL 

OFICIAL, partea I, Nr. 852/21 septembrie 2005). Atât Directiva 98/8/EC cât şi HG 

956/2005 cuprind mai multe anexe. Astfel, în anexa 2 găsim “tipurile de produse 

biocide şi descrierea acestora”. Rodenticidele sunt cuprinse în grupa principală 3 

“pesticide non-agricole” în tip de produs 14 “rodenticide”.  

 

Substanţe active raticide  

Odată cu publicarea Directivei 98/8/EC s-a efectuat şi un inventar cu 

substanţele active existente, cuprins în anexa nr. 3 din HG 956/2005: “Lista cu 

substanţele active existente în Comunitatea Europeana”, cât şi “Lista substanţelor 

active existente şi incluse în tipul/tipurile de produse biocide, care intră în 

programul de revizuire în Comunitatea Europeana” (anexa nr. 4 din HG 956/2005). 

În urma revizuirii se stabilesc substanţele active care intră în “Lista substanţelor 

active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenţa produselor 

biocide” (anexa I la Directiva 98/8/EC) sau în “Lista substanţelor active aprobate 

de Comunitatea Europeană, admise în componenţa produselor biocide cu risc 

scăzut” (anexa IA la Directiva 98/8/EC) – a se vedea şi Art. 24(1) din HG 

956/2005. Pentru ca informaţiile cu privire la substanţele active să fie complete, 

mai există şi o listă cu substanţele active existente şi care, din diferite motive 

(toxicologice, lipsă de interes, sau substanţe care nu se mai produc), nu au intrat în 

programul de revizuire (anexa nr. 1 din HG 956/2005). 
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Pentru a înţelege mai bine acest proces de revizuire şi ce s-a întâmplat cu 

substanţele active rodenticide am alcătuit tabelul sintetic de mai jos (tabelul 1).  

Pentru a completa informaţiile despre substanţele active rodenticide trebuie 

să menţionăm în plus substanţele active care se găsesc în inventarul Directivei 

91/414/EEC, directivă care reglementează produsele pentru protecţia plantelor şi 

statutul actual al acestor substanţe: anthracene oil (în prezent interzis), calciferol (în 

prezent interzis), calcium phosphate (în evaluare), calcium phosphide (în evaluare), 

carbon monoxide (în prezent interzis), choline chloride (în prezent interzis), 

coumafuryl (în prezent interzis), cyanides: calcium, sodium (în prezent interzis), 

ethanethiol (în prezent interzis), isoval (în prezent interzis), p-dichlorobenzene (în 

prezent interzis), papaine (în prezent interzis), pyranocoumarin (în prezent 

interzis), thallium sulphate (în prezent interzis), tricalcium phosphate (în prezent 

interzis), zinc phosphide/ trizinc phosphide (în evaluare). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 1  

Substanţe active rodenticide 

 

Numele 

substanţei 

 

Număr CE 

 

Număr CAS 

Inclus în 

lista s.a. 

existente 

Inclus în 

programul 

de revizuire 

Inclusă sau nu 

anexa I sau IA a 

Directivei 98/8/EC 

aluminium  

phosphide 
244-088-0 20859-73-8 da da în anexa I 

brodifacoum 259-980-5 56073-10-0 da da în anexa I 

bromadiolone 249-205-9 28772-56-7 da da în anexa I 

bromethalin p.p.p. 63333-35-7 da nu interzis în EC 

dioxid de carbon 204-696-9 124-38-9 da da în anexa IA 

chloralose 240-016-7 15879-93-3 da da în evaluare 
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chlorophacinone 223-003-0 3691-35-8 da da în anexa I 

cholecalciferol/ 

ergocalciferol; 

vitamina D2 

200-673-2 67-97-0 da nu interzisă în EC 

corn cob 

(powdered) 
310-127-6 999999-99-4 da da în evaluare 

coumachlor 201-378-1 81-82-3 da nu interzisă în EC 

coumatetralyl 227-424-0 5836-29-3 da da în anexa I 

crimidine 208-622-6 535-89-7 da nu interzisă în EC 

difenacoum 259-978-4 56073-07-5 da da în anexa I 

difethialone p.p.p. 104653-34-1 da da în anexa I 

diphacinone 201-434-5 82-66-6 da nu interzisă în EC 

endosulfan 204-079-4 115-29-7 da nu interzisă în EC 

flocoumafen 421-960-0 90035-08-8 da nu în anexa I 

2-fluoroacetamide 211-363-1 640-19-7 da nu interzisă în EC 

hydrogen cyanide 200-821-6 74-90-8 da da în evaluare 

lindane /gamma-

HCH 
200-401-2 319-86-8 da nu interzisă în EC 

magnesium 

phosphide  
235-023-7 12057-74-8 da nu interzisă în EC 

scilliroside 208-077-4 507-60-8 da nu interzisă în EC 

sodium 

dimethylarsinate 
204-708-2 124-65-2 da nu interzisă în EC 

strychnine 200-319-7 57-24-9 da nu interzisă în EC 

thiourea 200-543-5 62-56-6 da nu interzisă în EC 

trimagnezium 

diphosphide 
235-023-7 12057-74-8 da da interzisă în EC 

trizinc phosphide 215-244-5 1314-84-7 da da interzisă în EC 

warfarin 201-377-6 81-81-2 da da în anexa I 

warfarin sodium 204-929-4 129-06-6 da da în anexa I 

 

 

În concluzie: 

În anexa I şi IA a directivei 98/8/EC găsim urmatoarele substanţe active:  

 

Anexa I 

Substanţa activă nr. EC nr. CAS 
directiva cu care 

a fost inclusă s.a. 

alphacloralose                      240-016-7      15879-93-3            2009/93/EC 

aluminium phosphide          244-088-0       20859-73-8            2009/95/EC 
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brodifacoum                        259-980-5       56073-10-0            2010/10/EU 

bromadiolone                      249-205-9       28772-56-7            2009/92/EC 

carbon dioxide                     204-696-9           124-38-9                2008/75/EC 

chlorophacinone                  223-003-0          3691-35-8              2009/99/EC 

coumatetralyl                      227-424-0          5836-29-3              2009/85/EC 

difenacoum                         259-978-4        56073-07-5            2008/81/EC 

difethialone                         p.p.p.              104653-34-1          2007/69/EC 

flocoumafen                        421-960-0        90035-08-8            2009/150/EC 

warfarin                              201-377-6             81-81-2                 2010/11/EU 

warfarin  sodium                 204-929-4            129-06-6                2010/8/EU  

 

Anexa IA 

Carbon dioxide                     204-696-9             124-38-9                2007/70/EC  

 

Date despre substanţele active pentru care încă nu s-a încheiat evaluarea se 

găsesc în Regulamentul (CE) Nr. 1451/2007, privind a doua etapă a programului de lucru 

de zece ani prevăzut la articolul 16, alineatul (2), din Directiva 98/8/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor biocide.  

Prin Regulamentul (EC) 1048/2005 a fost decisă neincluderea în anexa I a 

directivei 98/8/EC şi interzicerea începând cu data de 1.09.2006 a substanţelor 

active diphacinone, trizinc diphosphide, trimagnezium diphosphide şi bromethalin.  

Dacă privim îndeaproape lista substanţelor active incluse în anexa I, 

observăm că majoritatea fac parte din clasa substanţelor coumarinelor 

anticoagulante, deci a substanţelor active la care moartea rozătoarelor are loc la 

câteva zile de la ingestie, timp în care rozătoarele nu mai fac legatura între 

momeala consumată şi fenomenul letal, fapt deosebit de favorabil pentru actiunea 

de deratizare prin faptul că odată descoperită sursa de hrană (momeala toxică), 

rozătoarele revin la ea. De aici derivă şi importanţa de a reînnoi momeala la un 

interval de câteva zile, până când nu se mai consumă, acesta fiind şi un indiciu ca 

focarul a fost stins în acest loc.  
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Deşi aceste substanţe active anticoagulante fac parte din aceeaşi clasă 

chimică, ele diferă între ele prin doza letală (LD50). Din acest motiv s-a vorbit de 

anticoagulante din diferite generaţii, în generaţia I-a fiind incluse substanţe active 

precum warfarina, cu o doză letală mai mare (adică un rozător trebuie să consume 

o cantitate mai mare de momeală, o singură dată sau repetat) şi în generaţia a II-a 

anticoagulante cu doză letală mai mică, precum brodifacoum sau flocoumafen etc., 

în cazul cărora o singură ingerare este letală.  

În tabelul 2 exemplificăm relaţia dintre doza letală a substanţei active, 

concentraţia ei în momeală şi cantitatea de produs raticid care trebuie consumat de 

către rozător.  

Tabelul 2 

Relaţia dintre doza letală a substanţei active, concentraţia ei în momeală şi 

cantitatea de produs raticid care trebuie consumat de către rozător 

(după Brooks şi Rowe 1987, din Buckle 1996) 

Substanţa activă 

anticoagulantă 

DL50 a s.a. pt. 

şobolanul cenuşiu 

Concentraţia s.a. 

în momeală (%) 

DL50 în g 

momeală pt. un 

şobolan de 250 g 

brodifacoum 0,3 0,005 1,5 

flocoumafen 0,4 0,005 2 

bromadiolone 1,3 0,005 6,5 

difenacoum 1,6 0,005 9 

coumatetralyl 16,5 0,0375 11 

warfarin 58 0,025 58 

chlorophacinone 20,5 0,005 102,5 

 

Drumul de la substanţa activă la produs 

Nicio substanţă activă nu se foloseşte ca atare, ci totdeauna în combinaţie 

cu alte substanţe, deci ceea ce se foloseşte este o formulare. La rândul lor, 

formulările pot fi de diferite feluri, unele gata de utilizare (deci se folosesc “ca 

atare”), altele în formă concentrată din care se prepară înainte de utilizare “ceva” (o 

momeală, o soluţie, o emulsie, o pulbere).  

 

În concluzie: substanţa activă + formulanţi = o reţetă de fabricaţie = un 

produs. 



 

 36 

Odată cu includerea substanţei active în anexa nr. I, Comunitatea 

Europeană impune şi unele condiţii şi restricţii. Este ştiut faptul că “directivele” 

trebuie transpuse în legislaţia naţională, iar “regulamentele” se aplică direct în 

ţările membre din Comunitate. De exemplu: difenacoum a fost inclus în anexa nr. I 

a Directivei 98/8/EC prin Directiva 2008/81/EC (a se vedea şi tabelul cu 

substanţele active incluse în anexa I), care a fost transpusă în legislaţia română prin 

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 233/27.02.2009, Ordinul Ministerului Mediului 

nr. 438/16.04.2009, Ordinul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 15/30.03.2009, Ordinul pentru modificarea şi 

complementarea Normelor Metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 

956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul 

Ministrului Sănătăţii Publice, al Ministrului Mediului Şi Gospodăririi Apelor şi al 

preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007. În anexa Ordinului menţionat, intitulată 

LISTA pentru completarea anexei nr. I la normele metodologice “Lista substanţelor 

active aprobate de Uniunea Europeană admise în componenţa produselor biocide”, 

la punctul 9 găsim substanţa activă difenacum. Tabelul ne indică că “puritatea 

minimă” a substanţei active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat 

pe piaţă“ este de 960 g/kg – data includerii 1.04.2010 – termenul limită pentru 

punerea în conformitate cu art. 16(3)din Directiva 98/8/CE 31.03.2012 – data la 

care expira includerea 31.05.2015 – că substanţa difenacoum este susceptibilă de a 

fi bioacumulativă (de aici şi termenul scurt la care expira includerea, deci se va 

efectua o evaluare suplimentară). Totodată se impun urmatoarele restricţii:  

produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi, după caz un colorant; produsele nu 

trebuie să fie utilizate ca pulbere de prăfuit; restricţionarea utilizării numai în 

scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii ambalajului şi 

stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente şi securizate.  

Ţinând cont de restricţiile de mai sus, se pot autoriza strict produse sub 

formă de momeli, adică boabe de grâu sau alte cereale impregnate, paste, batoane 

cerate, pelete cu 0,0075% s.a., cu bitrex (o substanţă deosebit de amară care 

provoacă imediat voma, deci intoxicaţia accidentală este aproape imposibilă, 
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momeala fiind deci selectivă pentru rozătoare, cunoscut fiind faptul că şobolanii nu 

au reflexul vomitiv) şi colorate cu o culoare de avertizare.  

Interesante sunt şi restricţiile la coumatetralyl, printre care apare şi cea de a 

utiliza strict produse “ca atare”; deci, se pot prepara doar momeli proaspete din 

fulgi de ovăz, puţin zahar şi racumin pulbere (unii prestatori mai adăugau pe lângă 

fulgii de ovăz şi spărtura de porumb), momeli folosite adesea de operatorii 

profesionişti în acţiunile de deratizare. Fulgii de ovăz fiind uşor rugoşi la suprafaţă, 

atât pulberea raticidă, cât şi zaharul pudră aderă foarte bine, ceea ce contribuie la 

succesul acţiunii de deratizare. Să nu uităm că astfel de momeli au fost utilizate cu 

succes în acţiunile de deratizare desfăşurate în oraşe şi regiuni precum Cairo, 

Beirut, Insulele Canare, Budapesta, Osaka, Sofia etc., locaţii dificile în privinţa 

condiţiilor de deratizare. De asemenea, nu se mai poate folosi lichidul concentrat 

pe baza de coumatetralyl pentru otrăvirea apei pentru rozătoare, o metodă cu un 

risc ridicat, dar eficientă în locurile în care nu exista o sursă de apă pentru acestea, 

precum spaţiile mari de depozitare, de obicei bogate în surse de hrană, depozite 

care asigură şi supravegherea atentă a acestor surse de apă otrăvită.  

În România nu au fost avizate niciodată aceste produse concentrate pentru 

otrăvirea apei, tocmai din cauza riscului ridicat pe care îl prezintă metoda, sursa de 

apă otravită putând fi accesată şi de animale neţintă.  

Odată cu autorizarea europeană a produselor rodenticide (aplicarea 

Directivei 98/8/EC), paleta acestora s-a restrâns considerabil. Astfel trebuie să 

apelam şi la alte procedee de combatere decât cele chimice şi să extindem şi să 

aplicăm cu mai multă atenţie mijloacele preventive. 

Dintre produse chimice avem deci la dispoziţie: 

- produse pe bază de fosfură de aluminium, un precursor pentru fosfina 

toxică prin inhalare, condiţionat sub formă de tablete cu 56% aluminium 

phosphide, care se folosesc ca atare şi care, în contact cu umezeala, eliberează 

fosfina. Produsele pot fi utilizate strict de personalul calificat şi autorizat şi numai 

în exterior. Operatorii trebuie să fie echipaţi cu un echipament special de protecţie; 

- pulberi de prăfuit pe bază de anticoagulante (paleta s.a. la care se mai 

permite utilizarea sub formă de pulberi de prăfuit - tracking powder - s-a restrâns 
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foarte mult: se mai permite utilizarea, cu respectarea unor condiţii, a 

chlorophacinone, coumatetralyl, warfarin şi warfarin sodium); 

- gaze ca atare, precum carbon dioxide, pentru sufocare în capcane 

speciale; 

-  momeli pe bază de anticoagulante – rămân produsele de bază care se pot 

utiliza în acţiunile de deratizare. Produsele sunt condiţionate sub formă de boabe 

impregnate, pelete, blocuri cerate hidrofuge, paste (figurile 17, 18, 19, 20, 21). O 

condiţie de bază la momeli este calitatea superioară a ingredientelor. Dacă, de 

exemplu, uleiul din compoziţia pastei este rânced, şobolanii nu mai acceptă aceasta 

momeală şi, astfel, se poate compromite acţiunea. La produsele condiţionate 

trebuie să ţinem cont de restricţiile impuse, cuprinse în Directivele de includere în 

anexa I.  

Atenţie! la termenele de valabilitate a produselor condiţionate sub formă 

de momeli şi la condiţiile de depozitare a acestora. 
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Fig. 17. Diferite tipuri de momeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Blocuri cerate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Momeli pastă 
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Fig. 20. Momeală peleţi                     Fig. 21. Cereale impregnate                     

 

 

Norma de utilizare a momelilor 

 

Desigur că în acţiunile de deratizare a localităţilor nu se pot aplica normele 

de consum specifice pentru produsele rodenticide utilizate în protecţia plantelor. 

Biocidele au normele lor specifice. La toate produse rodenticide (raticide), 

condiţionate sub formă de momeală, se pleacă de la un principiu de bază în 

calcularea consumului, care este de 2-5 g momeală (indiferent de forma de 

condiţionare – boabe de cereale întregi sau sparte, pelete, pasta, bloc) pe metru 

pătrat, în funcţie de gradul de infestare, ceea ce corespunde cu 2-5 kg/1.000 mp. 

Este logic ca infestările masive să fie asociate unui consum superior al momelilor.  

Instrucţiunile de folosire pentru diferitele produse respectă această normă. 

Astfel, de exemplu , la blocurile cerate se recomandă 1 bloc (de 50-100 g) din 10 în 

10 m liniari sau grupuri de blocuri (în staţie de intoxicare) dacă acestea sunt de 

greutate mai mică, 5-10 plicuri/staţie (1 plic =10-15 g), momeala sub formă de 

boabe întregi sau sparte în staţii de 100-150-250-500 g, în funcţie de gradul de 

infestare. Gramajul în staţia de intoxicare este dependent de forma de condiţionare 

şi specia de rozător care se combate. în principiu mai mare la şobolani şi mai mic 

pentru şoareci. Ţinând cont că şobolanii revin la o sursă de hrană, se pot mări 

cantităţile de momeală în staţiile de intoxicare, până la 500 g boabe/staţie, dacă 

volumul acesteia permite.  

 

Avizarea sau autorizarea produselor  

 

 Putem să credem că aceşti doi termeni desemnează două variante ale 

aceluiaşi proces. Dar nu este aşa. Dacă examinăm cu mai multă atenţie legislaţia în 

vigoare, vedem şi diferenţa între aceşti doi termeni, şi anume: avizarea se referă la 

“actul administrativ de punere pe piaţă” a biocidului respectiv, ţinând cont de 
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legislaţia naţională, în schimb autorizarea se referă la “punerea pe piaţă” a unui 

produs conform legislaţiei europene.  

Autorizaţie = actul administrativ prin care produsul biocid este autorizat 

pentru plasare pe piaţă pe teritoriul României de către autoritatea competentă, în 

urma unei cereri formulate de un solicitant (HG 956/2005, privind plasarea pe piaţă 

a produselor biocide).  

Aviz = act administrativ emis de Comisia Naţionaţă pentru Produse biocide 

(CNPB), prin care produsul biocid este avizat pentru plasare pe piaţă pe teritoriul 

României, pe baza unui referat de evaluare (din Ordinul privind aprobarea 

procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul 

României). 

Astfel, în prezent, avem numai produse avizate, dar curând o să avem şi 

produse autorizate. În timp, numărul celor avizate se va micşora din ce în ce mai 

mult în detrimentul celor autorizate, iar la un moment dat o să avem numai produse 

autorizate. Acesta este un proces firesc în trecerea de la un sistem la altul, în 

procesul “de la avizarea” naţională, la “autorizarea” după procedura europeană.  

 Motorul în acest proces este COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU 

PRODUSE BIOCIDE, iar autoritatea competentă pentru pentru reglementarea 

regimului biocidelor pe teritoriul României este Ministerul Sănătăţii. COMISIA 

NAŢIONALĂ PENTRU PRODUSE BIOCDE (prescurtat CNPB) a fost înfiinţată 

printr-un ORDIN în anul 2005 şi are în componenţă specialişti care aparţin 

Ministerului Sănătăţii, Ministerului Mediului şi Autorităţii Naţionale Sanitar 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Pe lânga COMISIE funcţionează un 

SECRETARIAT TEHNIC (ca organism executiv) care răspunde şi de redactarea 

“REGISTRULUI NAŢIONAL AL PRODUSELOR BIOCIDE”, registru care poate 

fi consultat pe sit-ul Ministerului Sănătăţii - www.ms.ro (pentru a ajunge la 

REGISTRUL NAŢIONAL AL PRODUSELOR BIOCIDE se parcurg următorii 

paşi: Ministerul Sănătăţii – Autorizaţii – Abilitări şi notificari – REGISTRUL 

NAŢIONAL AL PRODUSELOR BIOCIDE).  
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Pe teritoriul României se pot utiliza numai produsele care se găsesc în acest 

REGISTRU sau care au un aviz sau o autorizaţie eliberată de CNPB cu o dată 

ulterioară actualizării registrului.  

 

Registrul comunitar R4BP 

În mai 2010, prin DECIZIA COMISIEI s-au pus bazele pentru instituirea 

REGISTRULUI (european) pentru PRODUSE BIOCIDE. Acest registru va conţine 

toate informaţiile cu privire la produsele biocide autorizate în Comunitatea 

Europeană. În prezent este în construcţie, dar pe viitor va fi o sursă importantă de 

informaţii pentru toţi utilizatorii de produse rodenticide.  

 

Legislaţie  

1. H.G. nr.956/2005 - HOTĂRÂRE privind plasarea pe piaţă a produselor 

biocide 

2. H.G. nr.584/2006 - HOTĂRÂRE pentru modificarea alin. (2) al art. 85 din 

Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide 

3. H.G. nr.545/2008 - HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide 

4.H.G. nr.933/2010 - HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide 

5. H.G. nr. 690/1995 – HOTARARE privind unele măsuri de igienizare a 

municipiului Bucureşti şi a unor localităţi din sectorul Ilfov  

6. ORDINUL nr.1.182/1.277/114/07-11,14-12,08-11-2005 (M.S., M.M.G.A., 

A.N.S.V.S.A.) ORDIN al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi 

gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea componenţei Comisiei Naţionale 

pentru Produse Biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia 

7. ORDINUL nr.697/636/132/14-06,20-06-2006 (M.S.P., M.M.G.A., 

A.N.S.V.S.A.) ORDIN al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi 

gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului 
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sănătăţii, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii 

Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 

1.182/1.277/114/2005 pentru aprobarea componenţei Comisiei Naţionale pentru 

Produse Biocide şi a Regulamentului de organizare şi functionare a acesteia 

8. ORDINUL nr.1128/1300/105/19-08,23-08, 05-08-2010 (M.S., M.M.P., 

A.N.S.V.S.A.) ORDIN al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi 

gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului 

sănătăţii, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii 

Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 

1.182/1.277/114/2005 pentru aprobarea componenţei Comisiei Naţionale pentru 

Produse Biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia 

9. ORDINUL nr.1.321/280/90/02-11,07-03,27-03-2007 (M.S.P., M.M.G.A., 

A.N.S.V.S.A.) ORDIN al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi 

gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide  

10. ORDINUL nr. 2.164/81/5/21-12,24-01,31-01-2008 (M.S.P., M.M.D.D., 

A.N.S.V.S.A.) ORDIN al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi 

gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe 

piaţă a produselor biocide aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al 

ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007 

11. ORDINUL nr. 1002/948/59/19-05, 19-08, 25-06-2008 (M.S., M.M.D.D., 

A.N.S.V.S.A.) ORDIN al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi 

gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe 

piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al 
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ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1321/2006/280/90/2007. 

12. ORDINUL nr. 233/438/15/27-02, 16-04, 30-03-2009 (M.S., M.M.D.D., 

A.N.S.V.S.A.) ORDIN al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi 

gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe 

piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al 

ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1321/2006/280/90/2007. 

13. ORDINUL nr. 907/1080/53/08-06, 14-07, 11-06-2010 (M.S., M.M.P., 

A.N.S.V.S.A.) ORDIN al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi 

dezvoltării durabile şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe 

piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al 

ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1321/2006/280/90/2007. 

14. ORDINUL nr. 1090/1297/104/03-08, 20-08, 05-08-2010 (M.S., 

M.M.P., A.N.S.V.S.A.) ORDIN al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi 

dezvoltării durabile şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe 

piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al 

ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1321/2006/280/90/2007. 

15. ORDINUL nr. 1240/1900/115/20-09, 11-11, 13-10-2010 (M.S., 

M.M.P., A.N.S.V.S.A.) ORDIN al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi 

dezvoltării durabile şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe 
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piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al 

ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1321/2006/280/90/2007. 

16. ORDINUL nr. 1594/941/5/30-12-2010, 21-02, 21-01-2011 (M.S., 

M.M.P., A.N.S.V.S.A.) Ordinul nr. 1594/941/5/30-12-2010, 21-02, 21-01-2011 

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii 

Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate 

prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi 

apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007 

17. Regulamentul CE nr. 1451/2007_ro - AL COMISIEI din 4 decembrie 

2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 

(2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

introducerea pe piaţă a produselor biocide 

18. Regulamentul UE nr. 298/2010_ro - AL COMISIEI din 9 aprilie 2010 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1451/2007 în ceea ce priveşte prelungirea 

duratei derogărilor care permit introducerea pe piaţă a produselor biocide 

19. Decizia Comisiei nr. 296 /2010 - DECIZIA COMISIEI din 21 mai 

2010 de instituire a registrului produselor biocide 

20. Decizia CE nr. 565/2007_ro  

21. Decizia CE nr. 597/2007_ro 

22. Decizia CE nr. 681/2008_ ro 

23. Decizia CE nr. 809/2008_ro 

24. Decizia CE nr. 321/2009_ro 

25. Decizia CE nr. 322/2009_ro 

26. Decizia CE nr. 324/2009_ro 

27. Decizia UE nr. 71/2010_ro 

28. Decizia UE nr. 72/2010_ro  

29. Decizia UE nr. 675/2010_ro 

30. Directiva nr. 107/2009/CE_ro 
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Secretariatul tehnic al CNPB cu sediul în INSTITUTUL NAŢIONAL DE 

SĂNĂTATE PUBLICĂ din Bucureşti are un site (http://www.insp.gov.ro -

biocide) pe care găsim multe informaţii cu privire la avizarea sau autorizarea 

produselor biocide, în general, şi pentru rodenticide, în special, la legislaţie şi alte 

informaţii utile. 
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