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INTRODUCERE
Activităţile umane modifică concentraţiile de gaze cu efect de seră în atmosferă și provoacă
schimbări climatice globale şi locale. Impactul schimbărilor climatice poate fi pozitiv, negativ sau
neutru, iar aceste schimbări pot scădea, crește sau a avea un impact minor asupra frecvenţei şi
intensităţii apariţiei şi afectării agroecosistemelor de către boli şi dăunători. Totuşi, în ultimele
decenii, în Republica Moldova tot mai des se înregistrează fenomene climatice majore, dintre
care temperaturile extreme şi lipsa precipitaţiilor atât în perioada de vegetaţie: primăvara – vara
–toamna, cât și în repausul vegetativ (iarna) determină pierderi semnificative de recolte şi induce
apariţia de noi dăunători invazivi, sporirea virulenţei şi gradului de afectare de către boli a culturilor agricole.
În viitorul apropiat vor exista cu siguranţă schimbări majore în scenariul fitosanitar şi al biodiversităţii locale atribuite schimbărilor climatice globale. Ca rezultat se vor înregistra schimbări
în calitatea și componenţa florei și faunei (animalele nevertebrate și vertebrate), printre care și
insecte, acarienii etc., unii care pot fi scăpaţi de sub controlul fitosanitar, cu evoluţia în timp pot
deveni organisme dăunătoare culturilor agricole.
În această ordine de schimbări climatice, combaterea integrată a organismelor dăunătoare
necesită diversă susţinere, în acest caz informaţională, a producătorilor agricoli, care trebuie să
se bazeze pe observaţiile vizuale primare de la înfiinţarea unei culturi până la următoarea, adică
permanent, instituirea de evidenţe insistente, estimarea dinamicii speciilor luate în control, stabilirea fazelor sensibile ale plantelor din cultură, a bioecologiei dăunătorului, agentului patogen,
pragul economic de dăunare (PED), prognoză, avertizarea, respectarea indicaţiilor și recomandărilor etc.
Contextul climatic, fitosanitar şi economic actual determină aplicarea de tratamente chimice
de avertizare sau combatere integrată numai în zonele cu terenuri agricole unde pagubele produse de dăunătorii (nematozi, acarieni, insecte, melci etc.) sunt medii sau cu pragurile economice de
dăunare depășite (adică dăunătorul a produs deja pagube de 3-5% din recoltă). Totodată, se prognozează condiţii climatice favorabile, după care vor apărea și se vor dezvolta specii concurente
vechi sau noi, iar dăunătorul, după atacul produs, să obţină statut de invaziv, iar consecinţele
invaziilor pot provoca daune consistente de recolte şi de calitate a produselor agricole.
Schimbările climatice declanșează efecte similare asupra incidenţei și severităţii afectării de
către boli a culturilor agricole. Observaţiile fenologice indică faptul că schimbările climatice ar
putea modifica etapele și ratele de dezvoltare a agentului patogen, pot modifica rezistenţa gazdei
și pot duce la modificări ale fiziologiei interacţiunilor plantă gazdă – agent patogen. Consecinţele
cele mai probabile sunt schimbările în răspândirea geografică a gazdei și agentului patogen și
pierderile cauzate în randamentul şi calitatea produselor agricole. Astfel, măsurile şi metodele de
gestionare a bolilor culturilor agricole necesită a fi reorientate în condiţii de schimbare de climă,
cu combinarea de noi elemente tehnologice pentru producţia durabilă de alimente.
Deși impactul specific al schimbărilor climatice asupra severităţii afectării de către boli şi
dăunători asupra plantelor agricole este dificil de prognozat, pentru fermieri este important de a
cunoaşte care specii de organisme dăunătoare de carantină și potenţial invazive locale ar putea
afecta culturile agricole autohtone în viitorul apropiat, şi care măsuri şi metode de avertizare şi
combatere ar fi cele mai eficace şi prietenoase ecosistemelor agricole şi naturale. Toate aceste
aspecte și elemente pot asigura practica necesară în vederea alegerii şi aplicării celor mai adecvate măsuri de control al bolilor şi dăunătorilor din culturile agricole, precum şi în raţionalizarea
tratamentelor cu produse fitosanitare pentru a corespunde denumiri ghidului respectiv: „Bune
practici de protecţie integrată a culturilor agricole în contextul schimbărilor climatice”.
Publicaţia în cauză este adresată consultanţilor și producătorilor agricoli preocupaţi de dezvoltarea unor tehnologi intensive de cultivare a culturilor de câmp, horticole, viţă-de-vie și legumicole, care doresc să cunoască măsurile practice recomandate pentru controlul principalelor
boli și dăunători din culturile respective și modul de aplicare a diverselor metode de prevenire
și combatere integrată. Sperăm că informaţiile în cauză vor asigura răspunsuri concise la implementarea de practici de protecţie integrată eficiente a culturilor agricole în contextul schimbărilor climatice.
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I. IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ASUPRA DEZVOLTĂRII
ȘI APARIŢIEI NOILOR ORGANISME DĂUNĂTOARE
1.1. INFLUENŢA FACTORILOR CLIMATICI ASUPRA FRECVENŢEI ŞI
INTENSITĂŢII APARIŢIEI BOLILOR LA PLANTE
Dinamica afectării culturilor agricole de boli este influenţată direct de schimbările climatice,
iar gestionarea acestor probleme la nivel de producător agricol este o provocare imensă. Fermierii trebuie să asigure ajustarea tehnologiilor şi parametrilor de cultivare a culturilor reieșind din
eventualul risc de influenţă a factorilor climatici asupra frecvenţei şi intensităţii apariţiei bolilor,
astfel fiind asigurată protecţia corespunzătoare şi minimalizarea aplicării pesticidelor.
Modelele climatice prezic o creștere treptată a concentraţiei de CO2 (bioxid de carbon) şi CH4
(metan) și ca rezultat al temperaturii globului, dar aceste modele nu sunt precise în prezicerea
schimbărilor viitoare în condiţiile meteorologice locale. Local, condiţii meteorologice precum ploile, temperatura diurnă, activitatea solară și vântul, în combinaţie cu culturile, soiurile şi hibrizii
local cultivaţi, sistemele de cultură și condiţiile solului pot maximiza sau minimaliza recoltele
atâta timp cât bolile plantelor pot fi controlate sau nu pot fi controlate.
Modelele climatice prezic că vor fi mai multe condiţii meteorologice extreme, cu mai multe
secete, precipitaţii abundente și furtuni în agricultură. Astfel, fenomenele meteorologice extreme
vor influenţa unde și când bolile vor apărea și, prin urmare, vor impune riscuri severe asupra
eșecului cultivării culturilor. Bolile plantelor pot fi cauzate de (descriere mai detaliată în subcapitolele 2.1 şi 2.2):
• agenţi patogeni infecţioși (biotici) – ciuperci, bacterii, viruși, micoplasmoze, richeţioze,
fitoplasme și plante parazite,
• agenţi neinfecţioși (factori abiotici) – sunt asociaţi cu substanţe chimice (gazele cu efect
de seră - CO2, CH4, N2O) și factori fizici, cum ar fi temperatura extremă sau umezeală, deficienţe de nutrienţi, toxicităţi produse de substanţe minerale din aer şi sol și poluare.
Factorii abiotici influenţează în primul rând plantele de cultură, care la rândul lor sunt gazde
pentru boli şi dăunători; astfel se produce şi efectul secundar al sporirii frecvenţei, virulenţei şi intensităţii patogenilor. Mai jos am menţionat o serie de factori climatici esenţiali care intensifică frecvenţa
apariţiei bolilor la plante, care însă cel mai des, în condiţii de culturi de câmp, nu pot fi evitate, dar pot
fi adaptate sistemele de cultivare sau modelaţi parametrii climatici în spaţii protejate (sere, solarii).
Creșterea nivelului de CO2 în atmosferă
Creșterea nivelului de CO2 în atmosferă şi mai ales în teren protejat (sere, solarii) duce la creșterea nivelurilor de zaharuri simple (glucoză, fructoză) din frunze şi fructe și poate reduce conţinutul de azot. Astfel, frunzele şi fructele sunt mai atractive pentru dăunători, care prin aparatul
bucal sparg cuticula frunzei sau a fructului, asigurând deseori ca vector transmiterea bolilor.
Exemplu poate fi transmiterea prin intermediul cărăbuşelului spicelor de cereale (Anisoplia austriaca) sau al puricelui dungat al cerealelor (Phyllotreta vittula) a fuzariozei cerealelor (Fusarium,
Gibberella и Monographella), care la fel poate afecta plantele cu sporii transmiși prin intermediul
vântului și stropilor de ploaie. În cadrul culturilor legumicole, dar şi al unor culturi horticole de
talie scundă, cultivate în teren protejat, controlul nivelului de CO2 poate determina sporirea recoltei, dar şi poate servi ca parametri de control al bolilor.
La conţinut ridicat de CO2 în sol se obţine o sporire a recoltei de rădăcini de sfeclă de zahăr
(Beta vulgaris) și tuberculi de cartofi (Solanum tuberosum), dar totodată aceste culturi devin mai
susceptibile, iar frecvenţa şi intensitatea la bolile de rădăcini produse de ciupercile respective
mana rădăcinilor de sfeclă de zahăr (Peronospora schachtii) şi a cartofului (Phytophthora infestans) este din an în an mai accentuată.
Temperaturile extreme mai ridicate provocate de încălzirea globală
Temperaturile mai ridicate vor favoriza intensitatea şi frecvenţa afectării plantelor de către
ciupercile termofile, cu un grad mai înalt şi cu perioade mai lungi pentru Republica Moldova.
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Temperaturile mai înalte scad, pe de o parte, eficienţa unor pesticide, dar pe de altă parte, favorizează insectele multor agenţi patogeni și intensifică apariţia de dușmani naturali ai dăunătorilor
(entomofagi) și bolilor (temperaturi mai înalte decât optimul la majoritatea din boli de 18-24 0C).
Modele predictibile, în baza sistemului de staţii agrometeorologice iMetos din Republica Moldova, în ultimii 5 ani denotă dezvoltarea manei (Phytophthora infestans) la cartofi şi tomatele
târzii, astfel se demonstrează că ciuperca infectează și se reproduce cu o frecvenţă şi o intensitate majoră în perioadele de umiditate ridicată a aerului, dar şi a oscilării temperaturilor de zi şi
noapte între 12 0C şi 27 0C) din decada a 2-a – a 3-a lunii august. Din aceste considerente, practic,
fermierii care cultivă tomate în câmp după a 2-a jumătate a lunii septembrie nu mai au recolte
sănătoase, dar nici randament.
Un exemplu similar s-a înregistrat la cultura de căpşuni în anul 2019, când pe fondul depunerilor atmosferice şi diferenţei de temperaturi în perioada decadei a 3-a lunii mai şi decadei 2-a
lunii iunie (ziua de 28-32 0C şi noaptea de între 12-14 0C) multe plantaţii comerciale au fost afectate de mana coletului (Phytophtora cactorum) şi putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea). Perioada
menţionată la multe soiuri, a corespuns cu coacerea şi recoltarea, fiind imposibilă aplicarea de
tratamente chimice.
Astfel, este necesar de a avea fie culturi mai timpurii, fie mai târzii decât perioada menţionată,
pentru a proteja plantele de diferenţele de temperaturi care creează condiţii ideale de condensare a apei şi de apariţie a bolilor.
Umiditatea atmosferică şi prezenţa picăturilor de apă
Umiditatea poate afecta atât plantele gazdă, cât și agenţii patogeni în diferite moduri. Unii
agenţi patogeni cum ar fi rapănul mărului sau pătarea cafenie a frunzelor și fructelor (Venturia
inaequalis) și mai mulţi agenţi patogeni ai rădăcinilor culturilor legumicole sunt mai susceptibili
de a infecta plantele în zona de nord a ţării, în perioadele cu primăvară rece și umedă, și mai
puţin în condiţiile cu climat uscat cum ar fi în zonele de centru sau sud. Alţi agenţi patogeni, cum
ar fi speciile de făinare a mărului şi părului (Podosphaera leucotricha) şi ciuruirea bacteriană a
frunzelor de sâmburoase (Xanthomonas campestris pv. pruni), tind să prospere şi în condiţii de
umiditate mai scăzută (dar nu redusă) pe fondul diferenţelor de temperaturi zilnice şi nocturne.
Deşi impactul precis al schimbărilor climatice asupra bolilor patogene este oarecum incert,
deoarece unele schimbări climatice pot favoriza sporirea frecvenţei şi intensităţii unor agenţi
patogeni, în timp ce altele pot inhiba apariţia acestora, sunt necesare, totuşi, măsuri de diminuare
a afectării culturilor prin:
• utilizarea de material de înmulţire sănătos (sămânţa, puieţii și butașii) fără purtător de
agenţi patogeni în ţesuturile lor interioare (viroze, micoplasme) și exterioare (micoze, bacterioze);
• utilizarea de staţii agrometeorologice automatizate cu programe de monitorizare şi predicţie a parametrilor de microclimă şi de prognoză a bolilor şi dăunătorilor;
• cultivarea de specii, soiuri şi hibrizi cu rezistenţă sau toleranţă la boli şi dăunători;
• evitarea perioadelor de cultivare a culturilor în care plantele sunt mai des expuse la condiţiile de stres şi favorabile pentru afectarea de boli şi dăunători;
• trecerea producerii legumelor în teren protejat, unde pot fi mai uşor controlaţi parametrii
de microclimă şi de evitare a afectării de boli.

1.2. ADAPTAREA ȘI SPORIREA REZISTENŢEI BOLILOR ŞI DĂUNĂTORILOR
LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE
Creșterea numărului de generaţii de dăunători și sporirea rezistenţei bolilor şi dăunătorilor
la schimbările climatice este în strictă corelaţie cu majorarea temperaturilor medii diurne, sumei
de temperaturi active, diferenţelor de temperaturi şi umiditate pe fond de stres ale plantelor de
cultură. În ultimele 3 decenii, temperatura medie diurnă în Republica Moldova s-a majorat cu cca
1,5-2 0C, ceea ce a dus la proliferarea generaţiilor unor dăunători şi de sporire a rezistenţei bolilor
şi dăunătorilor.
Unii cercetători declară că efectul temperaturii asupra insectelor în mare măsură depășește efectele altor factori de mediu. Predicţiile privind stadiul de dezvoltare al insectelor sunt cel
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mai adesea calculate folosind suma temperaturilor active acumulate zilnic. Prognoza climatică
(temperatură, umiditate, prezenţa apei, alte condiţii vitale patogenilor) este un instrument model
pentru estimările adaptării și sporirii rezistenţei bolilor şi dăunătorilor la schimbările climatice.
Spre exemplu, creșterea concentraţiilor de CO2 şi a temperaturilor diurne a determinat schimbări ale sporirii adaptării și rezistenţei sfredelitorului porumbului (Ostrinia nubilalis), care în
condiţiile Republicii Moldova, fiind o insectă monovoltină, are un ciclu de dezvoltare a unei generaţii pe an. Însă în sud-vestul Germaniei se întâlnește și o specie bivoltină, care dezvoltă două
generaţii pe an. A doua generaţie este deosebit de periculoasă pentru știuleţi și crește riscul de
apariţie a fuzariozelor. Dezvoltarea celei de a 2-a generaţie de acest dăunător în condiţiile ţării
este doar o problemă de scurt timp.
Evaluarea impactului schimbărilor climatice, în special al celui mai important dăunător al
culturilor solanacee, indică o adaptabilitate fenomenală a gândacului de Colorado (Leptinotarsa
decemlineata), care a apărut iniţial la cultura de cartofi în anii 50-60 ai sec.XX, ulterior a progresat
rezistenţa şi a sporit proliferarea, astăzi fiind un periculos dăunător atestat pentru tot spectrul de
culturi din această familie. Pe lângă faptul că este greu de combătut, se înmulţește extraordinar
de repede, consumă foarte multe culturi, se răspândește la distanţe mari, astfel a obţinut în timp,
sub influenţa mediului de cultură, o rezistenţă indusă la multe produse de uz fitosanitar, cum
ar fi cele din grupele de insecticide ca: carbamatele, organofosforice, organocloride, inclusiv la
unele peritroide şi neonicotionoide. Combaterea acestui dăunător implică combinarea de metode
agrofitotehnice, cultivarea de soiuri şi hibrizi cu frunze pubescente, a entomofagilor, utilizarea
raţională a unui sortiment variat de pesticide biologice şi chimice după structură, mod de formulare și acţiune, pentru evitarea apariţiei fenomenului de rezistenţă.
Schimbările climatice la unele boli pe fond de majorare a temperaturilor diurne şi sporirii
umidităţii aerului atmosferic duc la sporirea virulenţei şi rezistenţei. De exemplu, în toamne calde şi umede, pe soluri lutoase din zona de nord la cultura de rapiţă de toamnă, semănată târziu
şi cu răsărirea târzie a plantulelor pe fond de biomasă abundentă şi cu alungirea tulpinii, tot mai
des apare putregaiul negru sau fomoza (Leptosphaeria maculans / Phoma lingam) și putregaiul
alb (Sclerotinia sclerotiorum). Deşi în cultură au fost introduse soiuri tolerante la putregaiul negru
și la putregaiul alb, totuşi aceste boli necesită respectarea în primul rând a măsurilor agrotehnice,
iar în al doilea rând aplicarea de tratamente curative.
Un alt exemplu de o simbioză nefericită de dăunător şi boală, care afectează cultura viţeide-vie şi manifestă adaptabilitate la agroecosistemele locale, o reprezintă cicada americană a
viţei-de-vie (Scaphoideus titanus), insectă ultrarecentă înregistrată în 2012, care transmite viţei
prin saliva de înţepătură o boală foarte periculoasă – îngălbenirea aurie a viţei-de-vie (Flavescence doree). Anume boala respectivă este indicatorul entomologic al prezenţei insectei, fiindcă
simptomele pot apărea pe viţa-de-vie într-o zonă și într-un an, apoi dispare fără intervenţia fermierului și aceasta îl induce în eroare. Boala își schimbă plantaţia, anul, soiul, hibridul, nuanţele
simptomatice, care sunt o altă eroare a fermierului. Această „plimbare” dintr-o plantaţie în alta,
de la un an la altul, sau de la o culoare la alta ca simptom primar, depinde numai de fluctuaţia
parametrilor climaterici: (i) nordici, adică răcoroși și care resping insecta și scad sau dispar intensitatea atacului; (ii) sudici, adică secetoși și călduroși care atrag dăunătorul (cicada are aparat
bucal sugător și pe arșiţă se deshidratează și apoi completează deficitul hidric din sucul celular
al frunzelor viţei-de-vie), și astfel instantaneu transmite bacteria periculoasă și intensifică dezvoltarea bolii. Astfel, din momentul schimbării condiţiilor climaterice din nordul ţării, la fel spre
încălzire și pe o durată multianuală, rezultă că și cicada americană a viţei-de-vie va răspândi
boala în zone ecologice noi.
În concluzie, aceste exemple de boli și dăunători din nou obligă fermierul de-a cunoaște nu
numai tehnologiile de cultivare a culturilor agricole, dar și multe aspecte din domeniul fitosanitar
şi al etiologiei – simptomaticii bolilor şi biologiei şi modului de înmulţire–răspândire a dăunătorilor.
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1.3. IDENTIFICAREA ȘI RECUNOAȘTEREA NOILOR FOCARE DE DĂUNĂTORI
PE BAZA FACTORILOR NATURALI ȘI PARAMETRILOR DE MICROCLIMĂ
Trecerea microorganismelor (insecte, agenţi patogeni etc.) de pe un continent pe altul, sau dintr-o ţară în alta, este deja un fenomen bine cunoscut, cercetat și inevitabil. Dar mai puţin se știe că
permanent migrează un număr mult mai mare de specii de dăunători și boli, doar că majoritatea
din ei sunt expuși eșecului invaziv, imediat sau peste multe zeci de ani, ca de exemplu gândacul
de Colorado, buburuza asiatică etc. Totuși dăunătorii care migrează în agroecosisteme noi sunt
favorizate de 2 factori: natural (vântul, microclima – temperatura și umiditatea, flora locală sau
componenţa de plante gazdă) și uman (posibilitatea de a aplica măsuri și metode în contextul
unui control fitosanitar iniţial și apoi permanent).

1.3.1. Factorul natural – vântul
Primul factor natural, care favorizează migraţia dăunătorilor ca organisme concurente cu
plantele agricole, constă în energia eoliană sau vântul și se prezintă prin următoarele exemple.
Exemplul 1. Gândacul de Colorado a migrat din America pe cale maritimă, adică cu ajutorul
factorului uman, și a fost înregistrat, prima dată în Europa, în orașul Leipzig din Germania (18751877), dar focarele au fost distruse în totalitate. La fel și focarele cele din Elveţia (1876), apoi și
din Marea Britanie (1881-1887, Londra) au fost lichidate din primul an de apariţie. Următoarele
pătrunderi s-au înregistrat oficial în Europa, și din nou în Germania (1902, regiunea Hamburg) și
din nou focarele au fost distruse conform legislaţiei. Însă, în timpul Primului Război Mondial importarea cartofului din America s-a intensificat foarte mult și insecta a ajuns în Europa din nou,
dar deja în Franţa (1918 și în 1922, Bordeaux). Focarele din Franţa însă nu au fost lichidate după
modelul din Germania în nici o ţară. Potenţialul de migrare a insectei, prin mers, vânt și marfa
de cartofi s-a transformat într-o mare problemă pentru cultivatorii acestei plante. Astfel, în 1960
a fost înregistrat deja în România. În Republica Moldova în 1961 au fost depistate primele exemplare pe malul stâng al Prutului (zona Hânceşti), iar din 1962 s-a început combaterea insectei prin
metode chimice și experienţa continuă până în prezent.
Exemplul 2. Recent, un alt gândac, cel vestic al rădăcinilor de porumb (Diabrotica virgifera
virgifera), pătruns tot din America pe continentul european pe vreme de război (cele iugoslave),
adică cu ajutoarele umanitare de porumb pentru Serbia și Muntenegru, oficial a fost înregistrat
în 1992 pe un câmp de porumb de lângă aeroportul din Belgrad. Focarul, însă a fost depistat cu
întârziere și era deja atât de mare, încât nu a fost posibil de lichidat după modelul gândacului de
Colorado în Germania de la 1875. După 5 ani, prin aceleași căi de migrare ca și gândacul anterior,
insecta a fost înregistrată în România (1997), după alţi 7 ani în Ucraina (2004) și după alţi 7 ani în
Republica Moldova (2011, nord), însă nu ca focare (cu șanse de lichidare), dar ca populaţie densă
de dăunător al porumbului. Astfel, chiar dacă din imensitatea indivizilor implicaţi în procesul
de migraţie și favorizaţi de vânt, doar o mică parte ajung la „destinaţie”, se sedimentează şi se
adaptează în agrocenoze noi, ei în câţiva ani devin dăunători și produc pagube. Fiindcă la „finiş”
ajung cei care au trecut selecţia naturală și chimică în primele ţări pe care l-au atacat, respectiv
mai puternici şi rezistenţi indivizi, din care ulterior creşte densitatea lor populaţională până la
nivel de dăunători obișnuiţi și cu rase deja rezistente.
Exemplul 3. Buha fructificaţiilor (Helicoverpa armigera) este un alt reprezentativ exemplu
din migraţia insectelor cu ajutorul vântului și, spre deosebire de alte insecte, fluturii migratori
de buhă pot fi recunoscuţi după zborul lent (obosiţi) şi aripile foarte uzate (decolorate și zdrenţuroase), ceea ce demonstrează parcurgerea unei distanţe semnificative, mai concret dintr-o ţară în
alta, luând în consideraţie latitudinile mici ale republicii.
Exemple similare: omida de câmp zboară într-o noapte peste 30 km; lăcustele migrează cu
vânturile la zeci de kilometri în două-trei zile; ploşniţele cerealelor, în căutare de nutriţie, zboară până la sute de km în căutare de planta gazdă; omida păroasă a dudului şi multe alte insecte
migrează la distanţe mari individual (prin mers) și în stoluri (zbor cu vântul şi curenţii de aer).
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Astfel, apariţia insectelor zburătoare nu poate fi stopată, sau este stopată foarte rar ori pentru
foarte puţin timp.

1.3.2. Factorul natural – microclima / temperatura și umiditatea
În cazul când indivizii sau sporii de agenţi patogeni au ajuns la un „finiș”, aceștia sunt întâlniţi
de factorul natural 2, atât de decisiv pentru adaptare și dezvoltarea lor: microclima din agrocenoză – temperatura și umiditatea. Pentru majoritatea insectelor dăunătoare și agenţilor patogeni sunt stabiliţi parametrii de microclimă (suma temperaturilor efective și umiditatea relativă
a aerului) și pentru unii din aceștia sunt incluși în subcapitolul 2.4. În funcţie de parametrii respectivi, are loc dezvoltarea speciilor într-un anumit număr de generaţii (în anii cu temperaturi
optime dezvoltă generaţii conform potenţialului genetic și fiziologic, iar în caz de deviere, fie an
secetos sau an ploios, numărul generaţiilor crește sau scade), ori la agenţii patogeni – cicluri de
infecţii (primar, secundar, terţiar etc.).
Spre exemplu, temperaturile: (i) cele scăzute sporesc dezvoltarea păduchelui verde al cerealelor (Schizaphis graminum) la sorg, astfel plantele pierd rezistenţa la atacul insectei; (ii) cele ridicate sporesc dezvoltarea muștei de Hessa (Mayetiola destructor) la grâu și plantele sunt atacate
mai intensiv de insectă.
Exemple de umiditate a solului, care controlează evident dezvoltarea unor insecte: la umiditate înaltă indivizii de elateride (gândacii pocnitori sau sârmarii adevăraţi) şi tenebrionide
(gândacii negri sau sârmarii falși) se dezvoltă favorabil conform potenţialului genetic (migrează
pe orizontală – vara și pe verticală – toamna și primăvara) şi la umiditate redusă indivizii sunt
expuşi pieirii, fiindcă devine imposibilă alunecarea printre particulele de sol a larvelor.

1.3.3. Factorul natural – plantele-gazdă
Cu toată microclima perfectă pentru indivizii ajunși la un „finiș”, în lipsa de hrană – mor. De
aceea prezenţa plantelor-gazdă este decisivă pentru adaptarea lor finală. Printre dăunători și
agenţii patogeni ai plantelor agricole se numără specii solitare monofage – adică care preferă
doar o plantă pentru nutriţie. Spre exemplu: (i) gărgăriţa mazării (Bruchus pisorum) se dezvoltă
pe boabele de mazăre cultivată şi spontană; (ii) molia mărului (Yponomeuta malinellus) atacă
numai soiuri şi varietăţi de măr; (iii) molia minieră a sfeclei (Scrobipalpa ocellatella) atacă diferite
soiuri de sfeclă cultivată şi spontane; (iv) părul/prăsadul are trei dăunători monofagi care atacă
diferite soiuri şi varietăţi de păr, și anume – puricele melifer al părului (Psylla pyri), viermele
perelor (Cydia piryvora), viespea cu ferăstrău a perelor (Hoplocampa brevis); (v) nucul, la fel, are
dăunători și boli strict „personale”, de exemplu: acarianul eriofid (Aceria erynacus), păduchele
mare și mic al frunzelor (Callaphis juglandis și Chromaphis juglandicola) și două boli – antracnoza
(Gnomonia leptostyla) și arsura bacteriană (Xanthomonas juglandis).
Însă majoritatea dăunătorilor și agenţilor patogeni aleg pentru nutriţie cel puţin 3-4 plante-gazdă dintr-o singură familie botanică și se numesc dăunători și boli oligofage. Cel mai frecvent însă dăunătorii și bolile sunt polifage, adică se nutresc pe o gamă largă de plante-gazde din
mai multe familii botanice. Însă, printr-o gamă largă de plante obligatoriu se numără și spontane,
adică sălbatice, care niciodată nu sunt cuprinse în strategia de combatere a unui sau altui dăunător. Ca exemplu, din nou gândacul de Colorado, care are o asociere puternică cu plantele din familia Solanaceae, în special cu cele din genul Solanum, dar printre acestea nu sunt numai cartoful,
tomatele, vinetele etc., dar și ciumăfaia, laurul, măselariţa, mătrăguna, zârna neagră, lăsniciorul
amărui și altele. Totodată, numeroase ponte se depun pe buruienile din cartofării, ca: mohor, pir,
volbură, costrei etc. Însă, chiar dacă larvele nu se hrănesc cu aceste plante, ele asigură incubaţie
normală și „scăriţe” pentru urcare pe frunzele de cartof.
De aceea, anume oligofagia și polifagia asigură condiţii de adaptare în orice agrocenoză cu
parametri de microclimă stabiliţi, în care vegetează una sau altă plantă-gazdă bună pentru nutriţie. În acest context, este necesar de conștientizat că parametrii microclimei nu sunt un factor de
limitare a unui dăunător sau boli, dar un factor de selectare naturală a speciei de dăunător sau
boală care se va dezvolta într-un anumit sezon agricol. Apariţia sau dispariţia unor specii nu se
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poate atribui combaterii reușite pe cale naturală, dar depresie populaţională, adică atunci când
unii parametrii microclimatici o afectează, dar nu și o dispar (omoară). Exemplu bun este omida
de câmp (Loxostege sticticalis), la care, pe timp de secetă îndelungată din luna august, femelele
nu pot depune pontele, fiindcă lichidul oviductului femel, prin care alunecă ouăle, devine vâscos
și femela moare cu ouăle în abdomen. Dar rezerva biologică generală este semnificativ de mare
în toate microhabitatele adiacente, încât niciodată această specie nu a dispărut din agrocenozele
agricole și în condiţii optime poate deveni dăunătoare și invazivă.
Astfel, fermierul nu poate conta, pe secetă și umiditate înaltă, că vor dispărea dăunătorii și bolile, dar trebuie să monitorizeze permanent starea fitosanitară din cultura sa cu interes economic
ca să ia decizii corecte la momentul oportun.

1.3.4. Factorul uman
Câteva specii de insecte noi și apărute foarte recent în agrocenozele din Republica Moldova,
și anume gândacul vestic al rădăcinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera), molia minieră
a tomatelor (Tuta absoluta), buburuza asiatică (Harmonia axyridis), inclusiv în biocenozele din
vecinătate, ca molia minieră a castanului (Cameraria ohridella), viespea neagră a ulmului (Aproceros leucopoda), ţânţărașul galicol al frunzelor de salcâm (Obolodiplosis robiniae) etc. au avut un
„finiș” microclimatic perfect, adică s-au adaptat foarte rapid doar în câţiva ani și nu zeci de ani,
însă nu au fost lichidate prin aplicarea tuturor măsurilor și metodelor de control fitosanitar iniţial, în special cele din agrocenoze și ambiental (castanul). Acestea și alte specii s-au adaptat perfect
în condiţiile republicii, fiindcă potenţialul microorganismelor de adaptare în noi nișe, înmulţire
și răspândire, printre care insectele și agenţii patogeni, depășește factorul uman și aceasta trebuie de recunoscut.
Primul motiv din incapacitatea respectivă sunt dimensiunile mici și pătrunderea lor în locuri
mai frecvent invizibile, decât vizibile. Altul ar fi necunoașterea exactă a părţii de pătrundere:
nord, sud etc. odată ce republica are o suprafaţă mult mai mică decât ţările vecine și este înconjurată, la fel, de terenuri agricole și cu aceleași plante-gazdă cultivate. Adică obstacole naturale, în
special acvatice, nu are. Următorul motiv ar fi necunoașterea suficientă a dăunătorilor locali și
celor invazivi, pentru a se alerta fermierul la prima sesizare. Spre exemplu, până în prezent prea
puţini fermieri cunosc că același gândac de Colorado are 4 stadii de dezvoltare (adult, ou, larvă și
pupă) și nu 3 (ignorând pupa, care se află în sol și nu este vizibilă pe plante), sau larvele de buburuza asiatică sunt considerate viermi dăunători, necunoscând că ele de fapt sunt folositoare (prădători de afide) și sunt buburuze în stadiul de larvă. Exemple de acest gen – necunoașterea unui
sau altui stadiu din dezvoltare a insectelor, după care se „rupe firul” înţelegerii acestui domeniu
complicat din protecţia plantelor, se pot prezenta până la nesfârșit.
În astfel de situaţii, pentru populaţiile de dăunători și boli cu potenţial fiziologic net superior
faţă de alţii se întreprinde așa-numita rezistenţă mixtă din partea fermierilor, și anume:
(i) formarea condiţiilor prietenoase pentru fauna utilă (prădătorii și parazitoizii) din
agrocenozele care le stăpânesc;
(ii) lichidarea primelor focare, dar fiindcă efectul va fi doar temporar (migrarea internă și
externă are loc în fiecare an, adică se completează cu noi indivizi sau spori), apoi să treacă la;
(iii) măsuri fitosanitare pe vegetaţie și în diapuaze de iarnă (foarte eficiente la începutul
depistării focarelor primare și secundare ale tuturor speciilor);
(iv) combatere chimică echilibrată și justificată economic și ecologic, când dăunători sau
boli devin specii obișnuite în terenurile agricole din gestiune.
În concluzie, identificarea și recunoașterea eventualelor focare de dăunători și boli noi face
parte din pregătirea profesională a fermierilor și solidaritatea reciprocă. Adică, orice insectă sau
boală străină apărută în plantaţia cultivată de fermier, sau orice abatere de la verdele genetic și
botanic al plantelor agricole (pete, răsuciri, decolorări, deformări etc.) se acţionează după principiul „primului ajutor” din medicina umană, adică efectuează observaţii de câmp și plante, analizează plantele și stabilește focarele, anunţă și consultă specialistul de rigoare.
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1.4. SUPRIMAREA FOCARELOR ȘI VECTORILOR DE TRANSMITERE A
AGENŢILOR PATOGENI
Numeroase rezultate pe plan mondial demonstrează că cea mai eficace metodă de suprimare
a focarelor și vectorilor de transmitere a unor organisme dăunătoare culturilor agricole are loc
prin utilizarea soiurilor / hibrizilor rezistenţi. Aceasta este o metodă aproape ideală, deoarece: (i)
implică investiţii financiare minime în tehnologii de combatere; (ii) nu poluează mediul înconjurător al terenurilor agricole din vecinătate și depărtare; (iii) nu afectează fauna utilă existentă în
plantaţiile administrate personal şi nu perturbă echilibrul biocenotic natural din zona lui.
Exemplul clasic de rezistenţă este viţa-de-vie americană altoită cu viţa-de-vie europeană sensibilă la atacul păduchelui, adică filoxerei, punându-se astfel bazele acestei metode de combatere,
care este importantă în combaterea filoxerei şi în prezent. Însă rezistenţa plantelor agricole se
împarte în alte două: (i) rezistenţă genetică şi (ii) rezistenţă ecologică.
1. Rezistenţa genetică este când un anumit soi/hibrid produce o recoltă mai mare și de bună
calitate, decât ar produce alte soiuri din aceeași plantă, la: (i) acelaşi nivel de atac de insecte sau
boli; (ii) în condiţii similare de microclimă. Această rezistenţa genetică este divizată în alte 3 modalităţi:
1) soiuri/hibrizi nepreferate de insecte, spre exemplu: castanul cu floarea roșie și cu mirosuri mai puternice este evitat de molia minieră a castanului faţă de cel obișnuit, la care-i
usucă frunzișul din iulie; viermele merelor evită fructele au coaja groasă, fiindcă larvele
depun mai mult efort la străbatere și mai multe mor sau sunt spălate de ploi ori parazitate,
sau mâncate de prădători și tot așa; gândacul de Colorado nu găsește hibrizii de cartof cu
miros slab de solanină (substanţa principală care-i ademenește) etc.
2) soiuri/hibrizi care resping insectele provocându-le antibioză (înfometarea), iar ca exemplu este rădăcina de viţă-de-vie americană care respinge filoxera; ploșniţele cerealelor,
când pe timp de secetă și călduri ridicate grâul se maturizează mai repede și ele rămân
fără hrană și migrează în porumb, dar nu mor și ajung la locul de iernare, însă devin un
eșec populaţional (maturizare perturbată, dimensiunile corpului mai mici şi greutatea mai
redusă, supravieţuire minimă și reproducere scăzută) și un succes pentru grâul din viitor
(ieșite din iernare foarte puţine exemplare, moartea larvelor din prima vârstă, prolificitatea scăzută a ploșniţelor din vară, lungimea anormală a duratei vieţii, diferite anomalii
fiziologice şi de comportare etc.); alt exemplu, porumbul cu DIMBOA (elementul chimic 2,4
dihidroxi-7-metoxi-1,4-benzoxazin-3-one) și acesta este un repelent şi inhibitor de hrănire
a larvelor din prima vârstă de sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis), adică pe acest
soi larvele mor de la începutul dezvoltării.
3) soiuri/hibrizi tolerante la atacul insectelor și bolilor, adică producţia nu este redusă, chiar
la prezenţa unei populaţii mari de insecte, care în mod normal ar reduce producţia soiurilor sensibile, la acelaşi nivel de infestare; toleranţa soiurilor însă nu reduce populaţia
dăunătorului, dar le direcţionează spre cele netolerante, iar de model sunt soiurile/hibrizii
autohtoni, obţinuţi evolutiv și trecuţi prin adaptarea la parametrii climatici locali o perioadă foarte îndelungată de ani etc.
2. Rezistenţa ecologică sau pseudorezistenţa prezintă două aspecte: (i) evitarea gazdei
sau când fenologia insectei nu se sincronizează cu planta-gazdă, astfel dăunătorul o evită. Spre
exemplu, soiurile precoce de grâu sunt mai puţin atacate de ploşniţele cerealelor; (ii) rezistenţa
indusă sau când se aplică lucrările agrotehnice, cum ar fi fertilizarea, irigarea etc. şi care produc
schimbări evidente în plantă. Spre exemplu, la un conţinut ridicat de azot insectele supravieţuiesc mai mult şi se dezvoltă mai rapid. Afidele însă reacţionează pozitiv la azotul ridicat din plantă, dar negativ la potasiul ridicat, chiar în doze ridicate de azot. Există astfel posibilitatea folosirii
raportului azot–potasiu pentru a induce rezistenţa la plante la afide.
Alte elemente din tehnologia cultivării plantelor agricole de câmp, prin care se formează rezistenţe împotriva bolilor și dăunătorilor sunt următoarele.
• Asolamentul şi rotaţia culturilor pe aceleaşi terenuri lasă insectele fără planta-gazdă
pentru hrană: grâu după mazăre, varză după porumb etc. Respectarea duce la micşorarea
problemelor organizatorice şi financiare referitor la complexul de organisme concurente.
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Monocultura. Cultura repetată mai mulţi ani la rând a unei plante pe un teren este o problemă deosebit de mare pentru agricultura lumii, inclusiv a ţării noastre. Porumbul, ca exemplu, cultivat ani la rând pe o suprafaţă fără ca producţia să scadă (teoretic), are loc numai
prin măsuri de fertilizare. Dar la atacul bolilor şi dăunătorilor, care se acumulează obligatoriu, pierderile sunt mari. La fel şi cerealele, mazărea, floarea-soarelui etc. nu pot fi cultivate
nici un an după ele, fiindcă scade producţia, indiferent de măsurile care se întreprind în
tehnologia de cultivare, inclusiv apare oboseala solului, atacul intens de boli şi de dăunători
etc. Monocultura reduce eficienţa economică din cauza folosirii cantităţilor mai mari de îngrăşăminte, de pesticide, în general din cauza unei cantităţi mult mai mare de energie.
Selectarea materialului semincer pentru plantare adecvat condiţiilor ţării:
 plantarea materialului săditor sănătos sau liber de microorganisme (viroze, bacterioze,
fitoplasmoze etc.) şi dăunători (acarieni, păduchi, tripşi etc.);
 condiţionarea seminţelor (fără impurităţi, capacitate germinativă maximă, calibrate,
fără traume, proaspete etc.) – asigură o plantă/cultură viguroasă şi suportă atacul microorganismelor.
Respectarea cerinţelor de înfiinţare a unei culturi:
 epoca de semănat face ca plantele să înainteze în vârstă cu 3-4 zile mai repede, respectiv cu 1–2 frunze în plus, astfel suportă mai uşor atacul de insecte (gărgăriţele porumbului, sfeclei etc.);
 semănatul calitativ (adâncime şi densitate) asigură germinarea uniformă şi formează
microclimatul favorabil plantei şi defavorabil insectelor (umbra, răcoarea şi umiditatea le reţin în sol cu 1-3 zile, iar planta creşte cu 1-2 frunze).
 arătura superficială deprimă 80% din insectele şi bolile concurente: se încorporează la
adâncime; se expun fluctuaţiilor de climă (îngheţuri, insolaţii, deshidratări etc.), entomofagilor prădători (păsări şi micromamifere insectivore), distrugerilor mecanice prin strivire.
Întreţinerea culturii în stare fiziologică adecvată:
 cultivaţiile afânează solul, dar şi distrug stadiile insectelor care se află în diapuaza
estivală, spre exemplu pupe de buha fructificaţiilor, gândacului de Colorado, etc.;
 reducerea buruienilor lipsește insectele polifage de hrană; de locuri bune pentru ponte (umiditate şi umbră), de locurile de retragere în diapauză (nocturnă sau diurnă), de
plantele-scară pentru migrarea şi urcarea pe cele de cultură etc.;
 irigarea creşte viguros plantele, după care suportă atacul insectelor, iar unele (afidele,
tripşii etc.) evită acest microclimat umed;
 recoltarea în termene optime și înainte de adunare a indivizilor în populaţii mari şi
acumulare de substanţe hrănitoare din plante (ploşniţa cerealelor) duce la slăbirea sănătăţii insectelor.
Operaţiile după recoltare:
 igiena fitosanitară sau curăţarea terenurilor după recoltare este un element garantat
din orice tip de agricultură, fiindcă microorganismele acumulate în resturile vegetale
în mare parte dispar;
 în timpul îngrijirii plantelor în teren protejat sau deschis se înlătură cele cu simptome
de boală;
 orice gunoi biologic şi de altă natură se înlătură pentru a nu forma locuri pentru acumularea şi retragerea la iernat a organismelor străine plantelor cultivate;
 resturile vegetale de grădină sau livadă nu se ard, dar se compostează şi se readministrează în terenul exploatat, cu scopul de a compensa elementele nutritive ale solului evacuate
cu recoltele agricole: din „colţul biologic” în primăvară vor apărea insectele folositoare,
iar pentru a le stopa pe cele dăunătoare se acoperă cu plasă deasă (pânza de ţânţari).
Măsuri suplimentare care reduc, parţial, densitatea unor dăunători pe terenuri mici, și
anume: culesul manual (larvele cărăbuşului de mai, gândacului de Colorado etc.); cuibăritul (gropi de iarnă din băligar pentru coropişniţe); momeli nutritive (dulci şi fermentative din melasă, drojdie de bere, tescovină); strivitul manual (ouăle de buha verzei,
albiliţa verzei, gândacului de Colorado etc.); muşuroitul (varza cu tulpina bine acoperită
până sub frunze nu lasă musca şi alte insecte să depună oul în/lângă tulpină); cosirea cu
„steagul” lipicios (puricii la varză, ridiche etc.); capcanele electrice, feromonale, plăcile
adezive și colorate, preparate biologice etc. se pot vedea la subcap. 4.3-4.6, inclusiv împotriva insectelor dăunătoare și bolilor pomilor fructiferi din plantaţiile multianuale.
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II. SIMPTOMATICA ŞI DIAGNOSTICUL AFECTĂRII CULTURILOR
AGRICOLE DE AGENŢII PATOGENI
2.1. NOŢIUNI DE BOALĂ, CLASIFICAREA ŞI SIMPTOMELE PRODUSE DE BOLI
CULTURILOR AGRICOLE
Prin boală la plante se înţelege orice tulburare ce are loc în structura şi funcţiile unui organism vegetal, care se manifestă prin modificări biochimice, fiziologice, citologice, histologice şi
anatomo-morfologice care afectează capacitatea de producţie şi de reproducere a plantei.
După cauzele care le produc, bolile plantelor se împart în două mari categorii:
1) Boli neinfecţioase (fiziologice) provocate de acţiunea nefavorabilă a unor factori abiotici din
mediul extern (umiditate, temperatură, lumină, carenţa de macro- şi microelemente etc.).
2) Boli infecţioase (parazitare) provocate de diferiţi patogeni (prioni, viruşi, micoplasme,
bacterii, ciuperci, antofite parazite).
Calificarea bolilor parazitare ale plantelor se face în funcţie de mai multe criterii, utilizarea
cea mai mare având-o clasificarea după natura patogenului.
După acest criteriu, bolile infecţioase se clasifică astfel:
– viroze–boli provocate de virusuri;
– micoplasmoze–boli provocate de micoplasme;
– rickettsioze–boli provocate de richeţii;
– bacterioze–boli provocate de bacterii;
– micoze–boli provocate de ciuperci;
– antofitoze–boli provocate de antofite (plante superioare parazite cu sau fără clorofilă).
În funcţie de evoluţia procesului patologic în timp, bolile plantelor se împart în două categorii:
– boli acute cu o evoluţie rapidă a procesului parazitar, producând în scurt timp moartea
plantei, cum sunt bolile produse de: Pythium debaryanum, Corynebacterium michiganense
pv. michiganense, Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus, Verticillium sp. etc.;
– boli cronice cu un proces parazitar de lungă durată, ce se desfăşoară de-a lungul mai multor fenofaze din perioada de vegetaţie a plantelor, stânjenesc dezvoltarea acestora, influenţează ritmul de creştere, încetinindu-l, grăbesc apariţia fenomenului de îmbătrânire a
ţesuturilor, adică apariţia senescenţei, scad capacitatea de producţie şi eventual grăbesc
moartea plantei, dar nu o cauzează. Putem da exemplu bolile produse de: Gnomonia juglandis (sin. Gnomonia leptostyla), Nectria cinnabarina etc.

Fig. 2.1. Boli acute la plante Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus – putregaiul inelar al cartofului.
Sursa: https://gd.eppo.int

Fig. 2.2. Boli cronice la plante
Gnomonia juglandis – antracnoza la nuc.
Sursa: http://vocarskisavetnik.com

Reţinem că bolile plantelor întotdeauna au o natură cauzală, ele nu apar din senin şi în funcţie
de acest aspect sunt infecţioase (dacă sunt produse de un patogen infecţios care trăieşte parazit pe
planta gazdă) şi, respectiv, fiziologice, dacă sunt cauzate de condiţii de mediu nefavorabile (fac-
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tori perturbatori de nutriţie, carenţe sau exces de macro- şi microelemente, de apă, arşiţă, secetă,
grindină, îngheţ, brumă, substanţe poluante, radiaţii, valori pH etc. Simptomele pot fi asemănătoare sau pot fi confundate, dar importantă este natura cauzală.
Se mai cunosc bolile acute şi, respectiv, bolile cronice, bolile endemice şi, respectiv, epidemice,
bolile localizate, bolile generalizate şi bolile localizate, dar cu efect generalizat.
Bolile comune ale plantelor agricole cuprind: mucegaiul cenușiu, făinarea, rugina, fumagina, virozele, bacteriozele şi micozele.
Mucegaiul cenușiu – se extinde rapid și se manifestă prin apariţia unor pete cenușii pe plantă. Ciuperca Botrytis Cinerea dă naștere acestei boli, pe fondul umidităţii crescute din mediul în
care trăiește planta sau a udării excesive. Plantele infectate trebuie aerisite, ţinute la temperatură
scăzută și umiditate adecvată. Organele afectate vor fi îndepărtate prin tăiere și nu prin rupere,
iar substratul plantei va trebui verificat. Dacă planta nu este afectată în totalitate, se va trata cu
fungicide corespunzătoare şi astfel poate fi oprită dezvoltarea bolii.

Fig. 2.3. Manifestarea mucegaiului sau putrezirii cenușie Botrytis cinerea la măr, tomate şi struguri

Făinarea – pe toate organele aeriene ale plantelor apare o pâslă alb-cenușie produsă de afide,
care se poate extinde foarte repede. Acţionează și asupra fotosintezei, perturbând dezvoltarea
plantei. Tratamentul se face timp de 8 zile cu un fungicid adecvat (substanța active: azoxistrobin,
piraclostrobin, difenoconazol, tebuconazol, flutriafol, penconazol, fenpropidin, kresoxim-metil)
sau un produs care conţine sulf, dar obligatoriu până sau după procesul de înflorire a plantelor.
Organele afectate pot fi înlăturate și manual. Boala este favorizată de uscăciunea atmosferică
ridicată. Tratamentele se repetă din 7 în 7 zile.

Fig. 2.4. Făinarea la tomate Leveillula taurica

Fig. 2.5. Făinarea la măr Podosphaera leucotricha

Rugina – este o boală fungică des întâlnită, care se manifestă prin apariţia pe frunze a unor
pete roșiatice și a multor pustule mici din pudră, a căror culoare variază de la bej și maro, la galben și portocaliu. Această boală produsă de ciuperci din genurile Uromyces, Puccinia, Phragmidium (mai ales între primăvară și toamnă) se transmite prin intermediul vântului sau la contactul
cu uneltele de grădină. Ciupericle de rugină se dezvoltă cel mai bine pe vreme ploioasă și slăbesc
planta, iar în cazuri extreme frunzele acesteia vor cădea. Se recomandă tăierea frunzelor afectate
și apoi arderea lor. La culturile cerealiere şi leguminoase pentru boabe se aplică tratament an-
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tifungic cu produse care conţin substanţe active de: epoxiconazol, piraclostrobin, protioconazol,
flutriafol, la legume cu azoxistrobin, piraclostrobin+boscalid.
Fumagina – este un mucegai negru care se dezvoltă pe secreţiile lipicioase ale afidelor, păduchilor ţestoși, musculiţelor albe. Pudra sub formă de funingine împiedică plantă să respire și
diminuează procesul de fotosinteză. Combaterea se poate realiza prin distrugerea insectelor dăunătoare și aplicarea de tratamente prventive cu fungicide cuprice.

Fig. 2.6. Rugina galbenă la
cereale Puccinia striiformis

Fig. 2.7. Fumagina la tomate
Capnodium salicinum

Fig. 2.8. Virusul mozaical al
mărului Apple mosaic virus

Virozele – pe plante apar pete cu forme neregulate, creșterea încetează, iar frunzele și tulpinile se deformează. Virozele sunt transmise de insecte, mai ales de afide, musculiţe albe, nematozi
paraziţi și lăcuste. Virușii pot produce pete sau cauza ofilirea frunzelor și a florilor, iar pe frunze
sau tulpină pot apărea tumori. Tratarea acestei boli este dificilă și nu mereu dă rezultate, caz în
care planta trebuie scoasă din pământ și arsă.
Simptome specifice virozelor: spre deosebire de bacterioze şi micoze, pe organele infectate
cu viruşi nu apare nici exsudat bacterian (lacrimi vâscoase), nici organe de ciuperci; denumirea principalelor viroze reflectă simptomele acestora, respectiv: mozaicul frunzelor (stropire cu
galben între nervurile frunzei, uneori de-a lungul nervurilor) la ardei, castraveţi, pepeni, varză,
conopidă, ceapă, fasole, mazăre, sfeclă, salată, spanac, frunze de ferigă la tomate, striul (dungi de
culoare brună pe tulpini, frunze, fructe) la tomate, pete de bronz la tomate, stolburul (lăstărire puternică în vârful plantelor) la tomate, ardei, vinete, piticirea şi îndesirea tufelor la ardei, cloroza
cepei (pete mari între nervuri), îngălbenirea morcovului, îngălbenirea spanacului. Simptomele
virotice sunt dependente de mersul vremii, în sensul că pot dispărea, trecând în stare latentă. Se
transmit prin sămânţă şi material săditor, insecte (se hrănesc prin înţepare şi sugere), sol, contact
între plante bolnave şi sănătoase unelte infectate ş.a.
Bacteriozele – simptomele se manifestă sub forma apariţiei unor pete, mucegaiuri, putreziri
parţiale și chiar cancere. Bacteriile se înmulţesc rapid, acţionează la nivelul rănilor, iar transmiterea de la o plantă la altă nu este vizibilă. Pot fi transmise prin picăturile de ploaie, apa de udat,
insecte, diferite activităţi de grădinărit și nu există tratament. Planta trebuie arsă, iar uneltele de
grădină dezinfectate.

Fig. 2.9. Bacterioza castraveţilor
Pseudomonas lachrymans

Fig. 2.10. Pătarea frunzelor şi
băşicarea fructelor de tomate
Xanthomonas vesicatoria

Fig. 2.11. Arsura bacteriana a
frunzelor de măr (Pseudomonas
syringae von Hall.)
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Simptome specifice bacteriozelor: pe frunze apar pete unghiulare (colţurate), înnegriri ale
nervurilor, dar cel mai adesea arsuri (brunificarea frunzelor); frunzele „arse” nu cad de pe plantă
cum se întâmplă în cazul micozelor, ci rămân atârnând; pe fructe apar băşicări; tumori canceroase, închise, de forma unor nodozităţi, pot apărea atât pe rădăcini, cât şi pe tulpini; căpăţânile
de varză, rădăcinile de morcov se transformă în putregaiuri umede, cu miros neplăcut; pătările
produse de bacterii sunt acoperite, mai ales pe vreme umedă, cu picături vâscoase (secretate de
ţesutul bolnav), conţinând concentrat bacterian; bacteriile se translocă în toată planta prin vasele
conducătoare, infectând toate organele, inclusiv sămânţa; din acelaşi motiv se produc şi ofilirile.
Principala cale de transmitere este sămânţa şi resturile vegetale infectate rămase în câmp şi încorporate în sol. Rănile provocate rădăcinilor în urma prăşitului pot constitui porţi de pătrundere
a bacteriilor în plantă iar uneltele infectate–căi de transmitere.
Micozele reprezintă pătările provocate de ciuperci, sunt însoţite întotdeauna de corpul vegetativ al ciupercii (pâslă, puf, fibre, iască, pălării) sau de organele de reproducţie, ca nişte puncte negre situate în centrul petei; uneori întâlnim organe de rezistenţă, ca nişte bastonaşe negre
(scleroţi); de cele mai multe ori, ciupercile atacă părţi de plantă, restul plantei rămânând neinfectată; unele sunt foarte periculoase, în sensul că intră în vasele conducătoare, producând ofiliri
rapide, fuzariene sau verticiliene; antracnozele şi ascochitozele determină pete bine conturate şi
adâncite în frunze sau fructe; alternariozele sunt pete cu un desen concentric; septoriozele se manifestă sub formă de pete deschise la culoare care apar numai pe frunze; mana prin pete difuze
(fără o margine clară), de culoare untdelemnie; ciuruirile şi cercosporiozele perforează frunzele;
ruginile apar pe dosul frunzelor sub forma unor gămălii de culoarea ruginei; făinările apar sub
forma unor pulberi albe care acoperă frunzele. Infecţia cu ciuperci se realizează prin spori purtaţi de vânt, prin seminţe infectate sau prin organele ciupercilor de sol.

Fig. 2.12. Antracnoza mazării
Ascochyta pisi

Fig. 2.13. Alternarioza rapiţei
Alternaria brassicae

Fig. 2.14. Septorioza soiei
Septoria glycines

2.2. TEHNICA DIAGNOSTICĂRII PLANTELOR LA BOLI
Diagnosticarea plantelor se face prin studierea plantelor din focar pentru a observa ce părţi
ale acestora sunt modificate: dacă sunt pătate unele porţiuni, care este culoarea, dacă funzele
afectate sunt cele tinere sau cele bătrâne, dacă planta bolnavă este mai scundă decât cele din
jurul ei. La diagnosticarea plantelor la boli se ia în considerare mediul înconjurător, condiţiile
meteorologice, expunerea la poluanţi şi eventual la erbicide, dacă au fost aplicate, se elimină
insectele dăunătoare și cu ajutorul unei lupe se examinează planta pentru a identifica eventuale simptome.
Bolile sunt uşor de controlat dacă sunt descoperite din timp. Spre deosebire de insectele dăunătoare, agenţii patogeni sunt destul de greu de observat, precum şi afectarea lantentă a plantelor
cultivate, dezechilibrele nutriţionale sau poluarea aerului, întrucât condiţiile care le provoacă nu
sunt vizibile. Diagnosticarea bolii se face prin următoarea ordine sau paşi consecutivi:
1) Identificaţi planta afectată pentru a efectua un diagnostic corect.
2) Priviţi cu mare atenţie şi notaţi elementele suspecte la planta respectivă şi ce anume este
afectat: frunza, tulpina, floarea, fructul. Observaţi dacă sunt pătate unele zone ale plantei
şi care este culoarea, dacă frunzele afectate sunt cele tinere sau cele bătrâne, dacă planta
observată este mai scundă decât cele din jurul ei.
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3) Se iau în consideraţie mediul înconjurător şi condiţiile meteorologice, care pot da plantelor un aspect nesănătos pentru o perioadă scurtă sau expunerea la poluanţi (ploi acide,
tratament cu erbicid), după care plantele îşi revin într-un timp scurt după observaţie.
4) Eliminaţi insectele dăunătoare, deoarece unele insecte dăunătoare pot provoca simptome
asemănătoare unor boli. Cu ajutorul lupei studiaţi planta dacă sunt urme de pânze, sau
diferite scurgeri din organele plantelor.
5) Efectuaţi cercetările necesare asupra simptomelor specifice descrise în subcapitolul 2.1, ca
să confirmaţi boala specifică, sau confruntaţi aceste simptome cu un atlas al bolilor. Sau
mostrele pot fi trimise la laboratoarele teritoriale ANSA.
Stabilirea diagnozei bolii (simptomele primare) se
face în funcţie de modificările suferite de plantă în urma
îmbolnăvirii, cel mai corect
fiind prin identificarea microscopică a patogenului.
Bolile provoacă în interiorul plantei o serie de modificări biochimice, citologice,
care cel mai des sunt evidenţiate numai prin analize şi
studii speciale, nesesizate de
ochiul observatorului. Simptomele reprezintă modificări
ce pot fi observate pe cale vizuală (coloraţii, decoloraţii,
atrofii), prin pipăiri (pustule
de rugini, proeminenţele de
pe fructele atacate, de exemplu Xanthomonas vesicatoria
– băşicarea fructelor tomatelor, fig. 2.15), prin gustul
modificat al fructelor (acru,
amar) sau prin miros (înţepător de acid butiric, de muFig. 2.15. Model de identificare a simptomelor bolilor plantelor –
cegai, de trimetilamină – de
ex. Băşicarea fructelor tomatelor (Xanthomonas vesicatoria)
peşte alterat).
În funcţie de evoluţia procesului parazitar, simptomele se clasifică astfel:
– simptome incipiente sau de început al bolii;
– simptome principale sau caracteristice ale bolii;
– simptome finale;
– simptome ascunse sau latente, care apar şi dispar periodic sub acţiunea factorilor de mediu.
O altă metodă alternativă şi relativ nouă pe larg utilizată este Kiturile rapide de testare a
bolilor plantelor de tipul Pocket Diagnostic, pentru detectarea bolilor plantelor cauzate de ciuperci, bacterii și viruși, denumite scrininguri (din engl. screening). Testele pot fi utilizate pentru
screeningul de rutină în seră, câmp sau în lanţul de recoltare–valorificare, pentru confirmarea
simptomelor bolii. Testele de rutină sunt concepute pentru a oferi rezultate rapide, fiabile, pe
teren, pentru a permite luarea mai promtă a deciziilor și prevenirea răspândirii bolilor, pentru o
gestionare eficientă a bolilor culturilor și protecţia mediului.
Utilizarea în teren a testelor de rutină de tipul Pocket Diagnostic (sau kitul) pentru determinarea bolilor plantelor din genurile Phytophthora, Erwinia amylovora, al virusului de cartof Y și al
Risoctonia solanacearum, se efectuează respectând etapele:
1. Selectaţi eșantionul (după cum este detaliat mai jos).
2. Luaţi ţesut simptomatic, includeţi joncţiunea dintre materialul sănătos și cel bolnav, folosiţi ţesuturi de frunze de 0,2 g sau o frunză cu forma pătrată de cca 25 mm.
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3.
4.
5.
6.
7.

Se taie eșantionul în bucăţi mici și se pune în sticlă conţinând tampoane și rulmenţi cu bile.
Se agită ferm timp de 30-60 de secunde pentru a se descompune.
Extrageţi lichidul din recipient cu o pipetă; evitaţi reziduurile de probă și bulele de aer.
Ţinând nivelul dispozitivului de testare, adăugaţi 2 picături în fanta de probă.
Rezultate valide în 10 minute.

ATENŢIE: evitaţi tentaţia de a adăuga mai multe probe doar „pentru o măsură bună”. Prea
multe ţesături de probă vor determina funcţionarea incorectă a dispozitivului de testare. Nu
adăugaţi prea multe picături de mostră pe dispozitivul de testare. Dacă o bulă de aer oprește
testul, încercaţi să strângeţi ușor carcasa pentru a o elibera.
Alte reguli necesare de
respectat la aplicarea testelor de rutină de tip Pocket Diagnostic pentru determinarea rapidă a bolilor plantelor
agricole:
1. Menţineţi cald sucul
de ţesuturi extras.
Testele se desfășoară foarte lent sub 10
o
C. Dacă utilizaţi în
condiţii reci, încălziţi
mai întâi dispozitivul
de testare și flaconul
tampon în mână.
2. Umiditatea afectează
performanţa kiturilor,
așa că nu deschideţi
până nu trebuie să-l
utilizaţi.
3. Citiţi rezultatul testului în cel mult 10 minute și ignoraţi modificările care apar
după acest timp.

Fig. 2.16. Kit rapid de testare a bolilor plantelor de tipul Pocket
Diagnostic pentru cultura tomatelor

2.3. MODIFICĂRI DE CULOARE A ORGANELOR PLANTELOR –
DIAGNOSTICAREA VIZUALĂ A BOLILOR
Decolorările – sunt simptome care caracterizează atacul virusurilor şi bacteriilor, care pot
afecta întreaga plantă şi se manifestă prin îngălbenirea părţilor verzi ale plantei, denumită cloroză, sau pot fi parţiale specifice virusurilor şi micoplasmelor care produc mozaicuri comune sau
inelare.
Colorările – se manifestă în special pe frunzele plantelor bolnave, mai rar pe fructe şi ramuri,
putând fi provocate de diferiţi patogeni şi avea culori diferite: albe, galbene, brune, roşietice, negre (ex. pătarea albă a frunzelor de tomate produsă de Septoria lycopersici, pătarea roşie a frunzelor de prun – Polystigma rubrum, pătarea brună a frunzelor de grâu – Septoria tritici).
Necrozele – determină moartea organului atacat sau al întregii plante-gazdă, cauzată de pierderea luptei locale sau totale a plantei-gazdă şi se prezintă sub forma unor ţesuturi brunificate
(moarte).
Atrofiile (hipoplaziile) – reducerea dimensiunii normale a unor organe ale plantei atacate
sau chiar a plantei, ex. produsă de virusul mozaicat al tutunului la cultura ardeilor dulci (Tobacco
Mosaic Virus), simptomul fiind reprezentat de plante pitice şi fructe nedezvoltate.
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Hipertrofiile (hiperplaziile) – constă în proliferarea haotică a ţesuturilor ca urmare a acţiunii enzimatice a patogenilor (ex. tuberculii atacaţi de râia neagrã a cartofului – Synchytrium
endobioticum manifestă tumori canceroase care depăşesc diametrul tuberculului sănătos).
Nanismul (piticirea) plantelor – se manifestă prin faptul că întreaga plantă se abate de la
datele biometrice normale. De exemplu, mozaicul pepenilor și castraveţilor (Marmor cucumeris)
produce nanismul plantelor şi fructelor de castraveţi.
Leziuni şi răni – cancere: frecvent apar pe ramuri (scoarţa este descompusă de boală, iar
prin uscare apar răni – cancere deschise), fructe şi alte organe ale plantei. Marginea rănii deschise se suberifică şi tinde să acopere leziunea, ex. focul bacterian al pomilor fructiferi (Erwinia
amylovora).
Exudat pe suprafaţa plantei (secreţii) – frecvent determinate de activitatea parazitară a
bacteriilor, care pe timp umed lasă pe suprafaţa atacată un exudat mucilaginos ca o peliculă
strălucitoare, iar pe timp uscat exudatul bacterian se deshidratează şi conferă formele unei cruste albicioase (ex. ciuruirea frunzelor de piersic – Stigmina carpophylla) sau secreţia unor gome
(cleiuri) pe ramuri.

2.4. METODE DE EVIDENŢĂ ŞI ESTIMAREA PRAGULUI ECONOMIC
DE DĂUNARE (PED) LA CULTURILE DE CÂMP, HORTICOLE,
LEGUMICOLE ŞI VITICOLE
Lichidarea dăunătorilor din câmpurile agricole prin toate măsurile și metodele se numește
combatere integrată. Aceasta este susţinută și se bazează pe elementele de: (i) evidentă a dăunătorilor; (ii) dinamica dezvoltării lor; (iii) prevederea sau prognoza evoluţiei lor; (iv) avertizarea
stropirilor biologice sau chimice la timp și corecte. Combaterea integrată, totodată, se sprijină pe
cunoașterea: (i) fazelor sensibile ale culturii; (ii) biologiei organismelor dăunătoare – boli, buruieni și dăunători. Intercalarea acestor elemente și altora care apar la moment se numește pragul
economic de dăunare, aplicat mai frecvent în vorbire și scris prin abreviere: PED-ul. Metaforic,
PED-ul este „termometru, tensiometru, pulsometru etc.” al plantelor agricole cultivate pentru numărarea, măsurarea, estimarea stării fiziologice a plantelor în concordanţă cu organismele străine de pe acestea. Ca rezultat se aplică un tratament, biologic sau chimic, etapă care se numește
avertizarea acestora. Adică, tratamentele se fac la avertizare, numai în zonele unde pagubele
produse sunt medii sau de 1-5% din recoltă și se prognozează condiţii climatice care pot ridica
atacul la un nivel de invazie și epidemie. În concluzie, PED-ul este o noţiune proprie sistemelor de
combatere integrată, permiţând aplicarea diferenţiată și raţională a măsurilor de protecţie, în
funcţie de nivelul de atac și potenţialele pagube în urma unei boli, buruieni sau dăunător.
În continuare se prezintă unele metode pentru estimarea infestărilor speciilor de dăunători.

2.4.1. Metode de stabilire a PED-lui la unii dăunători ai culturilor de câmp
Metoda vizuală. Se efectuează observaţii directe și numărarea dăunătorilor și a plantelor
atacate. Această metodă poate fi o inspecţie de rută sau în detaliu. Inspecţiile de rută permit
identificarea prezenţei în câmp a unui sau altui dăunător, ori răspândirea lui teritorială. În același timp, numărul dăunătorilor nu este întotdeauna numărat pe un câmp sau pe alt teren, ci se
remarcă doar prezenţa acestuia.
Metoda de rută. Cercetările rutei se efectuează pe cel puţin 10% din suprafaţa pe care se va
stabili numărul de dăunători. Prin evidenţe detaliate se determină numărul și intensitatea dezvoltării dăunătorilor. Anchetele detaliate sunt efectuate sistematic pe parcelele staţionare (din dotarea inspectoratelor de protecţie a plantelor sau firmelor de comercializare a produselor chimice) în timpul sezonului de creștere a plantelor și nu mai rar decât o dată la 15 zile. În același timp,
se monitorizează fenologia dăunătorului și dinamica sezonieră a numărului. Pe baza rezultatelor
din parcelele staţionale se efectuează inspectări și măsuri de protecţie în culturile de producere
agricolă industrială.
Metoda – săpătură/sondaj de sol. Metoda de evidenţă la locul de habitare a dăunătorului și
organelor plantelor distruse de acesta. În sol, se determină numărul de insecte care iernează sau
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se dezvoltă în el, spre exemplu, sârmarii, gărgăriţele etc. Această metodă de cercetare prevede
săpături sezoniere în sol.
(i) Toamna (iniţial) – permit prezicerea apariţiei dăunătorilor în anul următor și determinarea măsurilor necesare pentru combaterea acestora.
(ii) Primăvara (controlul) – se sapă după ce solul s-a dezgheţat și a devenit sfărâmicios și se
verifică starea stadiilor hibernate rămase după iernare, adică de a stabili modificările
în starea dăunătorilor din zonele studiate în toamnă – mortalitatea; suprafaţa cercetată
constituie cel puţin 10% din cea de toamnă.
(iii) Pe vegetaţie (periodic) – săpăturile sunt efectuate în sezonul de creștere a culturilor agricole pentru a determina numărul de dăunători din sol și gradul de distrugere a plantelor. Un exemplu reprezentativ este răţişoara sau gărgăriţa porumbului, a cărei prognoză
corectă de la un an la altul se poate baza numai pe estimarea populaţiei existente în sol
în luna august, după împupare. Porumbul, după o cultură nefavorabilă gărgăriţiei (grâu,
orz, mazăre, soia, fasole), lasă în sol până la 5 ex/m2, ceea ce este sub PED. După al 2-lea
an, numărul creşte şi ajunge la 10–12 ex/m2, ca după al 3-lea an să depăşească 20 ex. Avertizarea la porumb, floarea-soarelui şi sfeclă pentru zahăr se face diferenţiat, la faza de 3
frunze 2–3 ex/m2 sau 10 ex/m2 cu seminţe tratate; 3–4 ex/m2 în faza de 3–5 frunze.
Totodată, menţionăm că atacul la sârmari depinde de mulţi factori aleatorii, de aceea este dificil de apreciat că într-un anumit teren, la o anumită cultură, va fi un anumit atac al dăunătorului.
PED-ul depinde de climatul din primăvară: rece şi umed, cu însămânţare adâncă, la porumb chiar
şi 1 larvă/m2 poate provoca multe goluri.
Prognoza buhei fructificaţiilor se stabileşte pe numărul pupelor hibernante aflate din sondajele de sol în toamnă (după recoltare) şi în primăvară (după hibernare). Astfel, la înregistrarea a
1–2 ex/m2, se estimează că va apare într-o densitate mare pe noile culturi din anul următor, PEDul fiind de: 2–3 pupe/m2 din toamnă (după recoltare) și 1-2 pupe/m2 primăvara.
Metoda – disecţia în tulpina. Metoda de numărare a dăunătorilor pe suprafaţa solului se
efectuează în câmpuri libere de plante sau cu o masă de vegetaţie nesemnificativă (în faza de
germinare), dar este mai dificil de obţinut date precise. Însă, prin analiza resturilor vegetale,
spre exemplu toamna a cocenilor de porumb după recoltare și tăiere (în acest scop manuală),
se poate determina mai exact rezerva biologică a sfredelitorului porumbului. Pentru acesta, în 3
lanuri, egal îndepărtate între ele şi cultivate cu diferiţi hibrizi, se controlează câte 1000 de plante.
Numărul obţinut se împarte la suprafaţa însumată a celor 3 terenuri. Cifra obţinută se acceptă ca
număr de omizi/ha pe unitate. Avertizarea se face dacă trece de 2000 omizi/ha, evident că generaţia în anul viitor va depăşi PED-ul: faza 7–9 frunze şi după formarea paniculelor – 3 ponte/100
plante; sau 1–2 omizi/plantă.
Metoda prin scuturare. Metoda de numărare a dăunătorilor direct pe plante nu este atât de
precisă, astfel se poate obţine o numărătoare mai exactă prin agitarea/scuturarea insectelor pe
sol, dar preventiv se așterne o peliculă (metodă bună pentru sere), sau cu fileul entomologic în
câmp deschis.
Metoda instrumentală. Pentru identificarea și înregistrarea dăunătorilor plantelor agricole se
pot aplica și diferite dispozitive, de la cele mai simple (fileu entomologic și capcane de sol) până la
dispozitive electronice compilate (conectarea microcomputerelor). Insectele din sol și care se deplasează la suprafaţă (gândacii pocnitori-elateride, gândacii negri-tenebrionide ș.a.) se urmăresc cu:
1) Capcane de sol (cutii, pahare, butelii), care sunt îngropate până la marginea superioară la
nivelul solului sau puţin mai mică. Pentru a fi protejate de ploaie și supraîncălzire de soare, deasupra lor se instalează un capac pe suport, astfel încât să existe un decalaj de 3-4 cm
între acesta și borcan. Pentru a capta insectele care au căzut în capcană, aceasta se umple
cu 1/3 de formalină sau etilen glicol. Insectele capturate se numără zilnic.
2) Fileul entomologic. Pentru identificarea și înregistrarea unui număr semnificativ de insecte mici sau mobile de pe plante se aplică fileul entomologic cu norma de 10 cosiri pe plante.
Materialul colectat este analizat la faţa locului sau numărat în laborator. Exemplu – buha semănăturilor, care zboară de două ori: primul în lunile aprilie–iunie (foarte redus); al doilea
în lunile iulie–septembrie (foarte numeros), cu maximul în luna august. Importanţă economică are în generaţia I, după primul zbor. Zborul fluturelui se estimează după scara:
(i) 10–20 fluturi/capcană/săptămână = zbor normal;
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(ii) 20–30 fluturi/capcană/săptămână = zbor numeros;
(iii) peste 30 fluturi/capcană/săptămână = zbor masiv.
Pentru producţie important este zborul numeros şi cel masiv, deoarece va produce pagube în
culturi timp de încă 30-40 zile. PED-ul la cereale este de 5 omizi/m2 înainte de semănat; la varză –
2 omizi/m2 la răsărire şi în faza de 1–2 perechi de frunze; la plantarea răsadului 0,1–1 omizi/m2.
3) Exhaustorul. Cu acest instrument (model uscătorul de păr) se pot desprinde, îndepărta și
număra insectele mici (afide, tripși, acarieni, musculiţe etc.) direct din plante sau din probe colectate prin alte metode (frunze, inflorescenţe, rădăcini stufoase etc.). Dispozitivele și
ustensilele pentru detectarea și înregistrarea dăunătorilor sunt foarte des realizate ţinând
seama de reacţia acestora din urmă la diferiţi stimuli (culoare sau lumină, temperatură,
miros etc.). Acestea sunt, de exemplu, ceașca Merike, vasul Petri, farfurioare sau alte vase
plate, vopsite în galben și umplute cu apă.
Metoda capcana-luminoasă. Pentru captarea insectelor nocturne se aplică capcane-luminoase. Dăunătorii care zboară la lumina lămpii se lovesc de pereţii netezi al dispozitivului, cad în
pâlnie și ajung prin ea în recipientul de colectare a insectelor, cu o treime din el umplut cu gaz,
alcool denaturat sau clorofos, eter etc. În capcane frecvent se pun și momeli: (i) alimentare –
pentru atragerea, identificarea și monitorizarea dinamicii și intensităţii pe vegetaţie a fluturilor
de buhe, omida de câmp, molia păstăilor de mazăre etc.; (ii) atrăgătoare – color; (iii) sexuale/
feromonul – foarte bine cunoscute și de mulţi ani aplicate (vezi subcap. 4.4).

2.4.2. Metode de stabilire a PED-lui la gărgăriţa florilor de măr
Estimarea atacului florilor în anul următor şi intensitatea lui se face prin analiza rezervei
gărgăriţei florilor de măr prin 3 metode recunoscute:
• Brâiele capcană instalate primăvara când se încălzeşte (temperatura depăşeşte 6oC) şi
înainte de începerea deschiderii mugurilor florali. În timpul umflării mugurilor florali (la
pomii netrataţi în anul anterior), se instalează brâie capcană din carton gofrat fin sau cârpe şi se instalează la 10-15 pomi pe rod, pe tulpină, la înălţimea de 40-80 cm şi cu lăţimea
de 15-20 cm.
• Scuturarea pomilor când temperatura aerului trece de 6-7oC (pragul biologic fiind 0oC)
şi când a început să înflorească podbalul (Tussilago farfara). Obişnuit, adulţii imaturi care
au hibernat, fac plimbări în coroana pomului, se retrag în ascunzişuri noaptea, fiind frig,
şi astfel procedează până la începutul dezmuguritului. În aceste zilele, între orele 9-11, se
scutură coroana pomilor pe cearșafuri sau prelate. În caz că zilnic se depistează adulţi,
rezultă că, gărgăriţele sunt active. La depăşirea temperaturii de 8oC, ele vor începe să se
hrănească şi să depună ouă. Dacă la primul control prin scuturare și cu 6-7oC a aerului s-au
găsit 1-2 adulţi pe un pom, se consideră că în livadă va fi necesar tratamentul, deoarece
mai târziu populaţia se măreşte, adulţii ieșind din ascunzişuri. Pentru anumite determinări ale indicilor biologici, este bine să se urmărească începutul pontei, al stadiului de larvă, de pupă şi apariţia adulţilor imaturi din „cuişoare”. Acest din urmă stadiu corespunde
cu înfloritul scuipatului-cucului (Lychnis flos cuculi). Colectările de insecte cu brâiele capcană şi prin scuturarea pomilor se folosesc pentru stabilirea criteriului biologic sau curbei
apariţiei gărgăriţelor.
• Analiza florilor pentru a se determina procentul de flori atacate în livezile industriale
(tratate) şi în livezile particulare (mici și netratate). La fiecare soi de bază se colectează de
la 3 pomi câte 500 flori, în total 1 500 flori. Se înregistrează câte sunt sănătoase şi, separat,
câte sunt bolnave, din care apoi se calculează procentul florilor atacate.
Avertizarea tratamentelor se face pe baza a trei criterii: (i) fenologic (fazele mărului); (ii)
biologic (stadiile gărgăriţei – adult, ou, larvă, pupă) şi (iii) ecologic (temperatura şi umiditatea).
Tratamentul chimic (un tratament, indiferent de regiune) se stabileşte în funcţie de dezmuguritul
floral = hrănirea adulţilor hibernanţi. Tratamentul începe când 10-15% din mugurii florali au
dezmugurit, iar în 4-6 zile stropitul trebuie să se termine în toate livezile. Dacă s-a uscat soluţia
pe pomi după tratament, sau la ¼-½ oră a plouat, tratamentul nu se repetă, iar dacă ploaia i-a
surprins uzi în timpul stropirii, atunci se repetă.

BUNELE PRACTICI DE PROTECŢIE INTEGRATĂ A CULTURILOR AGRICOLE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
GHID PRACTIC PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI

23

2.4.3. Metode de stabilire a PED-lui la viermele merelor
Pentru combaterea eficientă a viermelui merelor este importantă prognoza apariţiei primilor
viermi, apoi dezvoltarea lor în masă. Aceasta se stabilește cunoscând în fiecare an (diferit de la
un an la altul) rezerva insectei în zona sa și parametrii climatici. Prognozarea şi avertizarea se va
face la soiurile de măr predominante în zonă, apoi separat în plantaţii industriale clasice, intensive, superintensive şi tratate prin următoarele metode.
Fructele viermănoșate. Se determină în fiecare toamnă, înainte de cules, între 10-20 septembrie pentru soiurile semitimpurii (Parmen auriu etc.) şi între 15-25 septembrie pentru soiurile
târzii (Jonathan, Golden Delicious, Starkrimson, Wagener premiat etc.). Metoda: pe diagonalele
livezii, din cei 3 pomi marcaţi se vor recolta câte 300 de fructe (sau câte 100 rupte haotic) pentru
fiecare pom şi fiecare soi, după care se va calcula procentul de fructe atacate.
Brâiele capcane de vară. Determinarea rezervei prin brâiele capcane se face în vară și se
montează la 40-50 cm înălţime pe trunchi la cca 100 pomi netrataţi. Timpul: la 2 săptămâni după
apariţia viermilor din prima generaţie, de obicei, în a doua decadă din iulie. Exuviile pupale indică începutul zborului fluturilor din a doua generaţie, iar după 8–10 zile vor apărea larvele. La
sfârşitul lunii iunie–iulie apar fluturii din generaţia doi, iar zborul durează până în septembrie.
Intervalul între zborul fluturilor şi depunerea ouălor este de 8–10 zile. Hrănirea viermilor durează 18–25 zile, după care migrează la împupare.
Brâiele capcane de iarnă. Pentru a colecta viermi hibernanţi, la fel, se instalează brâie capcane în lunile august–septembrie. Cartoanele, cu larvele din coconi, se vor păstra vara şi peste
iarnă în livadă sau în condiţii de casă. Pentru a cunoaşte dacă în anul următor dăunătorul se va
dezvolta în masă, la începutul lunii aprilie se efectuează controlul capcanelor din anul trecut şi
se stabileşte mortalitatea naturală: sub 30% înseamnă că va fi un an în care prima generaţie va
avea un zbor de fluturi dens. În caz că vor avea condiţii optime (secetă şi temperaturi de peste
180C), atunci fluturii vor depune o pontă bogată şi atacul va fi puternic. În caz că, în anul viitor, va
fi un an cu o recoltă bună, peste 70 kg/pom, iar atacul la prima generaţie pe pomii netrataţi va fi
de 10–15% şi din aceste larve peste 30% se vor împupa, înseamnă că dăunătorul în continuare se
va dezvolta suportabil. Iar dacă vor fi peste 50% de larve împupate, atunci zborul fluturilor din a
doua generaţie va fi foarte puternic.
Capcanele feromonale. Pentru cunoaşterea începutului şi duratei zborului fiecărei generaţii,
prognoza de foarte scurtă durată este posibilă folosind capcanele cu feromoni sexuali care capturează masculii. Pentru determinarea începutului zborului şi intensităţii, capcanele se instalează
în zonele din livadă cele mai infestate de viermele merelor, de regulă, în livezile neîngrijite fitosanitar. Norma de instalare a capcanelor: 1 capcană/5 ha livadă clasică; 10 capcane/50 ha livadă
industrială. Distanţa între ele de 50 m, aranjate pe cele 2 diagonale ale plantaţiei, la 1,60–1,70 m
înălţime de la sol. Capcanele se controlează zilnic, până la apariţia primilor fluturi, după care,
până la încheierea fiecărei generaţii, se vor controla de 3 ori pe săptămână. După 21 zile, capsula
feromonală se schimbă cu alta proaspătă. Insectele captate pe clei se scot cu spatula sau se schimbă placa, după care se notează masculii capturaţi. Datele cu referinţă la dinamica zborului adulţilor se vor include în graficele de rigoare. PED-ul este de 5–10 şi mai mulţi fluturi/capcană/noapte.
Termometrul, hidrometrul și anemometrul. Determinarea rezervei după factorii abiotici –
temperatura, umiditatea, viteza vântului etc. se face în felul următor:
• moartea larvară pe timp de iarnă: dacă temperatura din repausul vegetativ este scăzută
(–27,80C) obișnuit 60-70% de larve hibernante mor;
• împerecherea moliilor şi depunerea pontei cu limită: dacă la prima generaţie predomină temperaturi sub 12oC şi depășesc peste 27oC, activitatea dăunătorului se stopează, fiindcă pragul biologic este de 9oC, iar temperatura bună (efectivă) pentru începutul zborului
fluturilor din prima generaţie este de 13oC;
• ponta și stadiul embrionar: începutul depunerii ouălor şi o frecvenţă de până la 2% de
fructe cu ouă şi pătrunderi proaspete are loc la temperatura de 25–30oC; prognoza de scurtă durată după evoluţia stadiului embrionar: 1) faza de ou hialin, 2) ou cu „inel roşu”, 3)
ou în întregime roşu, 4) ou cu cap negru. La depistarea primelor ouă cu „inel roşu” are loc
avertizarea, fiindcă dezvoltarea embrionului durează 8–15 zile în funcţie de climă;

24

BUNELE PRACTICI DE PROTECŢIE INTEGRATĂ A CULTURILOR AGRICOLE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
GHID PRACTIC PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI

Fig. 2.17. Dezvoltarea embrionului viermelui merelor: de la oul hialin până la eclozare

•

•

precipitaţiile abundente, vânturile puternice și nebulozitatea împiedică zborul, împerecherea şi depunerea ouălor; totodată, umiditatea potrivită este de 50–85% în prezenţa
temperaturii şi a hranei este favorabilă pentru înmulţirea insectei (umiditatea inferioară
fiind de 20%, iar cea superioară de 95%);
pătrunderea larvelor în fructe: începutul eclozării larvelor are loc la acumularea a 230oC
în natură;

Fig. 2.18. Larva după eclozare până la completa dezvoltare

•

ieşirea larvelor din fructe are loc la prima generaţie, când suma temperaturilor ajunge
la 490oC, iar apariţia celor din a doua generaţie are loc doar când suma temperaturilor
efective (peste +100C) atinge la 550–560oC până la începutul lui august.
Interpretarea rezultatelor. Avertizarea primului tratament are loc în funcţie de zborul maxim al generaţiei respective, şi anume la 3-6 zile după maximul curbei de zbor. Tratamentul II se
va aplica după un interval de timp corelat cu remanenţa insecticidului folosit la tratamentul I.
Zborul fluturilor se va interpreta şi în raport cu factorii climatici. Nu se vor lua în calcul capturile foarte puţine (declinul curbei) din zilele cu temperaturi sub 150C şi precipitaţii peste 10 mm.
În cazul în care nu va apărea evident maximul de zbor din cauza fluctuaţiilor climatice, se va lua
în calcul pragul de 5 capturi/capcană/săptămână.
Dacă timp de 2 săptămâni numărul capturilor depăşeşte pragul de 5 fluturi, se va avertiza
aplicarea primului tratament după 7 zile. În emiterea avertizărilor, capturile la capcanele cu feromon vor fi completate cu observaţiile asupra apariţiei larvelor în fructe. Apariţia larvelor înseamnă de fapt declanşarea atacului la fructe. Se mai iau în calcul şi datele fenologice asupra pomilor.
În plantaţiile mari, supravegheate individual, se vor aplica tratamente diferenţiat (pe parcele)
numai în cazul depăşirii pragului de 2-3 fluturi în medie/capcană/săptămână, ceea ce corespunde
unui risc de 2% atac.

2.4.4. Metoda de stabilire a PED-lui la molia orientală a fructelor
Pentru combaterea eficientă a moliei orientale a fructelor este importantă prognoza apariţiei
primelor larve, apoi dezvoltarea lor în masă. Aceasta se stabilește după rezerva insectei în zona
sa și parametrii climatici. Prognozarea şi avertizarea se va face prin următoarele metode.
• Capcana feromonală: se instalează după modelul capcanelor feromonale pentru captarea
viermelui merelor, preferabil în livezile netratate cu 7-10 zile înainte de apariţia fluturilor
(început de aprilie). Din practica precedentă, menţionăm că datele capcanelor feromonele
s-au precizat durata eşalonării zborului în natură, numărul de generaţii şi intensitatea
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populaţiei. Astfel, există o mare abundenţă de molia orientală a fructelor în plantaţiile
de piersic, prezenţa moliei fiind în toată vegetaţia şi, în special, de la începutul lunii iunie
până la sfârşitul lunii august. Norma capcanelor: 3-4 capcane/1 ha.
• Notarea de pe capcană. De pe capcanele feromonale, de 2-3 ori pe săptămână și la intervale egale, se vor nota fluturii capturaţi. Datele obţinute vor fi sintetizate într-un grafic, pentru a obţine dinamica zborului în condiţii naturale pe toată perioada de vegetaţie.
Astfel, se stabileşte: (i) începutul zborului; (ii) culmea zborului; (iii) sfârşitul zborului din
fiecare generaţie, momente necesare pentru stabilirea datelor optime de tratament.
Datele obţinute prin capcanele feromonale se completează şi decorelează cu observaţii vizuale în plantaţiile de piersic, și anume: (i) începutul pătrunderii larvelor în lăstari de generaţia
I şi II (ofilirea primilor lăstari dimineaţa, când soarele nu este puternic); (ii) începutul atacului
fructelor de larvele generaţiei a treia (în a treia decadă a lunii iulie–prima decadă a lunii august).
Avertizarea tratamentelor: (i) tratamentul I pentru fiecare generaţie la 3-4 zile de la primul
vârf al curbei de zbor – începutul apariţiei larvelor; (ii) tratamentul II – la necesitate, după 10-14
zile, sau în funcţie de remanenţa produsului utilizat anterior; (iii) tratamentul III – la necesitate.

2.4.5. Metode de stabilire a PED-lui la gândacul de Colorado
Invadarea cartofului de gândacul de Colorado este strâns legată de temperatura în sol din
primăvară (de cca 14oC la 25 cm adâncime), producându-se în primele două decade ale lui mai,
într-un interval de cca 12 zile cu temperaturi medii zilnice de peste 10oC. Astfel, în estimarea adulţilor hibernanţi servesc constatările:
1) gândacii apar din sol mai devreme decât răsare cea mai mare parte a plantelor de cartof,
motiv pentru care aceştia atacă în primul rând soiurile de cartof timpuriu și unele plante
spontane;
2) gândacii apar pe culturile din apropierea locurilor de iernare, dar totodată au potenţial de
zbor foarte mare;
3) cartofăriile sunt atacate de gândacii hibernanţi în mod neuniform: marginile învecinate cu
terenurile din anul precedent cu cartof sunt populate cu un număr mai mare de insecte,
aspect ce dispare adesea în timpul lunii iunie, în urma migrărilor repetate ale gândacului
în adâncul cartofăriei;
4) împrimăvărarea târzie determină o ieşire în masă a gândacului din sol, odată cu instalarea
temperaturilor ridicate.
Avertizarea tratamentelor împotriva adulţilor
1. Primăvara când densitatea adulţilor este de 1 gândac/4-5 tufe de cartof; densitate stabilită
la marginea culturii expusă la vânt şi în cea adiacentă; se numără gândacii de pe 200 tufe;
ca margine a culturii se ia o bandă până la 5 m lăţime. Limita critică de densitate / plantă:
Tabelul 2.4.5.1. PED-ul la adulţii gândacului de Colorado pentru avertizarea tratamentelor
Stadiul
adulţi hibernanţi

Densitatea
mică
sub 1 adult/5 tufe

mijlocie

mare

1 adult/5 tufe

peste 1 adult/5 tufe

11 C este pragul biologic al dezvoltării gândacului și 60 C pentru incubaţie; tratamentele să înceapă la suma
temperaturilor efective de 125oC și să se încheie înainte de împupare (larve galben-oranj). Criteriul ecologic
are valoare orientativă, accentul se pune pe starea reală a dăunătorului, constatată direct în condiţii de câmp
o

o

2. Primăvara-vara la apariţia primelor larve de vârsta a 3-a: tratamentele se aplică după
criteriul biologic din tabelul 2.4.5.2:
Tabelul 2.4.5.2. Stabilirea PED-lui la adulţii gândacului de Colorado pentru avertizarea tratamentelor
Stadiul
Larva
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Densitate mică
sub 10 larve/tufe

Densitate mijlocie
10-15 larve/tufe

Densitate mare
peste 15 larve/tufe
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2.4.6. Metode alternative de stabilire a PED-ului la culturile de câmp, horticole, viticole
și legumicole
Pentru estimarea răspândirii, denistăţii și depășirii numerice a unor dăunători nenumărabili
(afide, acarieni, tripși etc.) și boli, se aplică coeficientul de infestare, și anume:
 0 = infestare lipsă – când dăunătorul (sau agentul patogen) lipseşte – risc nu există;
 1 = infestare foarte slabă – când densitatea numerică este mică şi pagubele produse se află sub
limita PED-lui (suprafaţă atacată între 1-3%) – riscul este tolerabil;
 2 = infestare slabă – când densitatea numerică este mică, dar poate creşte (suprafaţă atacată
între 4-10%) – riscul se poate agrava;
 3 = infestare mijlocie – când densitatea numerică este mijlocie şi poate deveni mare, iar pagubele depăşesc limita tolerantă (suprafaţă atacată între 11-25%) – riscul este intolerabil şi
trebuie să se intervină prima dată;
 4 = infestare puternică – când densitatea numerică este mare şi poate deveni foarte mare, iar
pagubele sunt de asemenea mari (suprafaţă atacată între 26-50%) – riscul este foarte mare şi
trebuie să se intervină energic;
 5 = infestare foarte puternică – când densitatea numerică este mare şi poate deveni foarte
mare, iar pagubele pot obţine un caracter de calamitate (suprafaţă atacată între 51-75%) – riscul este foarte mare şi trebuie să se intervină foarte energic;
 6 = infestare deosebit de puternică – când densitatea numerică este extrem de mare (la o suprafaţă atacată între 76-100%) = intervenţia este inutilă şi nu se argumentează ecologic şi economic.
Pentru afidele cerealelor și evidenţa lor în
perioada de dezvoltare activă se propune o schemă din 6 scări/nivele, astfel numărul lor poate fi
determinat prin inspecţia plantelor la înfrăţirea
definitivă a plantelor și început de apariţie a tulpinei grâului de toamnă și notiţele de rigoare:
 0 – plantele nu sunt populate – risc nu există;
 1 – indivizi solitari sau colonii mici unice (3-5
afide) pe o plantă – riscul este tolerabil;
 2 – un număr mic, dar nu mai mult de 5-6 colonii mici pe plantă, la baza frunzelor și pe
frunze – riscul se poate agrava şi trebuie să
se intervină prima dată;
 3 – colonii cu număr mediu și mare – riscul este
intolerabil şi trebuie să se intervină din nou;
 4 – numeroase colonii de afide în spatele bazei frunzei superioare, parţial pe alte frunze,
planta are o placă ondulată și răsucită decolorată a frunzei superioare, până la 20% din
suprafaţa plantei este acoperită cu colonii de
Fig. 2.19. Afidele cerelelor la gradul de afectare 4
afide – riscul este foarte mare şi trebuie să se
a scări/nivel a plantelor
intervină energic repetat;
 5 – masa afidelor este situată în spatele bazelor majorităţii frunzelor, peste 50% din suprafaţa plantelor este acoperită cu colonii – intervenţia este inutilă şi nu se argumentează ecologic şi economic.
În faza „început de înflorire” a grâului de toamnă, se efectuează a doua evidenţă a afidelor din
cereale, numărându-le pe spice. Indiferent de suprafaţă se recoltează 20 de probe, fiecare dintre
acestea constând din 5 spiculeţe. Gradul de colonizare a plantelor de afide în faza de spic este
determinat de o scară în 6 puncte:
 0 – fără afide;
 1 – indivizi solitari sau o colonie mică (3-5 afide) pe spic;
 2 – colonia (10-15 indivizi) ocupă 1/4 din spic (din acest nivel se recomandă tratamentele chimice);
 3 – mai multe colonii ocupă jumătate de spic (20-30 de afide) (tratamentul se repetă);
 4 – mai multe colonii, care ocupă 3/4 dintr-un spic (30-50 de indivizi).
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2.5. PAGUBE ŞI PIERDERI PRODUSE DE DĂUNĂTORI LA CULTURI AGRICOLE
În cadrul FAO, anual se expun datele statistice despre pierderile anuale de recolte pe plan
mondial, cauzate de dăunători, boli şi buruieni. Acestea se evaluează încă la 35-40% din producţia
agricolă potenţială, sau 54-60% din producţia reală. Estimarea valorică a pierderilor anuale pe
glob este de peste 80-100 miliarde dolari din producţia agricolă potenţială. Din aceste pierderi,
cca 29-32 miliarde de dolari (12-15%) revin dăunătorilor animali, 24-29 miliarde dolari (11-12%)
agenţilor fitopatogeni şi 20-23 miliarde de dolari (10-12% ) buruienilor. Dacă aceste pierderi sunt
raportate la producţia reală, nu la cea potenţială, ele reprezintă circa 50-60%, iar valoric 150-200
miliarde de dolari anual. Îndemnaţi de aceste statistici, expunem exemple de dăunători și probabilitatea pierderilor în urma atacului lor asupra plantelor agricole în caz de ignorare a tuturor
măsurilor și metodelor de reducere a lor.
Tabelul 2.5.1. Pagube și pierderi produse de dăunători la culturile agricole
Nr.

Cultura / dăunătorul

Pierderile

Informaţii selective

Cereale
1

Acarianul florilor
graminee

Până la 120 - 130 kg/ha din recoltă

În anii cu invazii

2

Păduchele ovăzului

Peste 30% din recoltă

La invazii mari

3

Cărăbuşeii cerealelor

Până la 150-200 kg/ha sau între
2-34% din recoltă

Marginile semănaturilor

4

Musca de Hessa

Până la 80%

La invazii mari în culturile de toamnă,
irigate

5

Ţânţarul florilor de grâu

Până la 30-80%

La invazii mari

6

Tripsul grâului

10-20 % din recoltă

În anii secetoși

7

Buha fructificaţiilor

Până la 1–30–80–100%

În anii cu invazii

8

Omida de stepă

Recolta poate fi compromisă până la
total

Pagubele cele mari le produc larvele
generaţiei de vară, densitatea cărora
poate fi până la 400-500 ex/m2

9

Sfredelitorul porumbului

În unii ani până la 50-80% de plante,
pierderile fiind de la 6 până la 35%

Pierderile variază de la an la an şi de
la zonă la zonă.

Mazăre și fasole
Până la 38-50% din boabe

Ani cu vreme călduroasă şi secetă
din mai, iunie, şi iulie pe soluri uşoare

Până la 35-40%

La soiurile de mazăre timpurii şi
tardive

12 Gărgăriţa mazării

Până la 100% în depozite; până la
300-400 kg/ha din recoltă

În anii cu invazii

13 Gărgăriţa fasolei

În depozite până la la 100%; pe
vegetaţie până la 50-60%

Dacă nu se întreprind măsuri de
combatere

10 Tripsul mazări
11

Gărgăriţa punctată a
mazării

Sfecla pentru zahăr
De 20-40%

În primăverile călduroase şi
secetoase

15 Molia sfeclei

Până la 290 kg/ha, iar zahărul cu
0,9% (69 kg/ha de zahăr) și până la
30-60% din recolta totală

În primăverile secetoase la
densitatea larvelor de 10-25 ex/
plantă

16 Musca sfeclei

Până la 10-20% din recoltă

În anii cu invazii

14

28

Gărgăriţa cenuşie a
sfeclei
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Nr.

Cultura / dăunătorul

Pierderile

Informaţii selective

Cartof
17 Gândacul de Colorado

Până la 40-95% din recoltă

Indiferent de condiţiile climatice ale
anului

18

Nematodul galicol al
rădăcinilor

Până la 40-80% din recoltă

Uneori cultura poate fi compromisă
în întregime

19

Nematodul auriu al
cartofului

Până la 2 tone tuberculi la hectar

La densitatea 20 chişti/100 g sol

Tomate
20

Acarianul ruginiu al
tomatelor

Până la 30-50% din recolta de fructe

În sere cultura poate fi compromisă
în întregime

21

Minierul frunzelor de
tomate (tuta)

De la 35 până la 100%

FAO: 100% pierderi de tomate și
după aplicarea combaterii, pierderile
oricum pot depăși 5%

23 Păduchele cenuşiu

30-70% din recolta de seminţe

În anii cu invazii

Gândacul lucios al
rapiţei

30-80 % din recolta de seminţe

În anii cu invazii

Bulbii infestaţi şi păstraţi timp de 150
zile în depozite cu ventilaţie naturală,
pierderile se ridică la 24,3%, depăşind
normele admise în vigoare

Există o corelaţie directă între
densitatea nematodului şi valoarea
pierderilor totale înregistrate pe
durata păstrării bulbilor de ceapă

Destul de mari, 50-80% la ceapă şi
usturoi

Uneori duce la compromiterea totală
a culturilor

Până la 50% din recoltă

În anii cu invazii

Până la 35-80% prin micşorarea
fructelor, de la 102 g până la 14 g

După 4 ani de atac 2/3 din pom se
usucă, iar după 5 ani – complet

Până la 60-90% din bobocii florali

În anii cu invazii

32 Gărgăriţa frunzelor

Până la 50-100% din frunze

În anii cu invazii

33 Cărăbuşul de mai

Până la 45-100% (larvele foarte mari
pagube în primii ani de la plantare)

În pepiniere pomicole, viticole,
silvice şi în plantaţiile tinere de pomi,
viţă-de-vie şi silvice

34 Molia cojii fructelor

Până la 20-60% din fructe

În anii cu invazii

35 Ţânţarul perelor

Până la 50-90% din fructe

În anii cu invazii

De la 23 până la 72% de lăstari şi De
la 30 până la 70% de fructe

În anii cu invazii

Până la 50% din recoltă

În anii cu invazii

22 Varză

24

25 Bulboase
26 Nematodul tulpinilor

27

Nematodul tulpinelor şi
bulbilor

28 Musca bulbilor de ceapă
29 Pomii fructiferi
30 Păduchele din San Jose
31

36

Gărgăriţa bobocilor de
măr

Molia orientală a
fructelor

37 Viţa-de-vie
38

Acarianul galicol al viţeide-vie

În anii cu veri şi toamne ploioase
39 Molia verde a strugurilor poate compromite recolta de struguri
până la 80%

Mai puternic sunt atacate soiurile de
masă şi de vin cu ciorchinii compacţi
şi de formă cilindrică
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III. SPECII DE ORGANISME DĂUNATOARE DE CARANTINĂ ȘI CU POTENŢIAL
INVAZIV CARE POT AFECTA CULTURILE AGRICOLE AUTOHTONE
3.1. SPECII DE ORGANISME DĂUNĂTOARE CARE SE GĂSESC ÎN CULTURĂ
(NONCARANTINĂ), DE CARANTINĂ ȘI POTENŢIAL INVAZIV LA
CULTURILE DE CÂMP
Recoltele culturilor de câmp din Republica Moldova, și anume a cerealelor păioase (grâul, orzul,
ovăzul, secara) şi cu tulpină (porumb); leguminoaselor pentru boabe (mazărea, soia, fasolea) și perene (lucerna, trifoiul, sparceta); plantelor tehnice (floarea-soarelui, rapiţa, sfecla, cartoful) etc. sunt
reduse, cantitativ cât și calitativ, în mare parte din cauza diverșilor dăunători (acarieni, nematozi,
insecte, melci etc.) și agenţi patogeni (bacterii, viruşi, micoze etc.), ale căror populaţii le servesc
nu numai ca sursă nutritivă, dar frecvent, prin sporirea densităţii numerice ale populaţiilor care
depăşesc PED-ul, reclamă măsuri de combatere. Componenţa speciilor de organisme concurente la
culturile de câmp este mare, spre exemplu: cerealele numără peste 50 de dăunători și 30 de boli,
leguminoasele–peste 30 de dăunători și 20 boli, sfecla peste–15 dăunători și 10 boli. Din aceste considerente, în actualul compartiment cu tabelele din continuare sunt incluse în succesiunea impactului economic semnificativ asupra culturii cu cele mai frecvent organisme înregistrate: (i) noncarantină (ce se găsesc în cultură); (ii) de carantină (care sunt în ariile limitrofe ale Republicii Moldova);
(iii) cu potenţial invaziv (care pot apărea ca rezultat al schimbărilor climatice şi migraţiei naturale).
Metodologic, conceptul prezentării organismelor concurente include denumirea populară și latină, planta-gazdă agricolă și din flora spontană, organele lor atacate, condiţiile climatice în care se
declanșează aspectele patogene și de dăunare asupra culturilor agricole în contextul schimbărilor
climatice generale şi modul de răspândire de la an la an și din teren în teren.
Cu referinţă la schimbările climatice (spre aridizare) și imediata modificare a componenţei de
organisme dăunătoare dintr-o zonă, sau de pe un anumit teren agricol, în condiţiile din republică
nu sunt efectuate studiile și cercetările necesare. Motivul principal este că la înfiinţarea culturilor
de câmp prevalează preocuparea spre elementul economic al cultivării plantelor, deci spre obţinerea de recolte înalte şi la un preţ de cost cât mai mic per hectare, şi mai puţin la studierea sau
cunoaşterea specificului acţiunii organismelor nocive şi ca urmare, aplicarea măsurilor preventiv-adaptive. Ulterior au apărut: (i) epoca îngrășămintelor minerale; (ii) introducerea în uz agricol a
soiurilor și hibrizilor dependenţi de agrofonduri bogate; (iii) aplicarea produselor chimice sintetice
pentru distrugerea organismelor concurente; (iv) tendinţa de a obţine tot a recoltelor agricole mari
și supra plan. Factorii climaterici și influenţa lor asupra evoluţiei unei specii au fost cercetaţi pentru
completarea capitolului bioecologiei unei insecte sau de agent patogen: (i) câte zile durează incubaţia alături de temperatura și umiditatea aerului în acele zile; (ii) numărul de zile pentru dezvoltarea
stadiului de larvă, la fel, concomitent cu temperatura și umiditatea aerului în zilele respective. Ori
fluctuaţia zonală, teritorială și locală, adică la nivel de câmp aparte și influenţa microclimei asupra
culturii înfiinţate și gama ei de organisme străine acumulate, este un studiu „tânăr”, în sens că sunt
rezultate numai pentru specii separate și perioade de scurtă durată, un an sau câţiva.
Drept exemplu evident servesc câteva secvenţe din bioecologia gândacului pocnitor roșcat
(Melanotus fuscipes): (i) ponta este depusă lângă coletul plantelor, în sol umed şi bogat în humus,
cu depunerea maximă în iunie; (ii) ouăle însă sunt foarte sensibile la uscăciune şi mor dacă stratul de sol, în care au fost depuse, se usucă; (iii) pentru a evita stresul microclimatic, femela depune
ouăle în terenurile înierbate cu graminee şi leguminoase, cu temperatură mai joasă şi umiditate
mai ridicată; (iv) astfel, în funcţie de locul ales pentru depunerea pontei, incubaţia durează de la
15 zile până la 45 zile, adică în funcţie de temperaturi şi umiditate; (v) dacă la apariţia larvelor
umiditatea este redusă, acestea rămân grupate, iar în condiţii optime (20°C temperatura şi 5060% umiditatea solului) se răspândesc în sol și așa nimeresc inclusiv în culturile agricole. Însă
aceste secvenţe despre plasticitatea ecologică a unei specii de insectă dăunătoare sunt preluate
din literatura de specialitate străină, ori date știinţifice din agrobiocenozele republicii lipsesc, tot
așa ca și pentru majoritatea insectelor dăunătoare. De aceea, este foarte important ca fermierii să
aibă studii în domeniul agricol, ca să poată întreprinde unele observaţii elementare, pentru a lua
decizia corectă și a reduce densitatea populaţională a organismelor dăunătoare.
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5

4

3

2

1

Nr.

Plante-gazdă

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în
ale plantei
contextul schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Polifage, atacă numeroase plante Adulţii şi larvele rod În primăverile şi verile secetoase şi
Lăcustele: italiană
cultivate (cereale, cartoful, sfecla, frunzele şi vârful tul- călduroase, lăcustele se înmulţesc în
(Calliptamus italicus)
masă şi migrează în culturile agricole,
tutunul, leguminoasele, porumbul, pinilor
l. călătoare
distrugând plantele complet
plantele legumicole, pomii fruc(Locusta migratoria),
tiferi, iar uneori şi viţa-de-vie) şi
l. marocană
spontane, preferând gramineele
(Dociostaurus
din pajiştile permanente
maroccanus)
Viermele boabelor de Monofag, atacă grâul, foarte rar
Boabele
Primăvara, odată cu creşterea plantegrâu (Anguina tritici)
secara şi orzul
lor, larvele hibernante migrează spre
vârful lor şi rămân până la formarea
spicului şi florilor
Primăvara, II dec. aprilie – I dec. mai,
Ploşniţele cerealelor: Oligofage, atacă cerealele păioase Frunzele, boabe
la temperaturi medii în frunzişul pă(i) ţestoase
de toamnă (grâu, secară etc), mai
durii de 12-14°C, adulţii se trezesc
(Eurygaster spp.) și
slab cerealele de primăvară (orz,
din hibernare, iar la temperaturi de
vărgate (Aelia spp.)
ovăz, mei etc.) sau diferite grami16-17°C apar la suprafaţa frunzarunee spontane (pir, raigras, obsigă,
lui şi migrează în culturile de cereale.
păiuş), uneori se întâlneşte pe poApariţia şi migrarea este eşalonată şi
rumb şi sorg
durează 14-25 zile, iar zborul masiv
timp de 3-5 zile, când temperatura
aerului este între 18-19 °C.
Păduchele verde al
Atacă graminee cultivate şi spon- Tulpinele frunzele, La sfârşitul lunii martie–începutul lui
cerealelor
tane, producând daune mai mari la spicele, boabele
aprilie, apare larva, care devine feme(Schizaphis graminum) grâu, orz, ovăz, sorg etc.
lă apteră: fundatrix sau matcă. Din ea
și al ovăzului
apar primele colonii, apoi femele apte(Sitobion avenae)
re şi femele aripate
Gândacul ghebos al
Oligofag, cel mai periculos la pă- Larva atacă
O activitate intensă are loc la concerealelor
ioasele de toamnă, dar atacă și
frunzele tinere;
diţii de temperatură 20-26 °C, însă
(Zabrus tenebrioides)
orzul, secara etc.
adulţii – boabele din dacă se ridică până la 30 °C, dezvolspice
tarea lor este frânată, iar dacă depăşesc 36°C, adulţii pier

Denumirea populară
și latină

3.1.1.1. Dăunători cu potenţial invaziv la culturile cerealiere, în special la grâu

Adulţii prin zbor natural

Larvele apărute, migrează pe
frunze mai tinere, unde se hrănesc cu sucul celular

În căutarea cerealelor de toamnă, ploşniţele se pot deplasa
în zbor până la 200 km de la
locurile de hibernare, zburând
fără întrerupere 20-30 km

Migraţia larvelor și adulţilor are
loc pe timp călduros, fiind mai
active la temperaturi ridicate,
de 30-40°C. Pe timp înnorat,
pe ploaie sau pe vânt, larvele
rămân pe diferite plante ierboase
Cu materialul semincer, fiind ca
și gale în interiorul boabelor infestate

Modul de răspândire

3.1.1. LISTA SPECIILOR DE ORGANISME DĂUNĂTOARE CARE SE GĂSESC ÎN CULTURĂ (NONCARANTINĂ), DE CARANTINĂ
ȘI POTENŢIAL INVAZIVE LA CULTURILE DE CEREALE, ÎN SPECIAL LA GRÂU

32

BUNELE PRACTICI DE PROTECŢIE INTEGRATĂ A CULTURILOR AGRICOLE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

GHID PRACTIC PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI

Denumirea populară
Plante-gazdă
și latină
Cărăbuşelul spicelor Oligofag, atacă numeroase gramide cereale
nee cultivate şi spontane, pro(Anisoplia austriaca)
ducând daune mai mari la grâu şi
secară
Oligofag, atacă cereale păioase,
Gândacul ovăzului
(Oulema melanopa)
cultivate şi spontane, cu daune
mai mari la ovăz, grâu, orz,
porumb etc.

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în
ale plantei
contextul schimbărilor climatice
6
Larvele – rădăcinile, În lunile martie-aprilie, când tempeadulţii – spicele,
ratura solului la 5 cm adâncime depă(daune mari)
şeşte 8-10°C, larvele migrează spre
suprafaţa solului și continuă hrănirea.
Perforează frunzele Depresia populaţională apare din
7
sub formă de dungi, cauza încălzirii globale, fiindcă larva
se aoperă cu o mucilaginoasă și la
de 1 -2 mm lăţime
soare și temperatură ridicată aceasta
se usucă și astfel nu se mai poate
mișca
8 Puricele negru
Oligofag, atacând diferite cereale Adultul şi larva, însă La sfârşitul lunii martie–începutul
al cerealelor
cultivate şi spontane
daune produce larvă lunii aprilie, la 10-12°C a aerului, apar
(Chaetocnema aridula)
adulţii și migrează pe cerealele de
toamnă, apoi de primăvară
9 Puricele dungat al
Oligofag, atacând diferite cereale Adultul şi larva,
Adulţii sunt mai activi în zilele însorite
cerealelor
cultivate şi spontane
însă daune produce şi călduroase, la temperaturi de 17(Phyllotreta vittula)
adultul
20 °C, când se hrănesc intens cu
frunze de cereale
10 Buha boabelor de
Oligofagă, atacă cereale cultivate Boabele în faza de
Pe timp secetos daunele sunt mai
grâu
(grâu, orz, secară şi ovăz) şi
coacere în lapte
mari, fiindcă larva consumă mai
(Apamea basilinea)
spontane (pir ş.a.)
intens bobul în lapte pentru a se
hidrata și grăbi dezvoltarea finală
11 Viespea mare a
Oligofagă, atacă diferite cereale
Tulpinile
Temperaturile înalte defavorizează
paiului
păioase cultivate şi spontane, dar
larva din nodozităţile verzi ale
(Cephus pygmaeus)
produce daune mai mari la grâul
tulpinei, adică căldura usucă paiul
de toamnă şi secară
dar și pe larva din interior. La fel și
tulpinile uscate de lungă durată duc
și la uscarea larvelor hibernante din
tulpinile secerate.
12 Muștele cerealelor:
Oligofage, pe diferite cereale
Zona de creştere a
Condiţia de dezvoltare a stadiilor
de Hessa, galbenă,
cultivate (grâu, secară şi orz) şi
tulpinii; scurtează
este temperatura între 16-24°C. La
suedeză a ovăzului
spontane (pir, obsigă, timoftică ş. a.) internodul și umflă temperaturi de peste 24°C ouăle şi
(Mayetiola destructor,
spicul, îl lasă steril
larvele pier, astfel dăunătorul scade
Chlorops pumilionis,
semnificativ. Umiditatea relativă a
Oscinella frit etc.)
aerului de 60-70%

Nr.

Adulţii prin zbor natural

Adulţii prin zbor natural

Adulţii prin zbor natural;
boabele de cerealele infestate

Adulţii prin zbor natural

Adulţii prin zbor natural

Adulţii prin zbor natural

Adulţii prin zbor natural

Modul de răspândire
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Denumirea populară
și latină

https://en.wikipedia.org/wiki

Fig. 3.1. Lăcusta italiană
(Calliptamus italicus)
https://www.insectimages.org/browse

Fig. 3.2. Viermele boabelor de grâu
(Anguina tritici)

https://www.britishbugs.org.uk

Fig. 3.3. Ploşniţele cerealelor
ţestoase (Eurygaster spp.)

https://www.ipmimages.org

Zbor natural al adulţilor și
larvelor

Cu paiele, fiindcă larvele se
află în interiorul lor, la baza
plantelor uscate etc.

Modul de răspândire

Fig. 3.4. Păduchele verde al
cerealelor (Schizaphis graminum)

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în
ale plantei
contextul schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE INVAZIVE
Oligofag, atacă graminee păioase Sucul celular din În aprilie–mai, când temperatura
cultivate şi spontane, cu pagube frunze, spice, boabe solului la 10 cm este de 10-12°C, iar
mari la grâu, secară şi orz
la suprafaţă de 16-18 °C, larvele se
transformă în insecte adulte și mai
departe se dezvoltă bine
Polifagă, atacă plante cultivate şi Sucul celular din
Nu sunt afectate de nici un stres
spontane, cu pagube mari la grâu, frunze, spice, boabe termic sau hidric, fiindcă migrează
permanent în căutarea de plante
secară, ovăz, orz, porumb, orez,
verzi suculente
varză, castraveţi, morcov, floareasoarelui, mazăre etc.
Plante-gazdă

Continuare 3.1.1.1. Dăunători cu potenţial invaziv la culturile cerealiere

14 Cicoriţa comună
a cerealelor
(Macrosteles laevis),
vector al virusurilor
mozaicul dungat
al grâului, piticirea
ovăzului şi a grâului
ş.a.

13 Tripsul grâului
(Haplothrips tritici)

Nr.
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Fig. 3.6. Cărăbuşelul spicelor de
cereale (Anisoplia austriaca)
http://insecta.pro

Fig. 3.10. Buha boabelor de grâu
(Apamea basilinea)
www.lepiforum.de/lepiwiki.pl

Fig. 3.14. Musca galbenă a
cerealelor (Chlorops pumilionis)
https://www.naturepl.com

Fig. 3.5. Gândacul ghebos al
cerealelor (Zabrus tenebrioides)
http://macroclub.ru

Fig. 3.9. Gândacul ovăzului
(Oulema melanopa)
www.agromentor.ro

Fig. 3.13. Musca suedeză a
ovăzului (Oscinella frit)
www.sciencephoto.com

Fig. 3.15. Cicoriţa comună a
cerealelor (Macrosteles laevis)
www.britishbugs.org.uk

Fig. 3.11. Viespea mare a paiului
(Cephus pygmaeus)
www.botanistii.ro

Fig. 3.7. Puricele negru al cerealelor
(Chaetocnema aridula)
http://ukrbin.com

Continuare la 3.1.1.1. Dăunători cu potenţial invaziv la culturile cerealiere

Fig. 3.16. Tripsul grâului
(Haplothrips tritici)
www.botanistii.ro

Fig. 3.12. Musca de Hessa
(Mayetiola destructor)
https://bugguide.net

Fig. 3.8. Puricele dungat al
cerealelor (Phyllotreta vittula)
www.animalbase.
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Spicele

Iarnă umedă și primăvară uscată

Fuzarioza cerealelor
Grâul și alte culturi de cerealiere
(Fusarium, Gibberella и
Monographella)

Rugina galbenă
(Puccinia striiformis)

6

7

Preponderent la grâu şi pe orz
(forme specializate, astfel încât
infestarea grâului nu poate trece
la orz)

Făinarea gramineelor
(Blumeria graminis f.
sp. tritici)

Frunzele

Spicul

Grâul și alte graminee (Hotă: B. Frunzele, tulpinile și
graminis a evoluţionat în câteva spicele
forme și fiecare infectează o anumită plantă-gazdă)

Timpul rece (15-22°C) și umiditatea
relativă înaltă (dar nu umiditatea liberă pe suprafaţa frunzelor) sunt favorabile pentru dezvoltarea acestui
patogen
Infectarea provine la înflorire și obișnuit pentru dezvoltarea bolii, sunt necesare condiţii cu căldură și umiditate
temperată
Cu picăturile de apă şi temperaturi
peste 3°C, din luna mai : temperaturile optime sunt între 9 şi 11°C la o
umiditate mare a aerului (>90%)

Speciile de grâu, secară, ovăz, Poa, Pe frunze şi la baza Temperaturile reci, solurile umede,
Alopecurus, Agrostis, Festuca, paiului pete galbene umiditatea ridicată condiţii de moDactylis și alte Poaceae.
cu margine brună
nocultură, grâul semănat mai devreme - favorizează boala.

Diferite cereale, mai ales secara

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în
ale plantei
contextul schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Diverse cereale cultivate și spon- Frunzele
Termenul „de zăpada” induce în
tane
eroare: boala apare frecvent si în
lipsa ninsorii, în conditii de umiditate
mare a aerului. Apare pe vreme rece
și umedă (ploioasa). La temperaturi
de cca 3°C se dezvolta cele mai mult.
Nu se răspândește la temperaturi
care depășesc 20°C.
Grâul, secara, orzul, ovăzul, poOrganele supratera- Temperatura ridicată (25-26oC) şi
umiditatea mare favorizează boala
rumbul şi gramineele spontane
ne ale plantelor
Plante-gazdă

5

4

Pătarea ocelară
a bazei tulpinei
(Cercosporella
herpotrichoides)

Înnegrirea cerealelor
(Cladosporium
herbarum)
Cornul secării
(Claviceps purpurea)

2

3

Mucegaiul de
zăpadă (Calonectria
graminicola f.c.
Fusarium nivale)

Denumirea populară
și latină

1

Nr.

3.1.1.2. Speciile de boli care se găsesc la culturile de cereale, în special la grâu

Cu insectele în căutarea sucurilor dulci care iau pe corpul lor
conidiile, ajutând la propagare.
Prin resturile vegetative din miriștea atacată micoza va forma
în primăvară noi generaţii - conidii de infecţii în condiţii de
monocultură
Cu miceliu în formă de conidii
pe lăstarii din hibernare. Cu ascosporii, din corpurile de fructificare (cleistoteci), viabile în
resturile vegetale
Cu resturile din samuraslă, inclusiv sporii cu artropodele
vectori, cu vântul și stropii de
ploaie
Cu uredosporii sau miceliul căzute; cu cereale de toamnă care
ajung pe cerealele de primăvară
cu vântul

Formarea rezervei de boală în
sol în urma recoltării întârziate

Răspândirea este favorizată de
lanurile intensive de cereale, cu
desime mare pe unitatea de suprafaţă. Sporii sunt răspândiţi
mai departe de vânt şi ploaie

Modul de răspândire
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Denumirea populară
și latină
Rugina brună a
frunzelor de grâu
(Puccinia recondita,
P.hordei)
Rugina neagră a
tulpinilor de grâu
(Puccinia graminis f.sp.
tritici)

Spicele

Grâul și alte graminee

Grâul şi orzul

Spicele

Spicele

Frunzele și spicele

Secară, orz, ovăz, dar şi graminee
perene din flora spontană

Tăciunele zburător al
Grâul și alte graminee
grâului (Ustilago tritici)

15 Tăciunele frunzelor
și al paiului (Urocystis
tritici)

14

12 Pălirea frunzelor
(Septoria tritici,
S.nodorum)
13
Mălurile comună
a grăului și pitică
(Tilletia caries, Tilletia
laevis)

Baza tulpinii

Organele atacate
ale plantei
Frunzele

Pentru dezvoltarea patogenului sunt
favorabile condiţiile climatice relativ
umede și răcoroase
Infecţia are loc înainte de apariţia
plantulelor și este favorizată de temperaturile solului între 10-20°C

Se desfăşoară din toamnă până primăvara, cu maxim expulzare a ascosporilor în martie/aprilie, fiind necesare umiditate și temperatură peste
20 °C.
Sporii pot germina de la temperaturi
mai scăzute până la 2-3 °C și favorizaţi de umiditatea ridicată
Infectarea este favorizată de condiţiile termice (aproximativ 5-10 °C) și
hidrice din sol

Condiţiile afectării culturilor în
contextul schimbărilor climatice
Grâul și alte plante din familia
Condiţiile pentru infectare este 15poaceelor (Poaceae)
20 °C și prezenţa umidităţii libere pe
suprafaţa frunzelor timp de nu mai
puţin de 6 ore
Grâul și gramineele (Notă: boala a Frunzele, tulpinile și Timpul rece (15-22 °C) și umiditatea
relativă înaltă (dar nu umiditatea lievoluţionat în câteva forme speci- spicele
beră pe suprafaţa frunzelor) sunt faale, fiecare dintre care infectează o
vorabile pentru dezvoltarea acestui
anumită plantă-gazdă)
patogen
Grâul și alte graminee
Organele aeriene ale Factorii optimali de dezvoltare a boplantelor
lii sunt temperaturile de 24-27 oC și
umiditatea aerului de 90- 98 %

Plante-gazdă

10 Sfâșierea frunzelor
(Pyrenophora
graminea f.c.
Helminthospoorium
graminea)
11 Helmintosporioza
Grâu, grâu durum (Triticum du(Pyrenophora teres f.c. rum, n. trad.), triticale, secară
Helminthospoorium
teres)

9

8

Nr.

De la un an la altul prin intermediul sporilor rămaşi pe sol ȋn
resturile plantelor bolnave
Cu seminţele sănătoase, care
se infectează dacă sunt adunate cu grâul infectat și/sau semănate în sol, pe care teliosporii eliberaţi au fost transportaţi
cu vântul
Cu sporii transportaţi cu vântul
de pe spicele infectate ale plantelor din imediata apropiere
Cu cariopsele infectate care rezistă timp de 3-5 ani sau chiar
mai mult

Cu resturile de paie şi de mirişti; pe distanţe mai mari, conidiosporii formaţi asexuat pot fi
răspândiţi de vânt

Cu ascosporii, în care se produc
cleistoteciile, rămase în resturile vegetale, și se transmit pe
ţesuturile sănătoase ale plantei
cu ajutorul vântului
Cu resturile de paie şi de mirişti; prin solul sărac în elemente microbilogice

Uredinosporii se pot răspândi
cu vântul din zonele sudice în
cele nordice

Modul de răspândire
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21

20

Frunzele
Spicele și boabele,
mai rar frunza și
paiul

Frunze și teaca

Ovăzul, secara, ovăzul sălbatic-odosul, porumbul și multe
graminee spontane

Grâul și orzul

Orzul, grâul, ovăzul sălbatic-odosul

Frunzele, plantele
scunde, boabe mici
și șiștave

Grâul, secara, orzul, ovăzul, sorgul, Frunzele, boabele
porumbul
mici și șiștave

Frunzele

Organele atacate
ale plantei

Graminee și dicotiledonate

Plante-gazdă

Virusul piticirii grâului
Grâul, secara, orzul, ovăzul etc.
(Wheat dwarf virus)

Virusul piticirii
galbene al orzului
(Barley yellow dwarf
virus)

Denumirea populară
și latină
16 Arsura bacteriană
(Pseudomonas
syringae subsp.
syringae)
17 Arsura aureolată
a ovăzului
(Pseudomonas syringae
pv coronafaciens)
18 Înnegrirea bacteriană
(Xanthomonas
translucens pv
translucens)
19
Virusul mozaical
dungat al orzului
(Barley stripe mosaic
virus)

Nr.

Timpul rece, umed și temperaturi de În câmp prin ploaie și vânt; prin
15-25 °C din timpul primăverilor târ- afidele sugătoare; cu seminţele
zii favorizează dezvoltarea bolii
infectate, cu resturile vegetale
etc.
Atacuri puternice în lunile iunie și iu- Cu timoftica, costreiul și obsilie, cauzate de temperaturi 22-28 °C ga rămase din anul trecut pe
și cu umiditate relativă peste 50%
câmp; cu seminţele infectate;
cu insectele, vântul etc.
Transmiterea virusului de 90-100% Prin sămânţă; cu polenul infecprin sămânţă, 10-35% prin polen și tat direct pe stigmat; contact
17-66% prin ovule la temperaturi mai mecanic – vântul, grindina, aniridicate de 12-18 °C în timpul încolţi- male, oameni
rii și răsăririi plantulelor.
Sursele de infecţie: graminee perene Exclusiv prin afidele sugătoare,
cultivate și spontane și culturile de cele mai importante: Metopogrâu și orz, semănate în toamna pre- lophium dirhorum, Macrosiphum
cedent, gazde pentru afidele vectoa- avenae, Rhopalosiphum maidis,
Rhopalosiphum padi și Schizare din primăvară
phis
graminum
În funcţie de condiţiile climatice, prin Exclusiv prin cicadele sugătoauna, două sau trei generaţii de vectori re Psammotettix alienus din faîn perioadele calde de toamna la tem- milia Cicadellidae
peraturii maxime de peste 10 °C

Condiţiile afectării culturilor în
Modul de răspândire
contextul schimbărilor climatice
Perioade cu umiditate relativ mare și La distanţe mari cu sămânţa,
temperaturi relativ scăzute 15-25 °C în câmp tot cu seminţe, apă și
din timpul primăverii
vânt
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Fig. 3.18. Făinarea gramineelor
(Blumeria graminis f. sp. tritici)
www.diark.org

Fig. 3.22. Fuzarioza cerealelor
(Fusarium, Gibberella и
Monographella)
http://www.agromentor.ro/

Fig. 3.26. Tăciunele zburător al
grâului (Ustilago tritici)
https://agarista.agricola.md/

Fig. 3.17. Mucegaiul de zăpadă
(Calonectria graminicola f.c.
Fusarium nivale)
https://en.wikipedia.org/

Fig. 3.21. Mălurile comună a
grăului și pitică (Tilletia caries,
Tilletia laevis)
http://www.agroatlas.ru/

Fig. 3.25. Virusul mozaical dungat
al orzului (Barley stripe mosaic virus)
https://rna-seqblog.com/

Fig. 3.27. Virusul piticirii grâului
(Wheat dwarf virus)
https://www.agric.wa.gov.au/

Fig. 3.23. Tăciunele frunzelor și al
paiului (Urocystis tritici)
http://www.uwyo.edu

Fig. 3.19. Rugina brună a frunzelor
de grâu (Puccinia recondita,
P.hordei)
https://agarista.agricola.md/

Continuare 3.1.1.2. Speciile de boli care se găsesc la culturile păioase, în special la grâu

Fig. 3.28. Arsura bacteriană
(Pseudomonas syringae subsp.
syringae) www.agric.wa.gov.au

Fig. 3.24. Sfâșierea frunzelor
(Pyrenophora graminea f.c.
Helminthospoorium graminea)
www.agro.basf.ro

Fig. 3.20. Rugina neagră a tulpinilor
de grâu (Puccinia graminis f.sp.
tritici) https://en.wikipedia.org/
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Sârmarii falși:
Gândacul negru
de stepă (Blaps
halophila);
Gândacul pământiu
mic (Opatrum
sabulosum)

Gândacul vestic
al porumbului
(Diabrotica virgifera
virgifera)

Păduchele verde
al porumbului
(Rhopalosiphum
maidis)

Sfredelitorul
porumbului
(Ostrinia nubilallis)

Tăciunele comun
(Ustilago maydis)

2

3

4

5

Denumirea populară
și latină

1

Nr.

Organele atacate
ale plantei

Condiţiile afectării culturilor în
contextul schimbărilor climatice

Adulţii şi larvele dăunează la prășitoare la începutul verii,
când se adună multe
exemplare la 1 m2
Apar la suprafaţa solului în primele zile
calde de primăvară, de obicei la sfârşitul lunii martie sau începutul lunii
aprilie, şi se hrănesc pe diferite plante
spontane, apoi atacă numeroase plante cultivate de abia apărute.

Mers al adulţilor; cu resturile vegetale din câmp – locuri
pentru ascundere; prin samurasla de floarea-soarelui, fiindcă adulţii se hrănesc la început,
apoi migrează în culturi

Modul de răspândire

Porumbul – apar pungi de mărimi
diferite, care prin crăpare eliberează o pulbere negricioasă

Porumbul, cânepa, hameiul, floarea-soarelui etc. şi peste 100 de
plante spontane (susai, ştir, cânepă
sălbatică etc).

Porumbul, sorgul, orzul

Frunzele din vârf și La sfârşitul lunii iunie – prima decainflorescenţa
dă a lunii iulie; exemplare izolate pe
frunzele de porumb sub baza tecii,
apoi pe inflorescenţele mascule şi
femele, formând colonii pe interiorul
pănuşilor
Tulpinile, frunzele și Zbor eșalonat în funcţie de temperaștiuletele
tura medie zilnică a aerului (optimă
pentru larvele hibernante 15-16°C);
pe umiditate scăzută, multe larve pier
şi, invers în condiţii optime, majoritatea se înpupează
Știuleţi, panicul, tul- Monocultură de 2-3 ani, temperaturii
pină, frunze, uneori de 26-30°C și umiditate de 50-60%,
pe rădăcinile adven- răni cauzate de insecte, grindină;
tive
aplicarea în exces de îngrășăminte de
azot, desimea mare a plantelor, semănatul târziu

ORGANISME DĂUNĂTOARE INVAZIVE

Cu ploile și vântul

Zbor natural de la o plantă la
alta; cu cioclejii și pupele din interior; cu resturile vegetale

Zbor natural de la o plantă la
alta

Larva – porumbul;
Larva – rădăcinile Apariţia larvelor începe la mujlocul Zbor natural de la o plantă la
adultul – peste 20 de plante-gazde porumbului; adultul lunii mai şi coincide fenologic cu for- alta
marea tulpinii plantelor de porumb

ORGANISME DĂUNĂTOARE DE CARANTINĂ

Polifagi, atacă numeroase plante
cultivate şi spontane, preferând
însă floarea-soarelui, porumbul,
sfecla, cerealele, tutunul, lucerna,
legumele, soia, muştarul, pepinierele viticole etc.

ORGANISME DĂUNĂTOARE DE NONCARANTINĂ

Plante-gazdă

3.1.2. LISTA SPECIILOR DE ORGANISME DĂUNĂTOARE CARE SE GĂSESC ÎN CULTURĂ (NONCARANTINĂ),
DE CARANTINĂ ȘI POTENŢIAL INVAZIVE LA CULTURILE DE PORUMB
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Fig. 3.30. Gândacul pământiu mic
(Opatrum sabulosum)
http://ukrbin.com

Fig. 3.34. Tăciunele comun
(Ustilago maydis) www.corteva.ro
(foto B.Lacomi)

Fig. 3.38. Viespea rapiţei
(Athalia rosae)
www.tristram.squarespace.com

Fig. 3.29. Gândacul negru de stepă
(Blaps halophila)
http://macroclub.ru

Fig. 3.33. Sfredelitorul porumbului
(Ostrinia nubilallis)
https://irac-online.org

Fig. 3.37. Flutureie mic al rapiţei
(Pieris rapae) www.alamy.com

Fig. 3.39. Gândacul lucios al rapiţei
(Meligethes aeneus)
https://agrarii.com

Fig. 3.35. Putregaiul tulpinilor şi
ştiuleţilor de porumb
(Gibberella zeae) www.corteva.ro

Fig. 3.31. Gândacul vestic al
porumbului (Diabrotica virgifera
virgifera) https://www.agro.basf.ro

3.1.2.1. Speciile de dăunători care se găsesc la culturile de porumb și rapiţă

Fig. 3.40. Putregaiul negru
(Leptosphaeria maculans)
www.corteva.ro

Fig. 3.36. Pătarea cenuşie a
frunzelor de porumb
(Setosphaeria turcica) (foto B.Lacomi)

Fig. 3.32. Păduchele verde al
porumbului (Rhopalosiphum maidis)
https://panorama-agro.com
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2

1

Plante-gazdă

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în
ale plantei
contextul schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Fluturele mic al rapiţei
Oligofag, atacă crucifere cultiva- Frunzele
Adulţii apar primăvara, mai devreme de(Pieris rapae)
te şi spontane, cu daune mari la
cât albiliţa verzei, prin aprilie sau chiar
varză, conopidă și rapiţă
la sfârşitul lunii martie, şi se hrănesc cu
nectarul plantelor, însă preferă cruriferele.
Viespea rapiţei
Monofagă, pe crucifere cultivate Frunzele
Pe timp înnorat, ploios, cu vânturi şi
(Athalia rosae)
(rapiţă, muștar, varză, gulii, conotemperaturi reci, activitatea de zbor şi
pidă, ridichi) și spontane (rapiţa
de hrănire se întrerupe, retrăgându-se
pe sub diferite adăposturi.
sălbatică)
Gândacul lucios (arămiu) Plante cultivate și spontane din Organele florale
În primăvară apar spre sfârșitul lunii
al rapiţei (Meligethes
Apiacee, Brasicacee, Fabacee,
din bobocii încă
aprilie și, aproape că nimic nu-i influenaeneus)
Asteracee, Rosacee Ranunculacee, nedesfăcuţi, adică ţează, găsind întotdeauna hrană pe diș.a.
inflorescenţa
verse plante din diverse familii
Putregaiul negru sau
Plante cultivate de brasicaee
Frunzele
În toamne calde şi umede, soluri lutoafomoza (Leptosphaeria
se, răsărirea târzie, biomasă abundentă
maculans / Phoma lingam)
în toamnă, alungirea tulpinii în toamnă

Denumirea populară și
latină

Resturile vegetale de la suprafaţa solelor unde s-a cultivat rapiţa, semănatul întârziat

Zborul viespilor active în zilele însorite şi călduroase, în
căutare de nectar şi polen pe
diferite plante
Zbor natural a adulţilor

Zbor natural al adulţilor

Modul de răspândire

Plante-gazdă

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în
ale plantei
contextul schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Păduchele verde
Polifag, pe diferite sâmburoasee Pe partea inferioară În anii secetoși, dezvoltarea preia amal compozitelor
(Prunus spp.), de pe care zboară a frunzelor, vârful
ploare pe toate organele atacate
(Brachycaudus helichrysi) pe plantele cultivate și spontane tulpinilor, lăstarilor
compozite
și inflorescenţe
Croitorul florii- soarelui Oligofag, floarea-soarelui, susai, Tulpinile şi peţiolul Spre sfârşitul lunii mai şi în iunie, apar
(Agapanthia dahli)
scai roşu, brusture, pelin ş.a.
frunzelor
adulţii care la început se concentrează pe
diferite compozite spontane înflorite, apoi
migrează în culturile de floarea-soarelui

Denumirea populară și
latină

3.1.4.1. Lista dăunătorilor cu potenţial invaziv la floarea-soarelui

Zbor natural al gândacilor
adulţi

Zbor natural al femelelor
aripate

Modul de răspândire

3.1.4. LISTA SPECIILOR DE ORGANISME DĂUNĂTOARE CARE SE GĂSESC ÎN CULTURĂ (NONCARANTINĂ), DE
CARANTINĂ ȘI POTENŢIAL INVAZIVE LA FLOAREA-SOARELUI

Nr.

4

3

2

1

Nr.

3.1.3. LISTA DĂUNĂTORILOR LA CULTURA DE RAPIŢĂ
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Denumirea populară și
Plante-gazdă
latină
Molia florii-soarelui
Floarea-soarelui şi plante spon(Homoeosoma nebulella) tane (ciulinul, pălămida de câmp,
scaieţii, păpădia, albăstriţa etc.)
preferând floarea-soarelui

6

5

4

Septorioza
(Septoria helianthi)

Pătarea neagră sau
înnegrirea tulpinilor
(Leptosphaeria lindquistii
f.c. Phoma macdonaldi)
Rugina
(Puccinia helianthi)

Putregaiul cenușiu
(Botrytis cinerea)
Mana florii-soarelui
(Plasmopara halstedii)

2

3

Putregaiul alb
(Sclerotinia sclerotiorum)

1

Denumirea populară
și latină

Organele atacate
ale plantei
Larvele rod capitulul, fiind unul din
cei mai periculoși
dăunători

Condiţiile afectării culturilor în
Modul de răspândire
contextul schimbărilor climatice
În anii secetoşi, o parte din larve nu se Zbor natural al moliilor
transformă în pupe, ci rămân în interi- adulte
orul coconilor în diapauză estivală și
continuă cu hibernarea. În anii cu precipitaţii abundente, fluturii generaţiei II
apar în masă şi larvele lor produc pagube mari în culturile de fl. soarelui.

Cotiledoanele și frunzele

Frunzele

Rezerva biologică este rezistentă la temperaturi De la un an la altul se răspândește prin teleutosscăzute și chiar la îngheţ
porii care au iernat pe resturile vegetale rămase
pe sol
Rezerva biologică este extrem de rezistentă la De la un an la altul se răspândește prin picnospotemperaturile scăzute de pe timpul iernii
rii de pe resturile vegetale de pe sol. Pe parcursul
anului, se transmite prin ploi bogate cantitativ,
vreme umedă sau irigare, îndeosebi după ce
plantele înfloresc

Organele atacate ale
Condiţiile afectării culturilor în contextul
Modul de răspândire
plantei
schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Tulpina și calatidiul
Ascosporii transportaţi de curenţii de aer la tem- Se răspândește de la un an la altul prin scleroţii
peratura de 25 °C, infecţia are loc după 4 ore
de rezistenţă din organele atacate și care pot supravieţui în sol mai mulţi ani
Calatidiul
Temperaturi de 15-25 °C şi 95% de umiditate De la un an la altul se răspândește prin resturi
favorizează infecţia.
vegetale infectate, dar și prin seminţele infectate
Calatidiul şi frunzele din
Perioadă rece de 22 °C și umedă de 60% timp Se răspândește prin seminţe și resturi vegetale
de 12 ore în perioada înfloririi din iunie / iulie infectate, ciuperca rezistând între 5 și 10 ani, ca
zona calatidiului
favorizează infecţia
oospori. Vântul duce sporii kilometri de la zona
afectată
Tulpina, frunzele și peţiolul Temperaturi între 20-30 °C, 95% de umiditate şi Se răspândește de la un an la altul prin resturi
pH solului între 5-7 favorizează infecţia la faza vegetale infectate. În timpul anului, sporii sunt
de 7-8 perechi de frunze adevărate
transportaţi de vânt sau de ploaie

3.1.4.2. Lista bolilor la cultura de floarea-soarelui

Nr.

3

Nr.
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Fig. 3.45. Putregaiul cenușiu al floriisoarelui (Botrytis cinerea) www.botanistii.ro

Fig. 3.48. Rugina florii-soarelui
(Puccinia helianthi) www.corteva.ro

Fig. 3.47. Înnegrirea tulpinilor de floareasoarelui (Leptosphaeria lindquistii f.c. Phoma
macdonaldi) www.glissando.ro

Fig. 3.42. Molia florii-soarelui
(Homoeosoma nebulella) www.myfields.info

Fig. 3.44. Putregaiul alb al florii-soarelui
(Sclerotinia sclerotiorum) www.botanistii.ro

Fig. 3.41. Croitorul florii-soarelui
(Agapanthia dahli) http://ukrbin.com

Continuare 3.1.4.2. Specile de organisme dăunătoare – boli la cultura de floarea-soarelui

Fig. 3.49. Septorioza florii-soarelui
(Septoria helianthi) www.glissando.ro

Fig. 3.46. Mana florii-soarelui
(Plasmopara halstedii) www.glissando.ro

Fig. 3.43. Păduchele verde al compozitelor
(Brachycaudus helichrysi) www.corteva.ro
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6

5

4

3

2

1

Nr.

Musca cenuşie
minieră a sfeclei
(Pegomyia hyosciami)

Sfecla, loboda, spanacul etc. şi
ciumăfaia, măsălăriţa etc.

Plante-gazdă

Larvele minează
frunzele

Adulţii apar primăvara spre sfârşitul lunii
aprilie-începutul lunii mai, când temperatura medie este de 10°C, şi are loc eşalonat
după condiţiile climatice.

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în contextul
ale plantei
schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Puricii de pământ
Atacă sfecla, spanacul, loboda, Adulţii rod frunzele Primăvara apar devreme prin luna aprilie, la
ai sfeclei
măcrişul, troscotul, hrişca etc. (scobituri mici
o temperatură a aerului de 3-4°C, iar când
(Chaetocnema sp.)
circulare)
valorile temperaturii ating 10°C gândacii
încep să se hrănească
Oligofag, atacă sfecla, loboda Adulţii și larvele rod Adulţii apar primăvara, în prima jumătate a
Gândacul ţestos al
frunzele
lunii aprilie – mai în număr mare pe margisfeclei
de grădină, loboda sălbatică,
nile drumurilor, culturilor, lizierele pădurilor,
(Cassida nebulosa)
spanacul etc.
în leguminoase perene etc.
Gărgăriţa cenuşie a
Oligofagă, atacă diferite cheAdulţii rod frunzele Daune mai mari produc adulţii primăvara
sfeclei (Bothynoderes nopodiacee, amaranthacee
în timpul răsăririi plantelor, când acestea
punctiventris)
etc., însă preferă sfecla
sunt retezate de la colet sau le rod frunzele
cotiledonate
Ridicarea adulţilor pe sol începe când temGărgăriţele de câmp: Polifage, atacă plante cultiva- La răsărirea
te ca sfecla, porumbul, floa- plantelor, rod
peratura solului în straturile de hibernare a
răţişoara sfeclei
insectei depăşeşte 3°C, iar când solul se în(Tanymecus palliatus), rea-soarelui, tutunul, mază- complet frunzele
rea, lucerna, sparceta şi plante sau retează tulpinile călzeşte până la 10°C, ieșirea adulţilor din
g.neagră a sfeclei
sol se termină. În zilele înnorate, răcoroase
(Psalidium maxillosum) spontane ca pălămidă, susaiul, de la colet
şi cu vânturi mari, stau ascunse sub bulgări,
scaieţii etc.
resturi de plante sau în sol la o adâncime de
până la 10 cm
Gândăcelul sfeclei
Oligofag, atacă sfecla pentru
Gândacii rod
Primăvara adulţii hibernanţi apar foarte
(Atomaria linearis)
zahăr, sfecla furajeră şi sfecla
tulpinile și rădăcinile devreme şi migrează în stratul superficial
de masă
al solului, când temperatura medie zilnică
ajunge la 2-3,6°C, iar maximul apariţiei
când temperatura trece de 6-8°C

Denumirea populară
și latină

3.1.5.1. Dăunători potenţiali invazivi la sfeclă

Prin mers și zbor (la 1719°C), pe seară liniştită,
fără vânt sau slab. Pe timp
cald zboară noaptea, în
masă în culturile noi de
sfeclă pentru zahăr
Zbor natural al muștelor

În mers, dar active în zilele
însorite şi calde, când temperatura medie a aerului depăşeşte 18-20°C

De pe plantele spontane
migrează prn zbor în culturile de sfeclă pentru zahăr și
futajeră
Gândacii sunt într-o permanentă mişcare în căutarea
culturilor de sfeclă

Zbor natural al puricilor

Modul de răspândire

3.1.5. LISTA SPECIILOR DE ORGANISME DĂUNĂTOARE CARE SE GĂSESC ÎN CULTURĂ (NONCARANTINĂ),
DE CARANTINĂ ȘI POTENŢIAL INVAZIVE LA SFECLĂ
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Molia minieră a
sfeclei (Scrobipalpa
ocellatella)

8

Fig. 3.51. Gândacul ţestos al sfeclei
(Cassida nebulosa)
http://macroclub.ru

Fig. 3.55. Musca cenuşie minieră a
sfeclei (Pegomyia hyoscyami)
https://bladmineerders.nl

Fig. 3.50. Puricii de pământ ai
sfeclei (Chaetocnema sp.)
www.glissando.ro

Fig. 3.54. Gândăcelul sfeclei
(Atomaria linearis)
https://antropocene.it

Fig. 3.56. Păduchele negru al
sfeclei (Aphis fabae)
www.researchgate.net

Fig. 3.52. Gărgăriţa cenuşie a
sfeclei (Bothynoderes punctiventris)
www.dreamstime.com

Fig. 3.57. Molia minieră a sfeclei
(Scrobipalpa ocellatella)
http://www.dorsetnature.co.uk/

Fig. 3.53. Gărgăriţele de câmp:
răţişoara sfeclei (Tanymecus
palliatus) http://insecta.pro/gallery

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în contextul
Modul de răspândire
ale plantei
schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE INVAZIVE
Polifag, atacă cca 200 de plan- Adulţii și larvele
În condiţii optime pentru dezvoltarea păZbor natural al femelelor
te, inclusiv sfecla de zahăr şi
extrag sucul din
duchelui (temperaturi de 23-28 °C şi umi- migratoare aripate
furaj, leguminoase, porumbul, frunzele
ditatea relativă de 60-80%), o generaţie a
fl.-soarelui ş.a.
afidului se dezvoltă în curs de 10-12 zile
Condiţiile optime sunt între 20-25°C şi umi- Zbor natural al moliei
Monofagă, atacă diferite soiuri Larva – frunze şi
de sfeclă cultivată şi spontane până la recoltare,
ditatea de 70-85%. Timpul călduros şi uscat
distrugând frunzele favorizează creşterea numărului generaţiilor
şi rădăcinile
prin scurtarea ciclului de viaţă, cât şi creşterea numărului indivizilor dintr-o generaţie
Plante-gazdă

Continuare 3.1.5.1. Dăunători potenţiali invazivi la sfeclă

Păduchele negru al
sfeclei (Aphis fabae)

Denumirea populară
și latină

7

Nr.

46

BUNELE PRACTICI DE PROTECŢIE INTEGRATĂ A CULTURILOR AGRICOLE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

GHID PRACTIC PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI

Mozaicul frunzelor
(Beet mosaic virus)
Rizomania
(Beet necrotic yellow vein virus)
Arsura bacteriană
(Pseudomonas syringae pv
aptata)

Putrezirea plantutelor
(genul Phytium)

Mana
(Peronospora schachtii)

Făinarea
(Eryshipe betae)
Putregaiul inimii sfeclei
(Pleospora betae)

1

4

5

6

Rugina (Uromyces betae)

Cercosporioza
(Cercospora beticola)

8

9

7

3

2

Denumirea populară și latină

Nr.

Frunzele

Frunzele

Toate organele aeriene
ale plantei
Rizocarpul

De la primele două
perechi de frunze
adevărate
Frunzele centrale tinere
ale rozetei devin galbene

Această viroză se răspândește
de afide
Diverse insecte sugătoare

Modul de răspândire

Bacteria se transmite prin seminţele infectate, iernează pe
resturile vegetale rămase pe sol
după decoletare
Vremea rece 16-19 °С și umedă în timpul germinării se- Solul bogat în rezervă biologică
minţelor, pH 7-7,3 şi starea de stresantă a plantulelor la
răsărire.
Ciuperca se dezvoltă la temperaturi optime de 15-17 0C) Răspândirea se face prin materiși umiditate peste 70%, cu perioada de incubaţie de 5-20 alul semincer infectat; cu resturide zile, în ani ploioşi.
le vegetale infectate
Fluctuaţii accentuate ale umidităţii între 63-93% şi tem- Cu resturile vegetale infectate
peratură între 20-25 0C şi 30-35 0C, pH – 7
Dezvoltarea bolii facilitată de umiditatea ridicată a aeru- Cu resturile vegetale de la supralui (60-80%) și de o temperatură de 20-24 °C
faţa solului și cu seminţele infectate.
Boala apare pe suprafeţe bine aprovizionate în azot, umi- Cu resturile vegetale infectate
ditate atmosferică ridicată şi temperatura 10-20°C.
Temperaturi cuprinse între 26-32 0C, la umiditatea relati- Cu resturile vegetale de la suvă de 60-90% ; produce infecţii în 15-18 ore. Ciclul pato- prafaţa solului și cu seminţele
genezei durează între 8-21 de zile, în funcţie de condiţiile infectate
climatice

Organele atacate ale
Condiţiile afectării culturilor în contextul schimbărilor
plantei
climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Pe frunzele tinere
Temperaturile reci între 10-21 °C și umiditatea peste
75% timp de cel puţin 48 de ore – primăvara
Frunzele, rădăcina ca un Soluri cu pH de 7-8, la temperaturile între 20-28 °C și
ţăruș și smoc de rădăcini umiditate ridicată a solului – primăvara
Frunzele capătă un aspect Sursă de infecţie primară: sol şi apă la irigare, afectează
ciuruit
pe timp ploios şi rece, la temperaturile între 22-28 °C și
umiditate 95% – primăvara.

3.1.5.2. Boli noncarantină la culturile de sfeclă
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Fig. 3.62. Mozaicul frunzelor
(Beet mosaic virus)
https://cropscience.bayer.co.uk

Fig. 3.58. Mana
(Peronospora schachtii)
https://info.agrimag.it

Fig. 3.63. Rizomania
(Beet necrotic yellow vein virus)
https://gd.eppo.int/taxon

Fig. 3.59. Făinarea
(Eryshipe betae)
https://agrobaseapp.com

Continuare 3.1.5.2. Boli noncarantină la culturile de sfeclă

Fig. 3.64. Arsura bacteriană
(Pseudomonas syringae pv aptata)
www.pflanzenkrankheiten.ch

Fig. 3.60. Rugina
(Uromyces betae)
https://agrobaseapp.com

Fig. 3.65. Putrezirea plantulelor
(genul Phytium)
www.glissando.ro

Fig. 3.61. Cercosporioza
(Cercospora beticola)
www.wikiwand.com
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6

5

4

3

2

1

Nr.

Plante-gazdă

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în
ale plantei
contextul schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Păianjenul roșu
Extrem de polifag, atacă pesColonii pe inferioara Condiţiile pentru dezvoltarea păianjecomun (Tetranychus
te 200 de plante cultivate şi
frunzelor, înţepând nului sunt temperatura de 29-30°C şi
urticae)
spontane, cu daune mari și la
şi sugând sucul ce- umiditatea relativă a aerului de 35-55%,
leguminoase
lular
astfel timpul uscat şi secetos favorizează
înmulţirea în masă a păianjenului
Tripsul mazării
Oligofag, atacă leguminoase
Muguri, flori, lăstari Apariţia adulţilor are loc din decadele a
doua şi a treia a lunii mai, la temperaturi
(Kakothrips pisivorus) cultivate şi spontane, cu pagu- şi frunze fragede,
medii ale aerului cuprinse între 14,2be mari la mazăre şi bob
păstăile
22,0°C şi umiditatea aerului între 4889%.
Oligofag, atacă leguminoase
Frunzele,
Spre sfârşitul lunii martie – începutul luPăduchele verde al
nii aprilie, când temperatura zilnică demazării (Acyrthosiphon cultivate şi spontane: mazărea, inflorescenţele,
pisum)
lintea, bobul, lucerna, sparceta, păstăile
păşeşte 7-8°C, odată cu pornirea în vePăduchele negru al
trifoiul etc.
getaţie a culturilor de lucernă din ouăle
bobului (Aphis fabae)
hibernante apar larvele
Temperatura optimă de depunere a ouăGărgăriţele
Oligofage, atacă leguminoase Rădăcinile: produc
nodozităţi; frunzele lor este de 24-25°C. La temperaturi mai
leguminoaselor
anuale şi perene: mazărea,
le rod dantelat
joase de 10-11°C, depunerea ouălor
(Sitona spp.)
trifoiul, lucerna, lintea, bobul,
se întrerupe. Incubaţia 7–36 de zile, în
sparceta etc.
funcţie de temperatură și umiditate
Molia păstăilor
Soia, mazăre, lupin, salcâm etc. Păstăile şi boabele
În luna mai, larvele se transformă în
de soia (Etiella
pupe, iar la peste 15oC apar adulţii și
zboară până la sfârșitul lunii iunie
zinckenella)
Molia pătată a
Atacă mazărea, măzărichea,
Boabele
Primăvara larvele hibernante se împupăstăilor de mazăre
dar pagube mai mari aduce la
pează, adulţii apar la sfârşitul lunii mai
(Cydia dorsana)
mazăre
sau începutul lunii iunie, când mazărea
se găseşte în faza de înflorire

Denumirea populară
și latină

3.1.6.1. Dăunători cu potenţial invaziv la culturile de mazăre și fasole

Zbor natural al moliilor

Zbor natural al moliilor

Zbor natural al adulţilor

Zbor natural al femelelor
aripate

Zbor natural al adulţilor

Flora spontană din jur; resturile
de plante rămase în câmp și
nedistruse la timp.

Modul de răspândire

3.1.6. LISTA SPECIILOR DE ORGANISME DĂUNĂTOARE CARE SE GĂSESC ÎN CULTURĂ (NONCARANTINĂ),
DE CARANTINĂ ȘI POTENŢIAL INVAZIVE LA CULTURILE DE MAZĂRE ȘI FASOLE
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Gărgăriţa mazării
(Bruchus pisorum)
şi Gărgăriţa fasolei
(Acanthoscelides
obtectus)

8

Nr.

Antracnoza fasolei
(Colletotrichum
lindemuthianum)
Rugina fasolei
(Uromyces
appendiculatus)

Arsura comună a
fasolei (Xanthomonas
phaseoli)

3

5

4

Mana mazării
(Peronospora pisi)

Antracnoza mazării
(Ascochyta pisi)

Denumirea populară
și latină

2

1

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în
ale plantei
contextul schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE INVAZIVE
Polifagă, atacă plante cultivate Frunzele
Fluturii apar la sfârşitul lunii mai – înceşi spontane, pagube mari la
putul lunii iunie, dar eşalonat şi durează
mazăre
până în luna septembrie
La sfârşitul lunii aprilie - începutul lunii
Monofagă, atacând boabele de Boabele
mai, la temperatura aerului de 14°C gărmazăre cultivată şi spontană.
găriţele părăsesc locurile de hibernare şi
Atacă fasolea, uneori şi alte
leguminoase ca: bobul, năutul,
migrează în căutarea culturilor de mazăre.
soia etc.
Foarte sensibilă la temperaturile joase: la
minus 10°C adulţii din bob pier după 12
ore, înmulţirea are loc între 14-34°C.
Plante-gazdă

Fasolea

Cotiledoanele,
frunzele, păstăile,
tulpina, boabele

Se răspândește de la un an la
altul cu oosporii din sol; sămânţa infectată și resturile vegetale

De la un an la altul se răspândește cu sămânţa infectată și
resturile vegetale din câmp; cu
picăturile de apă

Modul de răspândire

Migrarea în masă la temperatura aerului între 25-28°C,
coincide cu înflorirea mazării.
Zbor natural al adulţilor din
resturile vegetale rămase în
câmp

Prin zborul crepuscular sau
nocturn

Modul de răspândire

Cu resturile de plante bolnave
si ca miceliu în sămânţă – principala sursă de infecţie.
De la un an la altul se răspândește cu rezerva din sol; sămânţa și resturile vegetale din
câmp; cu picăturile de apă etc.
Răspândirea bolii este favorizată de zile- Se răspândește cu rezerva din
le ploioase ale anului și de temperaturile sol; cu sămânţa infectată și cu
între 25-32ºC
picăturile de apă etc.

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în conale plantei
textul schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Mazăre, soia, fasole, măzăriche Frunzele, stipelele,
Favorizată de ploi abundente și irigare
de primăvară etc.
păstăile, tulpina,
excesivă (frunze umede peste 7 ore) și
boabele
umiditatea aerului peste 70%. Temperatura de la care apare este de 4oC și durează până al 34oC
Mazărea
Frunzele, stipelele,
Favorizată de ploi abundente și irigapăstăile, tulpina,
re excesivă și umiditatea aerului peste
boabele, cârceii
90%. Temperatura de la care apare este
de 5oC și durează până la 25oC.
Fasolea de câmp
Tulpini, frunze,
Răspândirea bolii este favorizată de zilepăstăi, boabe
le ploioase ale anului și de temperaturile
între 13-27ºC.
Fasolea și alte leguminoase
Toate organele
Răspândirea bolii este favorizată de zilecultivate și spontane
aeriene ale plantei
le ploioase ale anului și de temperaturile
între 16-18ºC și umiditatea de 95%
Plante-gazdă

3.1.6.2. Bolile noncarantină la culturile de mazare și fasole

Buha mazării
(Ceramica pisi)

Denumirea populară
și latină

7

Nr.
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Fig. 3.67. Tripsul mazării
(Kakothrips pisivorus)
www.plant-diseases.com

Fig. 3.71. Molia pătată a păstăilor
de mazăre (Cydia dorsana)
www.alamy.com

Fig. 3.75. Mana mazării
(Peronospora pisi).
https://kccc.ru/handbook

Fig. 3.66. Păianjenul roșu comun
(Tetranychus urticae)
www.forestryimages.org

Fig. 3.70. Molia păstăilor de soia
(Etiella zinckenella)
www.nbair.res.in

Fig. 3.74. Antracnoza mazării
(Ascochyta pisi).
www.crops.bayer.uk

Fig. 3.76. Rugina fasolei
(Uromyces appendiculatus)

Fig. 3.72. Gărgăriţa fasolei
(Acanthoscelides obtectus)
www.rootsimple.com

Fig. 3.68. Păduchele verde al
mazării (Acyrthosiphon pisum)
www.plantmanagementnetwork.org

3.1.6. Continuare Boli noncarantină la culturile de mazare și fasole

Fig. 3.77. Antracnoza fasolei
(Colletotrichum lindemuthianum)

Fig. 3.73. Gărgăriţa mazării
(Bruchus pisorum)
https://www.mindenpictures.com

Fig. 3.69. Gărgăriţele
leguminoaselor (Sitona spp.)
https://abbotsfordcom.com

3.2. SPECII DE ORGANISME DĂUNĂTOARE CARE SE GĂSESC ÎN CULTURĂ
(NONCARANTINĂ), DE CARANTINĂ ȘI POTENŢIAL INVAZIVE LA
CULTURILE HORTICOLE
Pomii fructiferi din Republica Moldova prezintă o importanţă deosebită pentru agricultura
autohtonă, datorită ponderii recoltelor şi exporturilor în economia naţională. Însă pomii din
plantaţii şi producţia de fructe sunt de peste 70 de specii de dăunători și peste 40 boli. Din această
gamă fac parte dăunătorii autohtoni (vechi) sau noncarantină și care tradiţional au fost expuși
măsurilor de combatere prin diverse metode, cât și cei de carantină – care sunt expuși măsurilor
de combatere doar în primii ani de la apariţie. La fel de importanţi sunt și dăunătorii invazivi,
sau cei care apar pe căi naturale și nu pot fi expuși combaterii de la începutul apariţiei lor. Majoritatea acestor organisme concucrente cu planta-gazdă agricolă cultivată sunt expuși în tabelele
din continuare.
Cu referinţă la factorul cheie de adaptare și dezvoltare în biocenozele din republică a acestor
organisme sunt schimbările climatice (atât de evidente din ultimii ani spre aridizare) din plantaţiile pomicole, în care au loc aceleași macro- și microfluctuaţii ale parametrilor ecologici (temperatura, umiditatea, curenţii de aer, vânturile, precipitaţiile etc.). Toate împreună, semnificativ
și calitativ influenţează nu numai evoluţia plantei-gazdă, dar și complexul de organisme care le
populează din instincte nutritive. Însă speciile mobile din natură (fauna) și cele sedentare (flora)
sunt „educate” de factorii climatici globali și locali și acţionează „mână-nmână”, și anume: când
sezonul vegetativ este umed și răcoros apar o serie de microorganisme, iar când este cald și secetos, apar altele. Pentru a înţelege mai lesne aceste fenomene, se expun câteva exemple obţinute
pe bază de cercetări temeinice.
1) Viermele merelor (Cydia pomonella) este nu numai cel mai vechi și endemic dăunător din
livezile lumii și ţării noastre, dar tot atât de sensibil, și anume: calendaristic zborul fluturilor are
loc din prima decadă a lunii mai (temperatura aerului peste 15°C și umiditatea aerului între 4060%) şi corespunde cu fenofaza scuturării în masă a petalelor florilor de măr. Apariţia şi zborul
primei generaţii durează de la 35 până la 80 zile. Ca zborul fluturilor să fie un succes populaţional, fluturele are nevoie de : (i) seri şi nopţi calde; (ii) nopţi liniştite și fără vânt. Și invers, ca
viermele merelor să fie un succes al fermierului livădar este nevoie de: (i) zile calde (peste 27°C),
dar înnorate, ca fluturele să zboare sporadic; (ii) timp cu ploi intense şi cu vânt, ca zborul se fie
întrerupt. Un astfel de an de succes, adică fără atacul viermelui merelor în plantaţiile pomicole, a
fost 2002, în special în livezile din raionul Strășeni, când viermele merelor a avut aspect de dispărut. Adică, fiind timp rece (sub 12oC) și umed (peste 90%) în perioada activă a fluturilor, inclusiv
cea de depunere a ouălor, s-a eșalonat și apariţia larvelor: întârziat cu pătrunderea sau murit
înainte de-a pătrunde în fruct. După 2002, astfel de succes nu a mai fost discutat printre fermieri,
înregistrându-se nu numai condiţii optime, dar și modificări în parametrii ecologici spre încălzire, după care viermele merelor s-a dezvoltat nu numai în două generaţii, dar și în trei, inclusiv a
lărgit gama de plante-gazde.
2) Molia orientală a fructelor (Grapholitha molesta) este considerată o specie recentă în
plantaţiile pomicole din republică, fiind înregistrată în 1968 (Vulcănești), dar, atenţie, în România
(sud-vest) și Ucraina (Bugeacul ucrainesc) în 1964. În ţările vecine nu se indică direcţia din care
a pătruns insecta pe cale naturală, instantaneu și la noi, fiindcă molia a „călătorit” toată planeta
pornind din nordul Chinei în 1902. Numai în ţările cu potenţial mare în cercetările știinţifice a fost
înregistrată, oarecum, de la începutul apariţiei: America în 1913-1914 și URSS în 1935. După cum
se cunoaște însă, molia după cca 120 de ani de migraţie naturală și accidentală (cu ajutorul omului), încă figurează în lista de insecte de carantină. Entomologic însă, specia a devenit invazivă și
cosmopolită, iar din punct de vedere fitosanitar a rămas de carantină. Cu referinţă la plasticitatea
ecologică a moliei, se menţionează că este o specie „record”, fiindcă dezvoltă patru generaţii pe an
nu numai în nordul Chinei, dar și în condiţiile climatice din Europa, respectiv republica noastră.
Acest „record” îl atinge numai datorită : (i) parametrilor climatici anuali, care se ridică la nivelul
celor din zona de origine (asiatică); (ii) temperaturii înalte (peste 15oC) și umidităţii optime (60%),
în care insecta fără nici un impediment își desfășoară potenţialul genetic obţinut evolutiv; (iii) depunerea ouălor în masă, care începe cu temperatura de 20oC și continuă până la 30°C, parametru
foarte ridicat, fiindcă majoritatea insectelor opresc ponta de pe la 25-27oC.
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8

7

6

5

4

3

2

1

Nr.

Plante-gazdă

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în contextul
ale plantei
schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Păianjenul roșu
Extrem de polifag, aproape fieca- Frunzele
Deosebit de activ pe vreme caldă şi sececomun
re plantă
toasă, când colonizează în special partea
(Tetranycus urticae)
inferioară a frunzelor
Frunzele, cu pagube Foarte rezistent la temperaturi reduse şi
Păianjenul roșu al Polifag, cu pagube mari la măr,
păr, piersic, prun, cireş, cais, nuc, mari în anii secetoşi suportă temperaturi scăzute de până la
pomilor
-32° - 40°C, însă foarte sensibili la tempe(Panonycus ulmi)
coacăz, agriş, viţă-de-vie
raturi fluctuante.
Ploșniţa părului
Părul, mărul, gutuiul, vişinul, pru- Frunzele, lăstarii,
Migrează în zilele însorite şi călduroase cca
(Stephanitis pyri)
nul, cireşul, caisul etc.
inflorescenţele
7-10 zile, iar în zilele înnorate, cu temperaturi scăzute şi timp ploios migrarea se
întrerupe
Gărgăriţa bobocilor Atacă mărul, mai rar părul, ca
Muguri, rod și
În martie sau începutul lunii aprilie, la temde măr
adult şi larvă
sterilizează florile
peratura medie a aerului de 5-6°C, adulţii
părăsesc locurile hibernante şi se urcă în
(Anthonomus
coroană
pomorum)
Gândacul păros
Polifag-florifag, atacă numeroase Adulţii – organele
Zborul este eşalonat şi durează până în iu(Epicometis hirta)
plante cultivate şi spontane
florale (stamine,
lie-august. Pe timp înnorat, seara şi dimiovar, pistil)
neaţa gândacii stau nemişcaţi sau se ascund
sub resturi vegetale, bulgări de pământ etc.
Muguri, frunze, flori Larvele hibernante sunt foarte rezistente
Inelarul
Polifag, atacă pomi şi arbuşti
la fluctuaţiile de temperatură şi umiditate,
(Malacosoma
fructiferi, arbori ornamentali şi
murind numai la temperaturi de -35°C, iar
neustria)
forestieri, preferând mărul, părul,
cele optime de dezvoltare fiind temperatuprunul, stejarul, ulmul, teiul
ra aerului între 20-30°C
Cotarul verde
Polifag, atacă peste 70 de pomi- Frunzele, bobocii
Nu este influenţat de nici o fluctuaţie de
(Operophtera
cole şi silvice, preferând cireşul,
florali, florile şi
temperatură sau umiditate a aerului
brumata)
părul, mărul, caisul, ulmul, steja- fructele în formare,
rul, fagul, frasinul etc.
frunze
Cotarul brun
(Erannis defoliaria)

Denumirea
populară și latină

3.2.1.1. Dăunători cu potenţial invaziv la culturile de măr

Adulţii prin zbor (masculul)
și mers (femela);
larvele prin migrare și cu
vântul

Zbor natural

Migraţie naturală prin zbor
(până la 2-5 km de la locul
de apariţie) și material
săditor
În mers de la un pom la altul,
iar la temperaturi de peste
10°C, adulţii se răspândesc
în zbor.
Zbor natural

Migraţie naturală prin mers
și material săditor

Migraţie naturală prin mers
și material săditor

Modul de răspândire

3.2.1. LISTA SPECIILOR DE ORGANISME DĂUNĂTOARE CARE SE GĂSESC ÎN CULTURĂ (NONCARANTINĂ),
DE CARANTINĂ ȘI POTENŢIAL INVAZIVE LA CULTURILE DE MĂR
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15 Viespea cu
ferăstrău a merelor
(Hoplocampa
testudinea)
16 Cariul scoarţei
(Scolytus rugulosus)

Polifag, atacă pomi fructiferi,
arbori ornamentali şi forestieri,
preferând prunul, caisul, piersicul,
mărul, părul ş.a.

Adulţii rod ţesutul
de muguri, al frunzuliţelor şi florilor.
Larva roade tulpina
la pomii bătrâni.

Monofagă, atacă diferite varietăţi Fructele
şi soiuri de măr, cu daune mai
mari la soiurile timpurii

Plante-gazdă

Organele atacate
ale plantei
Polifag, atacă pomi fructiferi (măr, Muguri, frunze
păr, prun, cireş etc.), arbori ornamentali (arţar, frasin, salcie) etc.
Polifagă, atacă pomii fructiferi
Muguri, frunze
şi forestieri, producând pagube
mari la măr, păr, prun, gutui, vişin,
cireş, cais etc.
Frunze
11 Molia mărului
Monofagă, atacă numai soiuri şi
varietăţi de măr, producând une(Yponomeuta
ori pagube mari prin desfrunzirea
malinellus)
pomilor
12 Molia cojii
Polifagă, atacă pomi fructiferi
Frunze, fructe
(puieţilor) fructelor (măr, păr, piersic, cais, prun etc.)
(Adoxophyes orana) şi unele forestiere (arţar, fag, carpen, mesteacăn etc.).
Frunzele
pomi fructiferi (mărul, părul,
13 Molia minieră
circulară
gutuiul, vişinul, prunul, cireşul,
(Leucoptera
caisul, piersicul etc), şi forestiere
malifoliella)
(porumbar, scoruş, păducel, cornul etc.)
14 Viermele merelor
unul din cei mai periculoşi dăună- Fructele – grav,
(Cydia pomonella)
tori ai pomilor. Larvele atacă fruc- frunzele –
tele de măr, păr, prun, nuc, cais,
nesemnificativ
piersic, gutui, producând pagube
mai mari în livezile de măr şi păr

Denumirea
populară și latină
9 Fluturele cu coada
aurie (Euproctis
chrysorrhoea)
10 Molia roşie a
mugurilor
(Spilonota ocellana)

Nr.

Nu este influenţată de nici o fluctuaţie de Zbor natural și cu lemnul
temperatură sau umiditate a aerului
tăiat pentru foc

Zborul fluturilor are loc din prima decadă Zbor natural, cu fructele
a lunii mai la temperatura aerului de peste
15°C şi corespunde cu scuturarea în masă a
petalelor mărului. Zborul adulţilor se eşalonează pe o perioadă de 35-80 zile, aproape
toată vara, cu minimă influenţă de fluctuaţia condiţiilor climaterice
Viespile sunt active în zilele însorite, linişti- Zbor natural
te, la temperaturi mai mari de 16°C, hrănindu-se cu nectarul diferitelor flori

La sfârşitul lunii aprilie–începutul lunii mai, Zbor natural
când temperatura medie a aerului depăşeşte 16-18,5°C, larvele părăsesc scutul pontei şi migrează în grupe spre frunze
La dezmugurire (prima jumătate a lunii apri- Zbor natural
lie) și temperaturi medii zilnice de 9-10°C,
larvele îşi reiau activitatea și formează galerii mătăsoase spre mugurii din apropiere
Zborul adulţilor durează 15-30 zile, fiind Zbor natural
mai activi în zilele calde şi însorite, la temperaturi de peste 20°C

Nu este influenţată de nici o fluctuaţie de Zbor natural
temperatură sau umiditate a aerului

Condiţiile afectării culturilor în contextul
Modul de răspândire
schimbărilor climatice
Nu este influenţat de nici o fluctuaţie de Adulţii prin zbor natural
temperatură sau umiditate a aerului
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23

22

21

20

19

18

Plante-gazdă

Organele atacate
ale plantei
Ramurile

Răspândirea de la un an la
altul și de la un pom la altul
se face numai prin migrarea
larvelor hibernante

Zbor natural al masculilor,
larvele migratoare, fructele
și lemnul pentru foc

Zbor natural și cu vântul

Zbor natural și cu vântul

Zbor natural și cu vântul

Zbor natural și cu lemnul tăiat pentru foc

Condiţiile afectării culturilor în contextul
Modul de răspândire
schimbărilor climatice
Nu este influenţat de nici o fluctuaţie de Zbor natural și cu lemnul tătemperatură sau umiditate a aerului
iat pentru foc

Polifag, atacă peste 150 de pomi
fructiferi şi arbori forestieri, preferând lemnul moale, ca mărul,
părul, caisul, frasinul, castanul,
teiul, arţarul, mesteacănul ș.a.
Polifag, atacă pomii fructiferi,
Tulpinile și ramurile Pomii viguroşi și cu sevă abundentă compliSfredelitorul
arbori forestieri şi ornamentali,
că dezvoltarea larvelor şi pier în masă
tulpinelor
(Cossus cossus)
preferind pomii îmbătrâniţi
ORGANISME DĂUNĂTOARE INVAZIVE
Dezvoltarea larvelor durează 35-65 zile în
Puricele melifer al Atacă îndeosebi mărul, uneori se Mugurii florali şi
funcţie de condiţiile climatice, dar oul remărului (Psylla mali) întâlneşte pe scoruş, păr şi gutui foliari, frunzele şi
fructele tinere
zistă la toate temperaturile cu minus din
zonele de răspândire.
Păduchele
Are două forme: nemigratoare
Frunzele
Nu este influenţată de nici o fluctuaţie de
frunzelor de măr
(pe măr) şi migratoare (pe măr și
temperatură sau umiditate a aerului
(Dysaphis devecta) ștevie, măcriş etc.)
Păduchele verde al Pomii seminţoși, producând paFrunzele,
Temperaturile medii ale aerului de 18-24°C
mărului
gube mari la măr şi păr, mai rar la inflorescenţele,
şi precipitaţiile reduse favorizează înmulţi(Aphis pomi)
gutui
lăstarii tineri
rea în masă în a doua jumătate a verii. Ritmul se încetineşte în urma reducerii sevei
din lăstari şi frunze, și numeroșilor prădători şi parazitoizi
Păduchele din San Atacă peste 270 de arbori, artulpini, ramuri,
Mortalitate mare (până la 28-33%) a larveJose (Diaspidiotus buşti şi plante ierboase, prefefrunze, fructe
lor se înregistrează în timpul iernii, când geperniciosus)
rând plantele lemnoase
rurile sunt urmate de dezgheţuri. Oscilaţiile
bruşte ale temperaturilor din primăvară,
mai ales când larvele năpârlesc, ele mor în
masă, uneori până la 80-96%
Păduchele
Mărul, mai rar părul, gutuiul şi
rădăcini, tulpini,
În anii cu ierni grele, la temperaturi sub
lânos (Eriosoma
alte specii de pomi
ramuri, lăsatri
-20°C larvele hibernante de pe părţile aerilanigerum)
ene ale pomilor pier. La temperatura medie
a aerului de 5-6°C larvele hibernante încep
hrănirea

Denumirea
populară și latină
17 Sfredelitorul
ramurilor
(Zeuzera pyrina)

Nr.
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Organele atacate
ale plantei
Scoarţa, frunzele şi
fructele

Polifagă, atacă pomii şi arbuştii
Mugurii, bobocii
fructiferi (mărul, părul, gutuiul, ci- florali, frunzele şi
reşul, prunul, nucul, vişinul, caisul, fructele tinere
agrişul coacăzul ş.a.) şi diferite
forestiere

28 Molia
porumbarului
(Archips rosana)

Frunzele şi mugurii
terminali şi axiali
sunt înfăţuraţi în
mătăse și rosi de
larvă

Polifagă atacă mărul, prunul, murul, arţarul, salcâmul, varza, cartoful, vica, tomatele, crizantema
trifoiul, etc.

Omida păroasă a
Polifagă, atacă peste 250 de plan- Aparatul foliar
dudului (Hyphantria te lemnoase şi ierboase, prefecunea)
rând dudul, arţarul, mărul, părul,
prunul, cireşul, vişinul, gutuiul,
nucul, viţa-de-vie, caisul, piersicul, coacăzul, zmeurul, căpşunul,
porumbul etc.

Mugurii foliari şi de
Polifagă , atacă peste 270 de
pomi fructiferi (mărul, părul, pru- rod, iar mai târziu
nul, caisul, piersicul, nucul), arbori frunzele
ornamentali şi forestieri (ulmul,
stejarul, plopul, fagul, arţarul) etc.

Polifag, cca 300 de plante și preferă dudul şi bignonia, mai rar
caisul, vişinul, prunul, viţa-de-vie,
păducelul, dar în alte ţări se dezvoltă pe toate pomicolele, inclusiv bacifere, forestiere şi floricole
decorative, cucurbitacee, diverse
plante spontane

Plante-gazdă

27 Molia
mediteraneană
a garoafelor
(Cacoecimorpha
pronubana)

26

25 Omida păroasă a
stejarului
(Lymantria dispar)

Denumirea
populară și latină
24 PăducheleComstoc
(Pseudococcus
comstocki)

Nr.

Condiţiile afectării culturilor în contextul
Modul de răspândire
schimbărilor climatice
Rezistă temperaturi scăzute de scurtă dura- Cu rodiile din import – princită până la -30oC (Uzbekistan, 1944-1945) palul potenţial de răspândire.
Toamne şi primăveri răcoroase şi secetoase. Majoritatea
indivizilor din locuri deschise
sunt suflaţi de vânt, spălaţi de
ploi, iar după ploile abundente sunt atacaţi de micromicete semisapro-fite, mor 95%.
Larvele sunt diurne, termofile, mai active Perişorii lungi de pe corp şi
în zilele călduroase şi însorite, la tempera- firele de mătase ce le secretă
turi de 20-25°C. La temperaturi mai reduse ajută larvele din primele vârlarvele sunt puţin active, hrănesc încet, iar ste să se deplaseze cu curenla temperaturi de +10°C, dezvoltarea lor se ţii de aer pe arborii din apropiere sau la distanţe mari.
întrerupe
Așa migrează din păduri în
livezile din vecinătate
Pupele hibernante sunt foarte rezistente Zborul femelelor este greoi
la temperaturi reduse şi suportă până la şi pe distanţe mici, iar mas-35°C, insă sunt foarte sensibile la fluctu- culii se deplasează la distanaţiile termice din primăvară. Adulţii apar la ţe mai mari
sfârşitul lunii aprilie-mai şi se eşalonează
25-35 zile, la condiţii favorabile (zile călduroase cu precipitaţii minime) şi până la 6070 zile (timp răcoros cu ploi)
Mortalitatea larvelor poate ajunge la 70- Adulţii prin zbor natural și lo90% în timpul iernii, deoarece nu pot su- cal. În comerţul internaţional
pravieţui la temperaturi scăzute și sunt se transportă cu materialul
afectate de ploaie
săditor sau florile de garoafe,
crizanteme, pelargonii, trandafiri și alte plante-gazde
tăiate
Apariţia în masă a larvelor corespunde su- Zbor natural al adulţilor și cu
mei temperaturilor de 50-70°C şi durează vântul larvele tinere
de la 7 până la 13 zile
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Fig. 3.79. Păianjenul roșu al pomilor
(Panonychus ulmi)
https://bugguide.net

Fig. 3.83. Gândacul păros
(Epicometis hirta)
http://insects.nature4.com

Fig. 3.87. Molia roşie a mugurilor
(Spilonota ocellana)
http://www.lepiforum.de

Fig. 3.78. Păianjenul roșu comun
(Tetranychus urticae)
https://en.wikipedia.org

Fig. 3.82. Inelarul
(Malacosoma neustria)
http://www.pyrgus.de

Fig. 3.86. Fluturele cu coada aurie
(Euproctis chrysorrhoea)
https://candidegardening.com

Fig. 3.88. Molia mărului
(Yponomeuta malinellus)
https://commons.wikimedia.org

Fig. 3.84. Cotarul verde
(Operophtera brumata)
https://commons.wikimedia.org

Fig. 3.80. Ploșniţa părului
(Stephanitis pyri)
https://www.biodiversidadvirtual.org

Continuare 3.2.1.1. Dăunători cu potenţial invaziv la culturile de măr

Fig. 3.89. Molia cojii (puieţilor)
fructelor (Adoxophyes orana)
https://idtools.org

Fig. 3.85. Cotarul brun
(Erannis defoliaria)
https://commons.wikimedia.org

Fig. 3.81. Gărgăriţa bobocilor de
măr (Anthonomus pomorum)
www.sanatateaplantelor.ro
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Fig. 3.91. Viermele merelor
(Cydia pomonella)
www.glissando.ro

Fig. 3.95. Sfredelitorul tulpinelor
(Cossus cossus)
www.alamy.com

Fig. 3.99. Păduchele din San Jose
(Diaspidiotus perniciosus)
www.insectimages.org

Fig. 3.90. Molia minieră circulară
(Leucoptera malifoliella)
www.naturespot.org.uk

Fig. 3.94. Sfredelitorul ramurilor
(Zeuzera pyrina)
https://www.researchgate.net

Fig. 3.98. Păduchele frunzelor de
măr (Dysaphis devecta)
https://bladmineerders.nl

Fig. 3.100. Păduchele lânos
(Eriosoma lanigerum)
www.nexles.com

Fig. 3.96. Puricele melifer al
mărului (Psylla mali).
www.dreamstime.com

Fig. 3.92. Viespea cu ferestrău a
merelor (Hoplocampa testudinea)
https://bladmineerders.nl

Fig. 3.101. Păduchele-Comstoc
(Pseudococcus comstocki)
www.invasive.org

Fig. 3.97. Păduchele verde al
mărului (Aphis pomi).
www.cropscience.bayer.ro

Fig. 3.93. Cariul scoarţei
(Scolytus rugulosus)
https://baza.biomap.pl
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Fig. 3.103. Omida păroasă a
dudului (Hyphantria cunea)
https://bugguide.net

Condiţiile afectării culturilor în
contextul schimbărilor climatice

Ramuri, lăstari primari, frunze, muguri
şi fructe

Conservare pe timpul iernii sub formă
de miceliu în muguri. Temperatura optima pentru germinarea sporilor de 2022°C și umiditatea >70%.

Organele tinere: flori, Infecţiile primare la temperatura de 6
frunze, inflorescenţe 0C şi 0,3 mm precipitaţii, frunzele rămâși uneori pe lăstari
nând umede timp de 30 de ore (12 ore
la 11 0C, sau 9 ore, la 25 0C).

Atacurile primare produc conidii
răspândiţi prin vânt,
produc focare secundare, surse de
contaminare până toamna

Primar ascosporii din periteciile
frunzelor căzute pe sol, secundar conidiile, răspândite de vânt şi
ploaie.

Modul de răspândire

Fig. 3.105. Molia porumbarului
(Archips rosana)
http://www.lepiforum.de

Monilioza
sămânţoaselor sau
putregaiul brun (Monilia
fructigena, M.laxa)

Virusul mozaicul mărului Măr, prun, cais, alun,
(Apple mosaic virus)
zmeur, mesteacăn,
castan, trandafir etc.

3

4

Frunze, fructele pomilor bolnavi mici şi
calităţi reduse

Simptomele sunt grave la temperaturi Prin intersectarea rădăcinelor la
de 18-22 0C şi mascate la temperaturi pomi din plantaţiile intensive și pude peste 26 0C
ieţii, material săditor infectat

Sămânţoase (măr, păr,
Ramuri tinere, frunze, Pentru infectare, perioada cu umiditate Conidiile se răspândesc pe fructele
gutui) și sâmburoase
flori şi fructe în diver- de cca 95% trebuie să dureze 5–18 ore tinere cu vântul, apa (de exemplu,
stropii de ploaie) sau insectele
(cireș, cais, piersic, prun), se faze de dezvoltare la temperatura de 22 ± 1 °C
alte culturi (alune)

Făinarea mărului
Măr şi păr (Pyrus
(Podosphaera leucotricha) communis)

2

Organele atacate ale
plantei

Fig. 3.104. Molia mediteraneană
a garoafelor (Cacoecimorpha
pronubana) https://alchetron.com

ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ

Meri înfloriţi, păducel,
frasin de munte şi pere

Plante-gazdă

Rapănul mărului sau
pătarea cafenie a
frunzelor și fructelor
(Venturia inaequalis)

Denumirea populară și
latină

1

Nr.

3.2.2.2. Speciile de boli care se găsesc la cultura de măr și păr

Fig. 3.102. Omida păroasă a
stejarului (Lymantria dispar)
http://www.wildlifeinsight.com
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Proliferarea mărului
(Apple proliferation
mycoplasma)

6

Mărul, părul, cireșul,
caisul, prunul, crinul,
viţa-de-vie

Culturile pomicole
sămânţoase: măr, păr,
gutui etc.

Plante-gazdă

Condiţiile afectării culturilor în
contextul schimbărilor climatice

Anii secetoși și cu tehnologie de cultivare Altoire și alipirea rădăcinilor; pe
nerespectată (fertilizare neadecvată etc.) cale naturală – cicadele sugătoare
și dăunătoare plantelor numite

Muguri, frunze, flori,
fructe, ramuri

Fig. 3.106. Rapănul mărului sau
pătarea cafenie a frunzelor și
fructelor (Venturia inaequalis)
www.koppert.com

Fig. 3.107. Făinarea mărului
(Podosphaera leucotricha)
www.nexles.com

Fig. 3.108. Monilioza
sămânţoaselor sau putregaiul brun
(Monilia laxa, M. fructigena)
https://agarista.agricola.md

Fig. 3.109. Focul bacterian
(Erwinia amylovora)
https://gd.eppo.int

Pentru infectare preferă o temperatură Prin ţesutul viu al ramurilor și al
de peste 18ºC, suprafaţă umectată și părţilor lemnoase; pătrunde prin
umiditatea relativă de peste 75%.
leziunile de pe diferite părţi ale
plantei cauzate de activităţile umane (tăierile), insectele sau condiţiile
meteorologice extreme etc

Modul de răspândire

Flori, frunze,
inflorescenţe

ORGANISME DĂUNĂTOARE DE CARANTINĂ

Organele atacate ale
plantei

Continuare 3.2.2.2. Speciile de boli care se găsesc la cultura de măr și păr

Focul bacterian
(Erwinia amylovora)

Denumirea populară și
latină

5

Nr.
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Acarianul galicol
(Eriophyes pyri)

Ploșniţa părului
(Stephanitis pyri)

Puricile melifer
roşcat al părului
(Psylla pyri)

Păduchele ţestos
al părului (Epidiaspis
leperii)

Ţigărarul
(Byctiscus betulae)

Viermele perelor
(Cydia piryvora)

Viespea cu
ferăstrău a perelor
(Hoplocampa brevis)

2

3

4

5

6

7

Denumirea populară
și latină

1

Nr.

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în contextul
ale plantei
schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Atacă părul, mărul, păduce- Muguri, iar din
La sfârşitul lunii februarie – începutul lunii
lul, scoruşul, gutuiul şi alte
aprilie – început
martie, femelele hibernante îşi reiau activirozacee, dar produce daune de noiembrie – în
tatea vitală
mai mari în plantaţiile de păr galele de pe frunze
Părul, mărul, gutuiul, vişinul, Frunzele
La sfârşitul lunii aprilie – începutul lunii mai,
prunul, cireşul, caisul ş.a.,
după apariţia frunzelor, insectele hibernante
părăsesc adăposturile de iernat și devin actiînsă pagube considerabile
ve. În zilele înnorate, cu temperaturi scăzute
produce la păr, uneori şi la
meri, vişini şi pruni
şi timp ploios, migrarea adulţilor se întrerupe
Monofag , atacă numai părul Mugurii, frunzele,
La sfârşitul lunii februarie – începutul lunii
lăstarii şi fructele
martie, la temperaturi medii zilnice de 1-3°C,
tinere
înainte de umflarea mugurilor, adulţii hibernanţi părăsesc locurile hibernante şi încep să
se hrănească
Ramificaţii şi la baza În primăvară femelele hibernante îşi reiau
Polifag, atacă mai mult în
activitatea de hrănire
plantaţiile de păr şi măr, însă mugurilor
poate fi întâlnit şi pe piersic,
migdal, prun, cireş etc.
Polifag, atacă arbori foresAdulţii atacă
Adulţii hibernanţi apar la dezmugurire: sfârtieri, pomi fructiferi, prefe- mugurii, frunzele,
şitul lunii aprilie – începutul lunii mai, la temrând viţa-de-vie şi părul
rar lăstarii tineri şi
peraturi medii de 15-16°C şi umiditate relaflorile
tivă între 50-72%
Monofag, atacă diferite so- Pulpa fructelor şi
În a II-III decadă a lunii mai, cca 14-21 zile
iuri şi varietăţi de păr
seminţele
după înflorirea perilor, larvele hibernante
încep să se împupeze, până la sfârşitul lunii
mai– începutul linii iunie.
Monofagă, atacă diferite
Fructele în formare În aprilie, când temperatura solului la adânsoiuri şi varietăţi de păr
cime de 10 cm ajunge la 7°C (fenofaza dezmuguririi pârului), larvele hibernante se împupează
Plante-gazdă

3.2.2.1. Dăunători cu potenţial invaziv la culturile de păr

Zbor natural

Zbor natural; cu fructele infestate

Larvele apar la sfârşitul lunii
mai-începutul lunii iunie și migrează pe scoarţa ramurilor
pentru a se hrăni
Zbor natural și mers

Femelele migrează din interiorul mugurilor unde au iernat
spre partea lor exterioară și încep hrănirea
Indivizii migrează în coroana pomilor în zilele însorite şi călduroase şi durează 7-10 zile, deplasându-se uneori la distanţe
de 2-5 km de la locul de apariţie
Zbor natural și cu ajutorul curenţilor de aer, vântului și materialului săditor

Modul de răspândire
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Rapănul părului
(Venturia pirina)

Monilioza
sămânţoaselor sau
putregaiul brun
(Monilinia fructigena)

Focul bacterian
al părului
(Erwinia amylovora)

2

3

Denumirea populară
și latină

1

Nr.

ORGANISME DĂUNĂTOARE DE CARANTINĂ
Culturile pomicole
Flori, frunze,
Pentru infectare preferă o temperatură pes- Prin ţesutul viu al ramurilor și a
sămânţoase: măr, păr, gutui inflorescenţa
te 18ºC, suprafaţă umectată și umiditatea părţilor lemnoase; prin leziunile
etc.
relativă peste 75%
de pe diferite părţi ale plantei,
cauzate de activităţile umane
(tăierile), insectele sau condiţiile meteorologice extreme etc

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în contextul
Modul de răspândire
ale plantei
schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Părul și alte specii din genul Frunze, pedunculi
Prezenţa apei condensate sau de ploaie pe Prin frunzele atacate și căzute
Pyrus
florali, sepale, fructe frunze și fructe la temperaturi între 5-28º C, pe sol, lăstarii atacaţi.
și lăstari
patogenul germinează și produce infecţii
Perioada critică: momentul
deschiderii mugurilor floriferi,
la vârful sepalelor și pe primele
frunze tinere susceptibile
Sămânţoasele (măr, păr,
Flori, frunze, lăstari, Pentru infectare umiditatea trebuie să dure- Cu vântul, apa (stropii de ploagutui etc.), sâmburoasele și ramuri și fructe
ze 5-18 ore la temperatura de 24 și 10ºC, ie) sau insecte
alte culturi
respectiv
Plante-gazdă

3.2.2.2. Boli potenţial invazive la culturile de păr
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Fig. 3.111. Ploșniţa părului
(Stephanitis pyri) https://gd.eppo.int

Fig. 3.114. Viermele perelor
(Cydia pyrivora) www.planetnatural.com

Fig. 3.117. Focul bacterian al părului
(Erwinia amylovora)
https://bladmineerders.nl

Fig. 3.110. Acarianul galicol
(Eriophyes pyri) https://bladmineerders.nl

Fig. 3.113. Ţigărarul
(Byctiscus betulae) http://www.jmeg.fi

Fig. 3.116. Monilioza sămânţoaselor sau
putregaiul brun (Monilinia fructigena)
https://commons.wikimedia.org

Continuare 3.2.2.2. Boli potenţial invazive la culturile de păr

Fig. 3.118. Rapănul părului
(Venturia pirina) https://kumushka.com/

Fig. 3.115. Viespea cu ferăstrău a perelor
(Hoplocampa brevis) www.biolib.cz

Fig. 3.112. Puricele melifer roşcat al părului
(Psylla pyri) www.koppert.com
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9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nr.

Plante-gazdă

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în contextul
ale plantei
schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Păianjenul brun al pomilor Pomi şi arbusti fructiferi,
Frunze și lăstari Larvele apar devreme în prima sau în a doua deca(Bryobia redikorzevi)
măr, cireșul, prunul, părul,
dă a lunii aprilie, când temperatura medie a aerului
agrișul, piersicul si migdalul
este între 7,3-11,8°C, iar umiditatea de 42-80%
Primăvara, când prunii intră în vegetaţie (sfârşit
Păduchele ţestos negru al Oligofag, atacă prunul,
Scoarţa
prunului (Sphaerolecanium piersicul, caisul, corcoduşul, ramurilor,
de martie, sau în prima – a doua decadă a lunii
prunastri)
porumbarul etc.
lăstarilor şi
aprilie) și când temperatura ajunge la 6-7°C, larfrunzele
vele hibernante migrează în căutare de locuri de
hrănire cu seva din ţesuturi
Viermele prunilor
Prunul cultivat şi sălbatic,
Fructele
Condiţiile optime pentru depunerea ouălor este
(Grapholitha funebrana)
uneori cireşul, vişinul, cortemperatura de 24-26°C, iar la temperaturi de
coduşul, piersicul şi caisul
12-13°C zborul adulţilor şi ponta se întrerupe
Viespea neagră a prunilor Prunul, corcoduşul, caisul,
Fructele
În aprilie, când temperatura solului la 5-10 cm
(Hoplocampa minuta)
cireşul şi porumbarul
ajunge la 6-8°C, larvele se împupează. Viespile
apar în a doua – a treia decadă a lunii aprilie, sau
Viespea galbenă a prunilor
până la înfloritul prunului, la temperaturi medii
(Hoplocampa flava)
zilnice ale aerului de 8-10°C (înflorit caisul)
Viespea seminţelor de
Prunul, corcoduşul, caisul,
Seminţele din
În a doua decadă sau la sfârşitul lunii aprilie, când
prun (Eurytoma schreineri) vişinul, cireşul, porumbarul sâmburele
temperatura aerului depăşeşte 10-12°C, larvele
şi migdalul
fructelor
se împupează
ORGANISME DĂUNĂTOARE INVAZIVE
Păduchele verde și galicol Gazda primară este prunul, Frunzele și
În aprilie – mai, la temperatura medie zilnică de
al prunului (Brachycaudus
piersicul, caisul şi uneori – lăstarii
7,5-8,0°C, sau la formarea frunzelor, din ouăhelichrysi)
pe migdal, iar ca gazde sele hibernante apar larvele, care devin femele și
cundare sunt unele gramicând ciclul de dezvoltare este început
Păduchele cenușiu al
nee
și
stuful
prunului (Hyalopterus pruni)
Păduchele ţestos al
Polifag, atacă peste 80 de
Tulpini, ramuri,
La sfârşitul lunii martie, la umflarea mugurilor și
prunului (Parthenolecanium plante ca: prunul, corcolăstari şi frunzele. temperatura aerului depăşeşte 6-7°C, sub acţiucorni)
duşul, agrişul, piersicul,
nea razelor solare, se dezvoltă larvele hibernanviţa-de-vie etc. şi o serie de
te și migrează pe ramurile subţiri, unde formează
ierboase.
colonii compacte

Denumirea populară și
latină

3.2.3.1. Dăunători cu potenţial invaziv la cultura prunului

Larvele migratoare și cu
materialul săditor

Zbor natural al femelelor
aripate și migratoare

Zbor natural și cu
fructele infestate

Zbor natural și cu
fructele infestate

Migraţie naturală și cu
fructele infestate

Larvele hibernante
migrează pe ramurile
subţiri de 0,5-3 cm
grosime ale pomilor

Migraţie naturală și cu
materialul săditor

Modul de răspândire

3.2.3. LISTA SPECIILOR DE ORGANISME DĂUNĂTOARE CARE SE GĂSESC ÎN CULTURĂ (NONCARANTINĂ),
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Fig. 3.120. Păduchele ţestos negru
al prunului (Sphaerolecanium
prunastri) http://dogalhayat.org

Fig. 3.124. Viespea seminţelor de
prun (Eurytoma schreineri)
www.glissando.ro

Fig. 3.119. Păianjenul brun al
pomilor (Bryobia redikorzevi)
www.botanistii.ro

Fig. 3.123. Viespea galbenă a
prunelor (Hoplocampa flava)
http://www.csalomontraps.com

Fig. 3.125. Păduchele verde și galicol
al prunului (Brachycaudus helichrysi)
https://influentialpoints.com

Fig. 3.121. Viermele prunelor
(Grapholitha funebrana)
www.123rf.com

Continuare 3.2.3.1. Dăunători cu potenţial invaziv la cultura prunului

Fig. 3.126. Păduchele cenușiu al
prunului (Hyalopterus pruni)
https://bladmineerders.nl

Fig. 3.122. Viespea neagră a
prunelor (Hoplocampa minuta)
www.cropscience.bayer.ro
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Nr.

ORGANISME DĂUNĂTOARE DE CARANTINĂ
Vărsatul prunului – sharka Prun, cais, piersic, specii Frunze, fructe,
Creșterea temperaturilor va favoriza
(Plum pox / Annulus pruni)
ornamentale de Prunus ramuri de schelet, răspândirea virusului prin intermediul
afidelor
trunchi
Virusul pătării inelare
Pe genurile Prunus,
Aparatul foliar
Infectarea are loc prin răni mecanice,
necrotice al prunilor (Prunus Rosa, Humulus lupus
prin afide, la temperaturi de 23 ± 2 0C
și o umiditate de minim 95%, care trenecrotic ringspot virus)
buie să dureze 16 ore
Ciuruirea bacteriană a
Va afecta sever cultura de cais; profiCais, prun, piersic, cireș, Frunze, fructe,
frunzelor de sâmburoase
vișin, migdal etc.
lăstari și ramuri
lactic – formarea de coroane rarefia(Xanthomonas campestris
te – uscarea rapidă a frunzelor după
pv. pruni)
ploaie și rouă

Plante-gazdă

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în
ale plantei
contextul schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Monilioza prunului
Sâmburoasele (piersicul, Flori, frunze,
Pentru infectare perioada cu umidita(Monilinia laxa)
cireșul, caisul, prunul)
lăstari, ramuri și
te trebuie să dureze 5–18 ore la temsămânţoasele și alte
fructe
peratura de 24 ºC și 10 ºC, respectiv
culturi (alunele)
Frunzele și
Precipitaţiile din primăvară până la
Pătarea roșie a frunzelor de Una din cele mai
defolierea
sfâșitul lunii mai favorizează răspândiprun (Polystigma rubrum)
păgubitoare boli ale
prunului, migdalului și
timpurie
rea și atacă puternic la temperaturi de
mălinului
21-24 0C
Rugina frunzelor de prun
Prunul, mai rar caisul,
Frunzele și
Perioada de incubaţie – 24 de ore, pe
(Tranzschelia pruni-spinosae) piersicul si migdalul
defolierea
fond de temperaturi de 21-23 0C și
umiditate 95%, manifestarea patogetimpurie
nului la a 8 zi de la infectare
Boala prunului produsă
Sâmburoasele (prunul, Lăstarii anuali,
Temperatura optimă de infecţie 24-26
0
C timp de 10 ore, pe fond de întude Phoma pomorum
piersicul, cireșul, caisul) frunzele și
neric, la umiditatea de 95%, prin răni
(Coniothypirium prunicolum)
fructele
mecanice și afide

Denumirea populară și
latină

3.2.3.2. Boli cu potenţial invaziv la cultura prunului

Prin apa de ploaie și insecte; în timpul
altoirii

Prin polen și materialul săditor infectat din pepiniere

Prin altoire, butășire, polen și afide

Răspândirea picnosporilor prin insecte, picăturile de ploaie şi rafalele de
vânt de pe frunzele parazitate pe cele
sănătoase
Cu curenţii de aer transmiterea bolii
de la un an la altul se realizeaza prin
teleutospori sau prin miceliu de rezistenţă (iernează)
Primar, infectarea gazdelor poate
apărea prin răni care sunt cauzate de
practicile de cultivare, de condiţii atmosferice, umede pe fond de temperaturi moderate sau interacţiunea cu
alte organisme

Conidiile se răspândesc pe fructele tinere cu vântul, apa (de exemplu, stropii de ploaie) sau insectele

Modul de răspândire
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Fig. 3.128. Monilioza prunului
(Monilinia laxa)
www.paradisverde.ro

Fig. 3.132. Vărsatul prunului –
sharka (Plum pox / Annulus pruni)
www.garden.eco

Fig. 3.127. Păduchele ţestos al
prunului (Parthenolecanium corni)
www.pbase.com

Fig. 3.131. Boala prunului produsă
de Phoma pomorum
www.invasive.org

Continuare 3.2.3.2. Boli cu potenţial invaziv la cultura prunului

Fig. 3.133. Virusul pătării inelare
necrotice al prunilor
(Prunus necrotic ringspot virus)
www.anfdf.ro

Fig. 3.129. Pătarea roșie a frunzelor
de prun (Polystigma rubrum)
https://commons.wikimedia.org

Fig. 3.134. Ciuruirea bacteriană
a frunzelor de sâmburoase
(Xanthomonas campestris pv. pruni)
www.paradisverde.ro

Fig. 3.130. Rugina frunzelor de
prun (Tranzschelia pruni-spinosae)
www.dreamstime.com
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Păduchele verde al
piersicului
(Myzus persicae)

Molia vărgată a
piersicului
(Anarsia lineatella)

Molia orientală a
fructelor
(Grapholitha molesta)

2

3

Denumirea populară
și latină

1

Nr.

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în contextul
ale plantei
schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE INVAZIVE
Polifag, atacă piersicul, caisul Colonizează lăsta- Temperatura optimă pentru zborul activ al afi(plante-gazdă primare), pre- rii, frunzele şi florile dului variază între 18 şi 20°C, iar intensitatea
cum şi peste 400 de plante
maximă de zbor se înregistrează la temperaturi
ierboase (plante-gazdă sede 17-23°C
cundare)
La sfârşitul lunii martie – începutul lunii apriOligofagă, atacă sâmburoa- Lăstarii, fructele
lie, când temperatura aerului ajunge la 8-9°C,
sele, ca piersicul (pagube mai
larvele părăsesc locurile hibernante şi migrează
mari), caisul, vişinul, cireşul,
prunul şi migdalul.
spre mugurii pomilor. Fluturii apar în a doua – a
treia decadă a lunii mai, cu zbor nocturn și se
eşalonează 20-25 de zile
Lăstarii, fructele
La sfârşitul lunii martie – aprilie, temperatura
medie a aerului ajunge la 9-10°C și fenofaza de
dezmugurire, larvele hibernante se împupează.
Fluturii apar la sfârşitul lunii aprilie sau în prima
decadă a lunii mai, când temperatura medie zilnică este de 15°C sau în fenofaza de înflorire a
piersicului şi apariţiei primelor frunzuliţe
Plante-gazdă

3.2.4.1. Dăunători cu potenţial invaziv la culturile de piersic şi cais

Zborul natural al fluturilor de
până la 20-30 m, mai rar la
distanţe peste 500 m. Zborul este eşalonat şi durează
până la 40-45 zile

Zbor natural al indivizilor

Zbor natural al femelelor aripate și cu ajutorul vântului;
materialul săditor infestat

Modul de răspândire

3.2.4. LISTA SPECIILOR DE ORGANISME DĂUNĂTOARE CARE SE GĂSESC ÎN CULTURĂ (NONCARANTINĂ),
DE CARANTINĂ ȘI POTENŢIAL INVAZIVE LA CULTURILE DE PIERSIC ŞI CAIS
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Fig. 3.136. Molia vărgată a
piersicului (Anarsia lineatella)
http://thealmonddoctor.com

Fig. 3.140. Monilioza piersicului și
caisului (Monilia laxa)
www.paradisverde.ro

Fig. 3.144. Rapănul caisului
(Venturia inaequalis)
https://ukbs.ru

Fig. 3.135. Păduchele verde al
piersicului (Myzus persicae)
www.vegedge.umn.edu

Fig. 3.139. Făinarea piersicului
(Sphaerotheca pannosa var. persicae)
https://takimo.net

Fig. 3.143. Apoplexia caisului
(Pseudomonas syringae pv. Syringae)
https://proarbmagazine.com

Fig. 3.145. Rugina caisului
(Tranzschelia pruni)
https://plant.daleysfruit.com.au

Fig. 3.141. Ciuruirea frunzelor de
piersic și cais (Stigmina carpophylla)
www.nexles.com

Fig. 3.137. Molia orientală a
fructelor (Grapholita molesta)
www.insectimages.org

Continuare 3.2.4.2. Dăunători şi boli cu potenţial invaziv la culturile de piersic şi cais

Fig. 3.146. Cloroza frunzelor de cais
(Apricot chlorotic leafroll MLO)
www.researchgate.net

Fig. 3.142. Ulcerul peren
(Leucostoma cincta)
www.apsnet.org

Fig. 3.138. Bășicarea frunzelor de
piersic și cais (Taphrina deformans)
www.wikiwand.com
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Ciuruirea frunzelor
de piersic și cais
(Stigmina carpophylla)

Ulcerul peren
(Leucostoma cincta)

Apoplexia caisului
(Pseudomonas
syringae pv. syringae)

Rapănul caisului
(Venturia inaequalis)

4

5

6

7

Cloroza frunzelor de
cais (Apricot chlorotic
leafroll MLO)

Rugina caisului
(Tranzschelia pruni)

Făinarea piersicului
(Sphaerotheca
pannosa var. persicae)
Monilioza piersicului
și caisului (Monilia
laxa)

2

3

Bășicarea frunzelor
de piersic și cais
(Taphrina deformans)

Denumirea populară
și latină

1

Nr.

Organele atacate Condiţiile afectării culturilor în contextul
Modul de răspândire
ale plantei
schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Piersicul, nectarinul,
Frunzele, lăstari şi Condiţiile climatice favorabile pentru in- Sporii pot rămâne inactivi pe pom timp
migdalul
fructele (sunt mai fectare sunt temperaturile joase (10-21°C) de mai mulţi ani până la instalarea
rar atacate)
și umiditate (inclusiv la temperatura 4°C) condiţiilor favorabile pentru infectare:
umede și răcoroase
Piersicul, nectarinul,
Frunze, lăstari
Umiditatea înaltă și temperatura optimă Miceliul de rezistenţă hiemală intră în
caisul, migdalul
tineri și pe fructe favorizează dezvoltarea făinării piersicului vegetaţie și infectează piersicul. Pe distanţe mari – cu aerul și picăturile de apă
Sâmburoasele și
Flori, frunze,
Pentru infectare, perioada cu umiditate Conidiile se răspândesc pe fructele tisămânţoasele (piersicele, lăstari, ramuri și
trebuie să dureze 5–18 ore la temperatura nere cu vântul, apa (de exemplu, stropii
cireșele, caisele, prunele) fructe
de 24 și 10ºC, respectiv
de ploaie) sau insectele
și altor culturi (alunele)
Piersicul, caisul, migdalul Frunze, lăstari
Infectarea are loc foarte rapid în anii cu Atac puternic în primăverile umede, prin
tineri, ramuri (re- umiditate prelungită și temperaturi scăzute. leziunile produse de grindină sau insecte
zultat prin scurgeri Riscul infecţiei este îndeosebi mare în pri- sugătoare pe scoaţa ramurilor sau a lăsgomoase) și fructe măverile ploioase și răcoroase
tarilor la temperaturi de 2-24 0C.
Piersicul, nectarinul,
Frunzele și lăstarii Condiţii reci, umede la sfârșitul toamnei – în- Apa de ploi spală fructificaţiile și le
cireșul, caisul, prunul
tineri, scoarţa,
ceputul primăverii, la temperaturi cuprinse schimbă locul de infecţie, astfel se răspândește pe toate organele plantelor
ramurile, tulpina între 10 – 15 0C și umiditate peste 90%
Gamă largă de specii de Ulcere pe trunchi Alternarea de temperaturi scăzute și medii Răni și leziuni provocate de temperaplante
și șarpante; usca- iarna -5 0C cu + 5 0C timp de 10 zile, pe turi, instrumente de lucru; material sășarpantele și ramurile necrozate
ditor infectat; natural –plantele infectarea bruscă a pote; vânt și ploaie
mului în primăvară
Cea mai periculoasă
Flori, frunze,
Fond de umiditate, ploaie sau de rouă, Ciuperca iernează ca organe fructifere
boală la cais în
inflorescenţa și
temperatură de 2-2,5 0C, ascosporii, care în frunzele și fructe infectate din livaprimăvară rece și umedă uneori pe lăstari au nimerit pe florile de măr și frunzele ti- dă. După prima infecţie, infecţiile ultenere desfăcute, pot germina și planta poa- rioare apar peste 9 până la 17 zile, iar
te fi infectată
acestea sunt principalele mijloace de
răspândire a bolii în lunile de vară
Piersicul, nectarinul,
Pe frunze apar
Se manifestă pe toata perioada de vegeta- Pe vegetaţie cu curenţii de aer; toamna
migdalul, cireșul, caisul pete galbene, ne- ţie fără a fi influenţată de fluctuaţia tem- târziu cu ploile și vânturile
regulate, mai târ- peraturilor și umidităţii
ziu brun- ruginit
ORGANISME DĂUNĂTOARE DE CARANTINĂ
Caisul, piersicul, prunul Frunzele și lemnul Necroza floemului, după un îngheţ, iarna; Prin înţepătura insectelor sugătoare
japonez și mai rar prunul
declinul pomului. Pomii infectaţi cu frunze
domestic
nedezvoltate, puţine flori și fructe
Plante-gazdă

3.2.4.3. Lista de boli potenţial invazive la culturile de piersic
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5

4

3

2

1

Nr.

Plante-gazdă

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în contextul
ale plantei
schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Gărgăriţa purpurie a
Oligofagă, atacă caisul, Muguri, frunze,
În prima decadă a lumi aprilie, când temperatura
fructelor (Rhynchites
prunul, piersicul, mărul, fructe
medie a aerului ajunge la 7-8°C, adulţii ies din
baccus)
părul, cireşul etc.
hibernante şi migrează în pomi până la sfârşitul
lunii aprilie și coincide fenologic cu începutul înfloririi mărului
Muguri, frunze
Apar la umflarea mugurilor, când temperatura
Gărgăriţa frunzelor
Atacă mărul, părul mai
medie a aerului trece de 10°C.
(Rhynchites pauxillus)
rar gutuiul, vişinul,
prunul, caisul etc.
Frunze
Adulţii apar la sfârşitul lunii mai – iunie, iar larViespea neagră a
Atacă cireşul, vişinul,
vele în a doua decadă. În masă, în ultima decadă
frunzelor de cireş
pârul, mai rar prunul,
gutuiul, caisul etc
a lunii iunie – începutul lunii iulie.
(Caliroa cerasi)
Viermele cireșelor
Cireșele și vișinile
Fructe
Adulţii apar în a doua jumătate a lumi mai– înce(Rhagoletis cerasi)
putul lunii iunie la temperaturi de peste 15°C cu
o lună înainte de coacerea cireşelor şi vişinelor.
Zborul are loc la suma temperaturilor efective
de 190°C la 5 cm în sol și coincide cu înflorirea
salcâmului alb
ORGANISME DĂUNĂTOARE INVAZIVE
Frunzele
În anii secetoși și temperaturi ridicate, dezvoltaPăduchele negru al
Migrator și plantelerea populaţiilor este foarte numeroasă și atacul
cireșului și vișinului
gazdă primare sunt
devine agresiv
(Myzus cerasi pruniavium) cireşul şi vişinul, iar
secundare – ierburile.

Denumirea populară și
latină

3.2.5.1. Lista de dăunători potenţial invazivi la culturile de cireş şi vişin

Zbor natural al indivizilor
aripaţi de pe un ram la altul,
pom și plantaţii

I generatie pe an, iernează ca pupă în sol (2-18 cm)
sub coroana pomilor. Adultii
apar la sfârșitul lunii mai la
depunerea pontei

Zbor natural al viespilor

Zbor natural al gărgăriţelor

Zbor natural al gărgăriţelor

Modul de răspândire

3.2.5. LISTA SPECIILOR DE ORGANISME DĂUNĂTOARE CARE SE GĂSESC ÎN CULTURĂ (NONCARANTINĂ),
DE CARANTINĂ ȘI POTENŢIAL INVAZIVE LA CULTURILE DE CIREȘ ȘI VIȘIN

BUNELE PRACTICI DE PROTECŢIE INTEGRATĂ A CULTURILOR AGRICOLE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

GHID PRACTIC PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI

71

Răsucirea frunzelor de
cireș (Cherry leaf roll
virus)

4

Vremea ploioasă de vară moderat caldă (1926 °С), cu umiditate peste 70%. Perioada de incubaţie 2–4 zile, inclusiv generaţii în toamnă și
în timpul dezgheţurilor de iarnă

Vișinul, cireșul, piersicul, Aparatul foliar
nucul, zmeurul, coacăzul
etc.

Temperaturile de 18-20 °С, cu umiditate peste Cu material săditor și să85% sunt favorabile pentru dezvoltarea nema- mânţă pentru portaltoi intozilor – vectori ai bolii
fectată; polen infectat; prin
nematozii Xiphinema

Patogenul iernează pe resturile vegetale și lemn, ulterior, cu ajutorul vântului,
ploii sau insectelor, sporii
ajung la frunzele tinere

Pentru infectare, perioada cu umiditate trebu- Conidiile se răspândesc pe
ie să dureze 5–18 ore la temperatura de 24 și fructele tinere cu vântul,
apa (de exemplu, stropii de
10 ºC, respectiv
ploaie) sau insectele

ORGANISME DĂUNĂTOARE DE CARANTINĂ

Muguri, flori, fructe,
lăstari, dar cele mai
tipice semne apar pe
frunze

Antracnoza vișinelor
(Gloeosporium
fructigenum)

3

Modul de răspândire

Frunzele, pedunculii, Cu cât primăvara este mai timpurie și călduroa- Rezerva biologică liber dusă
fructele și lăstarii
să, iar vara cu precipitaţii abundente sau rouă de curenţii de aer și apele
abundentă, cu atât atacul este mai mare.
ploilor

Monilioza sau putregaiul Sâmburoasele (piersicul, Flori, frunze, lăstari,
fructelor (Monilinia laxa) cireșul, caisul, prunul) și ramuri și fructe
sămânţoasele

Vișinul și cireșul

Condiţiile afectării culturilor în contextul
schimbărilor climatice

ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ

Organele atacate
ale plantei

2

Plante-gazdă

Antracnoza frunzelor de Cireș
cireș (Blumeriella jaapi
sin. Cocomyces hiemalis)

Denumirea populară și
latină

1

Nr.

3.2.5.2. Lista de boli potenţial invazive la culturile de cireş şi vişin
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Fig. 3.148. Gărgăriţa frunzelor
(Rhynchites pauxillus)
https://en.wikipedia.org

Fig. 3.152. Antracnoza frunzelor de
cireș (Blumeriella jaapi)
http://info.metos.at

Fig. 3.147. Gărgăriţa purpurie a
fructelor (Rhynchites baccus)
http://smallquarry.weebly.com

Fig. 3.151. Păduchele negru al
cireșului și vișinului (Myzus cerasi)
https://influentialpoints.com

Fig. 3.153. Monilioza sau putregaiul
fructelor (Monilinia laxa)
https://chemarkrom.ro

Fig. 3.149. Viespea neagră a
frunzelor de cireş (Caliroa cerasi)
www.biolib.cz

Continuare 3.2.5.1-2. Dăunători şi boli potenţial invazive la culturile de cireş şi vişin

Fig. 3.154. Răsucirea frunzelor de
cireș (Cherry leaf roll virus)
https://pnwhandbooks.org

Fig. 3.150. Viermele cireșelor
(Rhagoletis cerasi)
https://commons.wikimedia.org
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Nr.

Condiţiile afectării culturilor în contextul
schimbărilor climatice

Pe an formează două populaţii aglomerate: de Zbor natural al indivizilor
primăvară şi de toamnă, astfel ploile abundente aripaţi
din perioada de vegetaţie le spală
Ploile abundente pe vegetaţie. Temperaturile Zbor natural al indivizilor
scăzute de lungă durată (optimale fiind 25,5- aripaţi
26,6oC)

Monofag, pe nuc Juglans Frunzele
regia și este vector de
viroze

Păduchele mic galben
Monofag, pe nuc Juglans Frunzele
al frunzelor (Chromaphis regia
juglandicola)

Păduchele mare al
frunzelor de nuc
(Callaphis juglandis)

Fluturii zboară din prima decadă a lunii mai la Zbor natural și cu fructele
temperatura aerului de peste 15°C, ce corespunde cu scuturarea în masă a petalelor mărului. Zborul adulţilor se eşalonează pe o perioadă
de 35-80 zile, aproape toată vara, cu minimă
influenţă de la fluctuaţia condiţiilor climaterice

ORGANISME DĂUNĂTOARE INVAZIVE

Viermele merelor (Cydia Cel mai periculos
Fructele –
pomonella)
dăunător al fructelor de grav, frunzele
măr, păr, prun, nuc, cais, nesemnificativ
piersic, gutui, etc.

Pomii viguroşi și cu sevă abundentă compli- Zbor natural și cu lemnul
că dezvoltarea larvelor, care pier în masă după tăiat pentru foc
eclozare

Polifag, atacă pomii
fructiferi îmbătrâniţi,
arbori forestieri etc.

Sfredelitorul tulpinelor
(Cossus cossus)

Tulpinile și ramurile

Fluctuaţiile de temperatură și umiditate a aeru- Zbor natural și cu lemnul
lui nu il influenţază
tăiat pentru foc

Polifag, atacă peste 150 Ramurile
de pomi fructiferi şi
arbori forestieri

Modul de răspândire

Sfredelitorul ramurilor
(Zeuzera pyrina)

ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ

Organele atacate
ale plantei

În primăvară femelele hibernate, migrănd pe Prin mers natural; cu
faţa inferioară a frunzelor, se reproduc parte- materialul săditor infestat
nogenetic, succedându-se 4-5 generaţii, care se
suprapun

Plante-gazdă

Acarianul eriofiid al
Monofag, infestând doar Frunzele
nucului (Aceria erynacus) nucul

Denumirea populară și
latină

3.2.6.1. Dăunători cu potenţial invaziv la cultura nucului

3.2.6. LISTA SPECIILOR DE ORGANISME DĂUNĂTOARE CARE SE GĂSESC ÎN CULTURĂ (NONCARANTINĂ),
DE CARANTINĂ ȘI POTENŢIAL INVAZIVE LA CULTURA NUCULUI
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Arsura bacteriană a
nucului (Xanthomonas
juglandis)

Antracnoza nucului
(Gnomonia leptostyla)

Denumirea populară și
latină

Fig. 3.155. Păduchele mare
al frunzelor de nuc (Callaphis
juglandis) https://bladmineerders.nl

Fig. 3.156. Păduchele mic
galben al frunzelor de nuc
(Chromaphis juglandicola) https://
bladmineerders.nl/, László Érsek

Fig. 3.157. Antracnoza nucului
(Gnomonia leptostyla)
https://commons.wikimedia.org

Materialul săditor, curenţii
de aer și picăturile de apă

Materialul săditor, curenţii
de aer și picăturile de apă

Modul de răspândire

Fig. 3.158. Arsura bacteriană a
nucului (Xanthomonas juglandis)
https://www.researchgate.net

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în contextul
ale plantei
schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Monofag, pe nuc Juglans Frunzele, fructele,
Ciupercă se dezvoltă pe timp umed cu UR 70%
regia
lăstarii
şi rece aprox. 21 0C, conidiile supravieţuiesc
timp de 2 săptămâni pe frunze în prezenţa apei
libere.
Monofag, pe nuc Juglans Mugurii,
Bacteria trăiește în mugurii și rănile pe ramurile
regia
inflorescenţele,
anuale. Se răspândește pe timp de ploaie la UR
frunzele, fructele,
75% la temperatură de 20-25 °C (se poate dezlăstarii, ramurile
volta la 35-37 °C în prezenţa apei libere).
tinere
Plante-gazdă

3.2.6.3. Speciile de organisme dăunătoare care se găsesc la culturile de nuc

Nr.

3.2.6.2. Boli cu potenţial invaziv la cultura nucului

3.3. SPECII DE ORGANISME DĂUNĂTOARE DE CARANTINĂ ȘI POTENŢIAL
INVAZIVE LA VIŢA-DE-VIE
Vârsta plantaţiilor de viţă-de-vie, cantitatea și calitatea strugurilor depinde de vitalitatea și
activitatea unui complex de dăunători animali (nematozi, acarieni, insecte, rozătoare etc.) și a
gamei de agenţi patogeni (micoze, viroze, micoplazmoze, bacterioze etc.). Anume organismele vii
(peste 20 de dăunători și 15 agenţi patogeni), care se acumulează în timp și spaţiu pe butucii de
viţă de vie, determină pierderile anuale din recolte până la 20-30%, uneori și mai mult. De aceea,
cunoașterea lor, fie și la general, este obligaţia fiecărui fermier podgorean. Componenţa celor mai
importante organisme vii sunt prezentate în tabelele din continuare după aceleași modele ca și
la culturile de câmp și pomicole. Însă ghidul prevede explicaţii în contextul fenomenelor climatice, sau mai clar celor din direcţia schimbărilor parametrilor ecologici spre secetă și aridizare și
posibilitatea de apariţie a noilor dăunători și boli. Expunem câteva exemple arhicunoscute în domeniul viticol, care să demonstreze că în plantaţiile de sub cerul liber nu pot exista nișe ecologice
după placul fermierului: libere de organisme dăunătoare.
Așadar, din intenţia nobilă a omului spre ceva nou, util, frumos, gustos etc., are loc modificarea permanentă a florei și faunei, dar cu multe cazuri care au devenit o pedeapsă sau un eșec. Pe
rol de dovadă prezentăm istoria scurtă a două boli și a unei insecte: (i) făinarea viţei-de-vie sau
oidiumul (Uncinula necator); (ii) mana viţei-de-vie sau mildiul (Plasmopara viticola); (iii) filoxera
(Phylloxera vastatrix). Acestea, în special filoxera, au revoluţionat viticultura mondială și pe baza
lor ne vom convinge că stăpânirea informaţiilor din domeniul fitosanitar sunt obligaţiile fiecărui
cultivator de viţă-de-vie și alte plante agricole.
1. Făinarea și mana au fost înregistrate prima dată în America și apoi în Europa, inclusiv ţara
noastră. Primii au suportat în urma atacului acestor boli fermierii americani de origine europeană, care și-au luat cu ei sămânţă de plante si butași de viţă „de acasă”. Adică viţa europeană a fost
sădită pe continentul american și noile plantaţii s-au îmbolnăvit de boli, altădată necunoscute
de localnici: făinarea și mana, ambele descrise în 1834. Acești agenţi patogeni micotici existau
pe continentul american dintotdeauna, dar nu exista o viţă cu struguri mai dulci decât cei locali.
Or, viţa europeană a atras din micoflora locală aceste ciuperci și daunele nu sunt oprite până în
prezent. Însă daunele americane nu au fost luate de învăţătură și schimbul de material săditor
viticol a continuat, astfel bolile americane au ajuns deja în Europa și înregistrate oficial în: Anglia
– făinarea (1845) și în Franţa – mana (1878). Daunele acestor boli însă nu au fost oprite până în
prezent nici în Europa. Bolile între ele sunt, într-un fel, „prietenoase”, fiindcă: în anii secetoși se
dezvoltă și atacă făinarea, iar în anii ploioși se dezvoltă și atacă mana. Astfel, aproape nu există
nici un an când viţa-de-vie vegetează fără prezenţa uneia din aceste boli, iar măsurile de combatere doar le diminuează atacul local și pe o perioadă scurtă, dar nu și le înlătură. La fel de important, comerţul internaţional continuă până în prezent cu viteză tot mai mare, astfel și schimbul
de organisme dăunătoare nu se va opri niciodată, și ţin toate doar de timp și condiţiile climaterice
optime pentru dezvoltare, pentru a înregistra vre-o nouă boală la viţa-de-vie.
2. Filoxera. Prin butașii de viţă din depozitul cu marfă al unui vapor au traversat oceanul și
multe insecte, însă păduchele rădăcinilor viţei-de-vie, sau pe simplu – filoxera, a „fost întâlnită”
în Europa de doi factori prietenoși și decisivi pentru adaptarea și devenirea unui dăunător pericolos al viţei-de-vie europene: (i) ecologic – parametrii climaterici favorabili (temperatura și
umiditatea); (ii) biologic (rădăcinile moi ale viţei-de-vie europene) aspect cu o importanţă exclusivă. Însă aceste cuvinte banale „rădăcini moi” au format un domeniu academic nou, începând cu
anul 1850, cu denumirea complicată altoirea viţei-de-vie. Altoirea, la rândul ei, nu a fost o noutate absolută în domeniul viticol, dar o preluare din domeniul horticol, cu experienţă seculară
în altoirea pomilor fructiferi și obţinerea puiţilor de soiuri alese. Să se mai afle, pe această cale,
că primii „academicieni” care au propus altoirea viţei-de-vie ca metodă de combatere a filoxerei,
metodă valabilă până în prezent, au fost fermierii cu podgorii mari de viţă-de-vie și în proces de
falimentare în urma uscării sutelor de hectare cu viţă-de-vie în urma atacului rădăcinilor de o
insectă microscopică.
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Nr.

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor
ale plantei
în contextul schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Acarianul galicol al viţei- Frunzele și uscarea
La temperatura aerului de 15,5°C (pornirea în vegetaţie), fede-vie (Eriophyes vitis)
cordoanelor
melele părăsesc locurile de hibernare şi pătrund în muguri
pentru a se hrăni. Condiţiile optime pentru dezvoltarea acestui dăunător sunt cuprinse la temperaturi de 20-22°C şi umiditate relativă a aerului de 40-65%
Mugurii, frunzele, se usucă
Temperaturile reduse sub 15°C şi cu variaţii mari, ploile abunAcarianul filocoptid
cordoanele
dente din perioada migrării acarienilor (aprilie-mai) reduc
al viţei-de-vie
simţitor acarienii hibernanţi
(Calepitrimerus vitis)
Gândacul scriitor
Frunzele și strugurii – de
La dezmugurire larvele hibernante se împupează și stadiul
(Adoxus vitis)
adulţi, iar rădăcinile de larve acesta durează 8-12 zile, în funcţie de condiţiile climatice,
temperatură şi umiditate a solului. În a doua jumătate a lunii
mai sau la început de iunie, apar adulţii, longevitatea fiind în
medie 3 luni
Eudemisul viţei-de-vie
Atacă peste 30 de plante
Fluturii apar în funcţie de temperatură sau la temperaturi me(Lobesia botrana)
lemnoase şi ierboase, cu
dii zilnice ale aerului de peste 14-15°C şi fluxul luminos sub
daune mari bobocilor florali, 60-80 lucşi. Calendaristic apariţia adulţilor are loc în ultimele
florilor și strugurilor
zile ale lunii aprilie sau în prima decadă a lunii mai. Zborul
se eşalonează toată luna mai, îndeosebi în primăverile reci, şi
durează până la 30 zile
Molia brună a strugurilor Polifagă, atacă peste 90 de
Zborul natural în masă are loc la temperaturi de 18-20°C şi
(Eupoecilia ambiguella)
plante, cu pagube mai mari
umiditatea relativă a aerului de 70-90%, şi durează 15-20
la viţa-de-vie larva rozând
zile.
bobocii florali și frunzele
ORGANISME DĂUNĂTOARE DE CARANTINĂ
Filoxera viţei-deRădcinile, frunzele
Hrănirea începe la sfârşitul lunii aprilie–începutul lunii mai,
vie (Dactylosphaera
când temperatura solului ajunge la 12-13°C
vitifoliae)
ORGANISME DĂUNĂTOARE INVAZIVE
Cicada americană a
Larvele atacă frunzele din
Temperaturile şi umiditatea nordică pot opri expansiunea
viţei-de-vie (Scaphoideus vârfurile lăstarilor și transmit speciei, în schimb climatul continental este favorabil pentru
titanus, S.luteolus)
bacteria „îngălbenirea aurie a dezvoltarea cicadei
frunzelor de viţă-de-vie

Denumirea populară și
latină

3.3.1. LISTA DĂUNĂTORILOR CARE SE GĂSESC ÎN CULTURĂ (NONCARANTINĂ),
DE CARANTINĂ ȘI POTENŢIAL INVAZIVE LA VIŢA-DE-VIE

Zbor natural; cu materialul
viticol pentru altoire (conţine
pontele insectei).

Cu materialul săditor și prin
larvele migratoare

Zbor natural al moliilor

Zbor natural pe temperatura
aerului de 15-300C, timp liniştit
şi cer acoperit

Zbor natural al gândacilor

Migraţie naturală și cu
materialul săditor infestat.

Migraţie naturală și cu
materialul săditor infestat

Modul de răspândire
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Denumirea populară și
Organele atacate
latină
ale plantei
Buburuza asiatică
Carpofag – bobiţele
(Harmonia axyridis)
şi „intoxică” mustul în
fermentare cu substanţele
galbene, ciupește fructele
de măr şi păr, piersice, dude,
struguri

Făinarea viţei-de-vie
(Uncinula necator)

2

4

Putregaiul cenușiu al
strugurilor (Botrytis
fuckeliana)
Pătarea roșie a viţeide-vie (Pseudopezicula
trachieiphila)

Mana viţei-de-vie
(Plasmopara viticola)

Denumirea populară
și latină

1

3

Condiţiile afectării culturilor
în contextul schimbărilor climatice
Dezvoltă 4 generaţii pe an în funcţie de temperatură: între
15°C şi 20°C, prima şi eşalonat, iar următoarele mai rapid fiindcă temperaturile se ridică până la 30°C. Ultemele generaţii
se suprapun, astfel în toamnă se formează colonii mari de buburuze. Coloniile formează pete roşii – semnale naturale că
sunt periculoase (culoarea de avertizare).

Zoosporii se transmit cu stropii
de apă sau vântul pe frunzele
inferioare ale butucului

Modul de răspândire

Imago migrează primăvara prin
zbor natural din scorburi şi alte
locuri ferite ca beciuri, poduri,
locuinţe, construcţii umane etc.

Modul de răspândire

Prin cleistotecile și conidiile de
pe miceliu, care învelesc lăstarii
apăruţi infectaţi, eliberează
ascosporii, care pot infecta
ţesuturile verzi în dezvoltare.
Conidiile se răspândesc cu
vântul
o
Frunzele, lăstarii tineri și
Temperatura (de la 0 grade până la 30 C, optima pentru in- Cu materialul de plantat;
fectare fiind de 18 oC) și umiditatea (80-100%) sunt factorii scleroţii din resturile infectate
coarde, ciorchinele, butașii
principali în dezvoltarea bolii
altoiţi
Frunzele tinere de cca. 5 cm I-a infecţie la faza de 2-3 frunze, apoi în faza de 5-6 și 7-9 Iernează sub formă de miceliu
lăţime mai sensibile. Lăstarii, frunze, până la apariţia inflorescenţelor şi în perioada de în- și apotecii pe frunzele căzute.
strugurii afectaţi - se scutură florire a strugurilor. Umiditatea de 85% şi temperaturi de la Sursa infecţiei ascosporii bobiţele.
13 °C contribuie la dezvoltarea bolii.
primăvara înainte de înflorire.

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor
ale plantei
în contextul schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Frunzele, lăstarii, ciorchinii
Germinarea oosporilor are loc primăvara, când temperatura
ajunge la aproximativ 10°C, și solurile din podgorii sunt umede (sunt necesare nu mai puţin de 10 mm de precipitaţii timp
de 1-2 zile), apoi se formează microsporangii, din care apar
zoosporii
Lăstarii, frunzele, coardele,
Iernarea miceliului poate fi posibilă dacă temperatura timp
fructele
îndelungat nu se va coborî sub -15°C. Infectarea cu ascospori
are loc la temperaturi de 10°C, sau mai mari, și precipitaţii
(sau irigarea prin aspersiune) în cantitate de 2,5 mm

3.3.2. Boli care se găsesc în cultură (noncarantină), de carantină și potenţial invazive la viţa-de-vie

Nr.

8

Nr.
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Fig. 3.160. Acarianul filocoptid al
viţei-de-vie (Calepitrimerus vitis)
www.cropscience.bayer.ro

Fig. 3.164. Filoxera viţei-de-vie
(Dactylosphaera vitifoliae)
http://www.sevin.ru/

Fig. 3.168. Făinarea viţei-de-vie
(Uncinula necator)
www.evineyardapp.com

Fig. 3.159. Acarianul galicol al viţeide-vie (Eriophyes vitis)
foto – A.Timuș

Fig. 3.163. Molia brună a
strugurilor (Eupoecilia ambiguella)
www.mdpi.com

Fig. 3.167. Mana viţei-de-vie
(Plasmopara viticola)
www.123rf.com/photo

Fig. 3.169. Putregaiul cenușiu al
strugurilor (Botrytis fuckeliana)
www.biolib.cz

Fig. 3.165. Cicada americană a
viţei-de-vie (Scaphoideus titanus,
S.luteolus) https://en.wikipedia.org

Fig. 3.161. Gândacul scriitor
(Adoxus vitis)
www.referati.org

Continuare 3.3.1-2. Dăunători şi boli potenţial invazive la viţa-de-vie

Fig. 3.170. Pătarea roșie a viţei-devie (Pseudopezicula tracheiphila)
www.oekolandbau.de

Fig. 3.166. Buburuza asiatică
(Harmonia axyridis)
www.wikiwand.com

Fig. 3.162. Eudemisul viţei-de-vie
(Lobesia botrana)
www.glissando.ro/product

3.4. SPECII DE ORGANISME DĂUNĂTOARE DE CARANTINĂ ȘI POTENŢIAL
INVAZIVE LA CULTURILE LEGUMICOLE
Importanţa legumelor pentru hrana populaţiei umane şi pentru industria alimentară, inclusiv pentru apariţia disponibilităţilor de export, creşte în fiecare an. Însă realizarea unui plan
scontat este posibilă numai parţial. Aceasta deoarece plantele legumicole, ca și toate celelalte discutate până aici, sunt vizitate de o gamă largă de organisme vii și toate utile pentru natură, dar nu
și pentru legumicultură. Fiindcă unele ocupă anumite locuri pe organele plantelor și se hrănesc
pentru a îndeplini potenţialul lor genetic, astfel sunt numite organisme dăunătoare, spre exemplu, peste 60 de agenţi patogeni care le provoacă boli și împreună peste 50 de specii de insecte,
nematozi, acarieni etc. Unele specii sunt prezentate sub aceleași forme de tabele din continuare
ca și la grupele de culturi anterioare. Pe baza câtorva din acestea se explică aspectele din viaţa
lor, care fac uneori inutile toate măsurile întreprinse de fermier în contextul bunelor practici de
protecţie integrată a culturilor legumicole, concomitent cu schimbarea parametrilor climatici,
pentru a reduce densitatea populaţională și daunele lor, fiindcă a le elimina nu mai este posibil.
1. Gândacul de Colorado (Leptinotarsa decemlineata) a nimerit în fileul entomologic în 1824,
zburând pe colinele muntoase din America de Nord, cu denumirea Colorado, de aici și numele
insectei. Se hrănea gândacul la fel ca și azi, pe cartof și alte solanacee sălbatice, doar că acele
plante erau „aspre” la gust, habitau în zone secetoase și aride, când plantele sălbatice repede
creșteau, dar tot atât de repede se și uscau. Astfel, gândacul intra în diapuază estivală (vară), prelungindu-se în cea hiemală (iarnă), fiindcă nu avea ce să mănânce, reușind să dezvolte o singură
generaţie pe an. Din momentul când cartoful sălbatic a fost „domesticit”, gândacul a coborât din
podișuri și, efectiv, a explodat ca densitate populaţională. Fiindcă calităţile gustative ale cartofului introdus în cultură legumicolă într-un microclimat prietenos – cald și umed– de la poalele
munţilor au schimbat planta până la nerecunoaștere în comparaţie cu cea sălbatică. Primii care
au observat daunele și au suportat pierderile de recolte și economice au fost fermierii americani.
Însă tot ei au fost cei care au început combaterea insectei prin metode chimice, și după ai lor 25
de ani de combatere intensivă, gândacul a fost exportat în Europa cu marfa de cartof. Trecem
peste apariţia insectei în Europa și în republică (vezi subcap. 1.3, punctu 7 din tabelul 3.4.1.), ca să
accentuăm că insecta continuă să se dezvolte la maxim ca și în ţara de origine, fiindcă are cei mai
mulţi „prieteni” în Europa, cel mai important fiind omul, adică cel care sădește cartof în grădina
lui. Imensitatea de grădini particulare în care se cultivă cartoful în condiţii de casă este factorul
principal de înmulţire a insectei, deoarece toate bunele lor practici de a distruge gândacul este
un real eșec, pentru că nu se respectă nici un punct din șirul celor propuse pentru a diminua insecta. Din aceste motive, nici fermierii care cultivă cartof pe suprafeţe industriale nu reușesc să
scape efectiv de acest dăunător, fiindcă „creșe de gândac sunt și vor fi mereu”. Gândacul a devenit
atât de adaptabil la absolut toţi parametrii climatici constanţi și fluctuabili, încât se întâlnește în
cartofăriile din munţi și, probabil, a ajuns deja în Munţii Ural, fiindcă exemplare cu întunecarea
coloritului (aproape negre) pentru a atrage razele solare și acumula energia necesară am observat personal. Un alt „prieten” în persoana omului sunt și sutele de substanţe active omorâtoare de
gândac obţinute pe cale chimică, dar și miile de denumiri comerciale ale otrăvurilor propuse pe
toată planeta au demonstrat că sunt ineficiente în toţi acești aproape 140 de ani de luptă continuă,
și așa s-a ajuns la modifcarea genetică a cartofului.
2. Molia minieră a tomatelor (Tuta absoluta) este o insectă care va repeta succesul gândacului de Colorado, răspândirea fiind susţinută de: (i) natura cu parametrii climatici perfecţi în majoritatea ţărilor din lume, Europa și ţara noastră; (ii) omul cu tehnologiile de cultivare a soiurilor
și hibrizilor tomatelor „domesticite”. Molia a fost înregistrată în Europa din 2006, iar în republică
din 2011, însă daunele provocate de numai această molie deja îngrijorează fermierii care cultivă
tomate în sere, unde condiţiile climatice sunt ideale nu numai pentru tomate, dar și pentru molie.
În concluzie, pierderile de recoltă cauzate culturilor legumicole de dăunători se estimează
de la 30 până la 70%, dar fermierii turci au anunţat pierderea culturii de tomate în urma acestei
molii 100%, inclusiv obligaţia de-a desfiinţa serele. De aceea, cunoaşterea dăunătorilor culturilor
legumicole şi a măsurilor de combatere este necesară pentru a interveni la timp şi corect, pentru
a obţine producţiile planificate şi de calitate superioară.
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Nematodul galicol
al rădăcinilor
(Meloidogyne
incognita)

Sârmarii adevăraţi:
Agriotes obscurus,
A.gurgistanus A.
sputator, A. lineatus,
Selatosomus latus)

Cărăbuşul de
mai (Melolontha
melolontha)

Molia tuberculilor de
cartof (Phtorimaea
operculella)

2

3

4

Denumirea populară
și latină

1

Nr.

Condiţiile afectării culturilor în contextul
schimbărilor climatice

Masculii zboară când solul se încălzește până
la 9,5°C la adâncimea de 10 cm, apoi femelele (temperatura solului se ridică la 14-15°C).
Cărăbușii zboară până la înflorirea prunului
şi vişinului

Adulţii rod frunzele,
sau mugurii și
inflorescenţe; larvele
atacă rădăcinile,
tuberculii, rizomii etc.

Oligofagă și atacă cartoful, tutunul, Frunzele, lăstarii,
vânăta, tomata, ardeiul şi alte sola- tuberculii
nacee din câmp deschis şi depozite

Temperatura și umiditatea optimă pentru
dezvoltarea unei generaţii este de la 22-26°C
la 70-80%. În sere și în depozite molia se dezvoltă fără întrerupere. Temperatura mortală a
celor patru stadii ale moliei este -4°C și peste +36°C (usucă), dar rezerva biologică este
semnificativ de mare, astfel unii autori menţionează că factorii ecologici nu o influenţează

Cu materialul săditor
infestat; prin buruienile solanacee, care sunt
plante-gazde alternative; resturile vegetale
infestate etc.

Prin zborul natural în
masă periodic, odată în
3-4 ani, fiindcă dezvoltă o generaţie în 3 ani

Larvele sunt migratoare în raport cu ume- Adulţii în zbor natural
zeala solului: verticală (vara pe căldurile mari
– secetă, întrerup hrănirea, coborând până la
1-1,5 m; primăvara și toamna pe umiditate
mare, sau după ploi bogate, urcă spre suprafaţa solului); și orizontală (în căutarea hranei
se mişcă în rază de 15-20 cm)

Organele subterane,
ale plantelor-gazde:
rădăcini, tuberculi,
rizomi, nodozităţi, sub
nivelul coletului etc.

ORGANISME DĂUNĂTOARE DE CARANTINĂ

Polifag ca adult (pomi fructiferi)
și larva pe ierboase (porumbul,
floarea-soarelui, sfecla pentru zahăr, tuberculii de cartof, morcovul
etc.,sau lemnoasele)

Adulţii au regim de hrană mixt –
carnivor şi vegetarian, dar daune
produc larvele vegetariene: cereale, leguminoase, perene, plante
tehnice, legumicole, butaşii viţeide-vie, puieţii din pepinierele pomicole şi silvice etc.

Modul de răspândire

Forma şi numărul galelor variază în funcţie Cu solul introdus în
de planta-gazdă, efectivul populaţiei nema- sere și solarii; migraţie
todului şi condiţiile de mediu
naturală cu apa, cu material semincer

ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ

Organele atacate ale
plantei

Extrem de polifag, infestând un
Rădăcinile, produce
număr mare de plante printre care gale
și cartoful, tomatele, ardeiul etc.

Plante-gazdă

3.4.1.1. Dăunători potenţial invazivi la cultura de cartof

3.4.1. LISTA SPECIILOR DE ORGANISME DĂUNĂTOARE CARE SE GĂSESC ÎN CULTURĂ (NONCARANTINĂ),
DE CARANTINĂ ȘI POTENŢIAL INVAZIVE LA CULTURA DE CARTOF
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Organele atacate ale
plantei

Condiţiile afectării culturilor în contextul
schimbărilor climatice

Gândacul de
Oligofag, atacă plante cultivate şi Frunzele, lăstarii,
Colorado (Leptinotarsa spontane din familia Solanaceae, tuberculii
decemlineata)
cu pagube mai mari la cartof, vinete, frunzele de ardei etc.

7

Polifag, atacând plante cultivate și
spontane, preferând tomatele și vinetele, inclusiv castraveţii și salata.

Păduchele
solanaceelor
(Macrosiphum
euphorbiae)

6

Aparatul foliar și
inflorescenţele;
vector a peste 20 de
viroze ale plantelor

Modul de răspândire

Plasticitate ecologică maximă: (i) gândacii
nu apar primăvara toţi la suprafaţa solului,
dar 18-20%, sau până la 74%, rămân în sol
în diapauză până în primăvara anului viitor;
(ii) femela din generaţia de primăvară depune până la 3000 de ouă, iar cea de vară
maximum 500 ouă; (iii) din prima și a doua
generaţie din nou are loc neridicarea a 100%
a gândacilor la suprafaţă; (iv) din cauza abundenţei de tuberculi ai soiurilor târzii de cartof, vinete, tomate şi alte solanacee, gândacii
din toamnă nu se retrag în sol până nu se lasă
vremea rece, dar continuă să se hrănească

Cu tuberculii de cartof lăsaţi în câmp după
recoltare – sursa nutritivă; cu solanaceele
spontane care intermediază înmulţirea şi
hrănirea

Frecvent în anii secetoşi şi călduroşi, formea- Prin flora spontană din
ză colonii dense pe partea inferioară a frun- jurul serelor care sunt
zelor şi dispersate pe inflorescenţe şi flori
plante-gazde secundare și se înmulţesc păduchii. Cu resturile de
plante rămase în sere
şi în câmp neevacuate
și nedistruse.

ORGANISME DĂUNĂTOARE INVAZIVE

Polifag, gazdă primară piersicul, iar
gazde secundare solanaceele (cartoful, tomatele, ardeii, vinetele, tutunul etc.), inclusiv sfecla.

Plante-gazdă

Păduchii de frunze
(Myzus persicae)

Denumirea populară
și latină

5

Nr.
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6

5

4

3

2

1

Nr.

Plante-gazdă

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în contextul
ale plantei
schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Virusul X sau
Cartof, tutun, ardei,
Frunzele,
Virusul este deosebit de rezistent, în suc permozaicul X al
tomate, vinete,etc.
peţiolurile
sistă 250 de zile, iar în frunze la -20oC– chiar
12 luni. Simptomele dispar vara pe căldură la
cartofului (Solanum
temperaturi mai mari de +24oC sau în perivirus 1 syn. Marmor
oadele cu temperaturi sub 10oC, pentru ca în
dubium)
toamnă să se observe zone necrotice pe limb
sau pe petiol
Virusul Y al cartofului Cartof, tutun, ardei,
Frunze și tuberculii O viroză gravă a cartofului cu infecţii trans(Solanum virus 2
tomate, vinete, etc.
mise de 40 de specii de afide. Incubarea în
s. Marmor upsilon)
frunzele la 20 °C, umiditate 95%, tip de 12
ore în pimăveri ploioase.
Cartoful, tomatele și Frunzele, tulpinile, Condiţiile optimale pentru sporulare – temMana cartofului
alte plante din familia tuberculii
peratura de 18-22°C și >90% umiditatea re(Phytophthora
lativă. Infectarea poate deveni foarte păguinfestans)
solanaceelor
bitoare și chiar poate provoca mortalitatea
a 100% ale plantelor în timp foarte redus în
condiţii cu nopţi răcoroase, zile calde cu perioade prelungite de umiditate
Alternarioza
Cartoful
Frunzele și
Temperaturile favorabile sunt între 6 și
cartofului
tuberculi
34°C - totuși, intervalul optim este între 28 și
(Alternaria solani)
30°C: Temperaturile peste 40°C și lipsa precipitaţiilor defavorizează apariţia infecţiei și
dezvoltării bolii
Cartoful și alţi
Tuberculii
Pentru dezvoltare preferă soluri friabile
Rapănul cartofului /
rizocarpi ca sfecla,
(puhabe) uscate, moderat alcaline și tempecancerul bacterian
morcovul, ridiche, etc.
raturi de cca 20ºC
al cartofului
(Streptomyces scabies)
Înnegrirea bazei
Cartof, tutun, ceapă, Frunzele, tulpinele Atacul tuberculilor este favorizat de umiditate excesivă din sol, dar când intervine o vretulpinii si putregaiul
usturoi, praz, ţelină,
(unii ani) și
umed al tuberculilor sparanghel, toate
tuberculii (depozit me secetoasă, boala se oprește și apare un
strat de celule brune, uscate, ce separă zona
(Erwinia amylovora var. legumele vărzoase,
la 20-25oC)
distrusă de cea sănătoasă. Temperatura optiatroseptica)
ardei, castraveţi,
ma de dezvoltare a bacterii este de 28-30°C,
sau Erwinia carotovora dovlecei, morcov,
la umiditatre de 85%.
pv. carotovora
floarea - soarelui etc.

Denumirea populară
și latină

3.4.1.2. Boli cu caracter invaziv la cultura de cartof

Cu materialul săditor de la un an la altul; cu păduchii de la o plantă la alta;
mecanic – mașini agricole, unelte,
echipamentele muncitorilor
Solul infectat și cu circulaţia aerului limitată; prin solanaceele spontane din
vecinătate; material semincer infectat; prin cultivarea soiurilor sensibile;
irigaţii incorect aplicate: dimineaţa devreme, la sfârșitul zilei sau seara târziu
(frunzele nu se usucă rapid) etc.
Se transmite de la o cultură la alta prin
resturile vegetale sau tuberculii infectaţi; prin prezenţa îndelungată a picăturilor de apă pe frunze - rouă, precipitaţii frecvente, irigarea prin aspersie
Prin sporii în germinare care pot infecta tuberculii direct prin coaja subţire;
ţesuturile vechi, la fel, pot fi infectate
prin răni sau orificii naturale
Infectarea tuberculilor se produce
prin rădăcini sau prin răni

De la un an la altul, cu materialul săditor; de la o plantă la alta – cu insectele
sugătoare și rozătoare (lăcustele); mecanic – mașini agricole, unelte, echipamente

Modul de răspândire
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Plante-gazdă

Putregaiul brun al
cartofului (Ralstonia
solanacearum (Smith)
Yabuuchi)

Plante şi tuberculi de
Putregaiul inelar al
cartofului (Clavibacter cartofi
michiganensis (Smith)
Davis et al. ssp.
Sepedonicus)

9

Plante şi tuberculi
de cartofi, plante
de tomate, tutun şi
buruiana de dalac

Râia neagrã a
Cartoful
cartofului (Synchtrium
endobioticum)

Denumirea populară
și latină

8

7

Nr.

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în contextul
ale plantei
schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE DE CARANTINĂ
Vrejurile, stolonii, Vara rece cu temperatura medie 18°C sau
tuberculii
mai scăzută; iarna cu 160 de zile și temperatura sub 5°C; și precipitaţiile medii într-un an
de 700 mm sunt importante pentru dezvoltarea bolii, care obișnuit se întâlnește numai în
zonele cu aceste caracteristici
Frunzele – ofilire Test de câmp: se plasează tulpina într-un
bruscă şi uscare.
păhar cu apă, la prezenţa bacteriei apare un
firicel de exudat. Se distinge prin exudat bacPe tuberculi în
terian eliminat din ochii şi hilul tuberculilor.
secţiune - inel
vascular maroniu- La secţiunea longitudinală prin apăsare la inelul vascular se obţine un exudat fluid cremos.
negricios cu un
exudat cremos.
Pe plante Marginile frunzelor se îndoaie în interior și în
sus, iar suprafaţa lor își pierde strălucirea nadecolorare
turală. Simptomele sunt mai severe pe timp
marginală şi
necroză. Tuberculi cald și uscat. La plante se face observaţii periodice în perioada de vegetaţie, la suspiciuni
– decolorare
sticloasă a inelului inspectorii fitosanitari prelevează probe de
vascular.
laborator. La tuberculi la suspiciuni – probe în
perioada septembrie – martie.
Prin tuberculi bolnavi şi maşini de plantat. Atacul amplificat prin secţionarea
tuberculilor mari înainte de plantare.
La plantele bolnave, infectarea tuberculilor se face prin tulpinile subterane
(simptome apar în zona de prindere a
tuberculilor). Gândacul de Colorado,
cicadele sau păduchii frunză.

Prin material săditor infectat şi maşini
de plantat. Prin plantele spontane de
cartofi rămase de la cultura precedentă. Gândacul de Colorado, cicadele
sau păduchii de frunză pot transmite
bacteria.

Prin sporangii de rezervă în repaus,
care se eliberează din ţesuturile infectate și pot face solul nepotrivit pentru
producerea cartofului timp de 10 ani

Modul de răspândire
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Fig. 3.172. Molia tuberculilor de
cartof (Phthorimaea operculella)
http://entnemdept.ufl.edu/

Fig. 3.176. Virusul X sau mozaicul
X al cartofului (Solanum virus 1)
https://plantpath.ifas.ufl.edu

Fig. 3.180. Rapănul cartofului /
cancerul bacterian al cartofului
(Streptomyces scabies)
www.alamy.com

Fig. 3.171. Nematodul galicol
(Meloidogyne incognita)
www.researchgate.net

Fig. 3.175. Gândacul de Colorado
(Leptinotarsa decemlineata)
www.wnpr.org

Fig. 3.179. Alternarioza cartofului
(Alternaria solani)
https://commons.wikimedia

Fig. 3.181. Înnegrirea bazei tulpinii
si putregaiul umed al tuberculilor
(Erwinia amylovora var. atroseptica)
www.koppert.com

Fig. 3.177. Virusul Y al cartofului
(Solanum virus 2)
https://en.wikipedia.org

Fig. 3.173. Păduchii de frunze
(Myzus persicae)
www.pestnet.org

Continuare 3.4.1.1-2. Dăunători şi boli cu caracter invaziv la cultura de cartof

Fig. 3.182. Râia neagrã a cartofului
(Synchytrium endobioticum)
www.koppert.com

Fig. 3.178. Mana cartofului
(Phytophthora infestans)
http://bioweb.uwlax.edu

Fig. 3.174. Păduchele solanaceelor
(Macrosiphum euphorbiae)
https://candidegardening.com
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Păianjenul roșu
comun (Tetranychus
urticae)

3

Coropişniţa
(Gryllotalpa
gryllotalpa)

Limaxul (Deroceras
agreste)

4

5

2

Nematodul galicol
al rădăcinilor
(Meloidogyne
incognita)
Acarianul ruginiu al
tomatelor (Aculops
lycopersici)

Denumirea populară
și latină

1

Nr.

Polifag, atacă multe plante cultivate şi spontane printre care
tomate, vinete castraveţi, etc.

Polifagă și atacă multe plante cultivate şi spontane ca: legumicole
(tomate, vinete, ardei, castraveţi,
varză, conopidă), rădăcinoase
(morcov, sfeclă, pătrunjel etc); cartof, pepinierele pomicole, silvice şi
viticole, în plantaţiile de flori etc.

Extrem de polifag, atacă peste
200 de plante cultivate şi spontane, cu daune mari la legumicole:
castraveţi, tomate, ardei, vinete,
cartof, pepeni galbeni şi verzi etc.

Diferite plante de solanacee (în
sere şi solarii – tomate, ardei,
vinete, cartof, tutun), spontane
(zârna) şi ornamentale (petunia)
sau buruieni solanacee

Rod frunzele și
părţile subterane
ale plantelor, iar pe
rădăcini –cavităţi
adânci

Adultul şi larva
colonizează
partea inferioară a
frunzelor, înţepând
şi sugând sucul
celular
Ambele stadii active:
adultul și larva atacă
organele subterane
ale plantelor

Toate organele
aeriene: tulpini,
lăstari, frunze şi
fructe, dar în primul
rând aparatul foliar

În câmp acarianul ajunge cu
răsadul infestat.
Pe vreme caldă şi secetoasă,
migrează de la o plantă la
alta infestând culturile foarte puternic
Flora spontană din jurul
serelor sunt plante-gazde
secundare pe care se înmulţeşte păianjenul; resturile
de plante rămase în sere şi
în câmp și nedistruse la timp
Zbor și mers natural al insectelor; ponta cu gunoiul
de grad împrăștiat în câmpurile agricole
Arșiţa şi seceta stopează dezvoltarea insectei, fiindcă ea devine mai puţin activă
şi se retrage în straturile adânci ale solului. Pagube mai mari (până la 40-60%)
produce pe terenurile structurate, bogate în substanţe organice, aerate şi umede, care îi permit coropişniţei să circule
cu uşurinţă prin sol
Temperatura şi umiditatea în verile răco- Migraţie naturală prin mers
roase şi ploioase favorizează înmulţirea și cu solul care conţine ouă
lor, și invers – în verile călduroase şi sece- de limacși
toase limacșii se retrag în sol în diapuază
estivală

Condiţiile optime pentru dezvoltarea acarianului sunt temperatura de 29-30°C şi
umiditatea relativă a aerului de 35-55%,
astfel timpul uscat şi secetos favorizează
înmulţirea în masă a acarianului

În condiţii de seră se înmulţeşte tot anul,
fără diapauze. În câmp poate ierna numai
în regiunile unde temperatura nu scade
sub 0°C și se dezvoltă în perioada de vegetaţie pe vreme caldă şi secetoasă

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în
Modul de răspândire
ale plantei
contextul schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Polifag, infestând un număr exRădăcinile, produce Forma şi numărul galelor variază în func- Cu solul introdus în sere și
trem de mare de plante printre
gale.
ţie de planta-gazdă, efectivul populaţiei solarii; migraţie naturală cu
care și tomatele, ardeiul etc.
nematodului şi condiţiile de mediu
apa, cu materialul semincer
Plante-gazdă

3.4.2.1. Dăunători cu potenţial invaziv la culturile de solanaceae de seră şi în câmp: tomate, ardei și vinete

3.4.2. LISTA SPECIILOR DE ORGANISME DĂUNĂTOARE CARE SE GĂSESC ÎN CULTURĂ (NONCARANTINĂ), DE CARANTINĂ
ȘI POTENŢIAL INVAZIVE LA CULTURILE DE SOLANACEE DE SERĂ ŞI ÎN CÂMP: TOMATE, ARDEI ȘI VINETE
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Molia minieră a
tomatelor (Tuta
absoluta)

Musculiţa minieră a
frunzelor de tomate
(Liriomyza trifolii)

Molia trestiei-dezahăr (Opogona
sacchari)

7

8

9

11 Tripsul comun
(Thrips tabaci)

10 Tripsul Californian
(Frankliniella
occidentalis)

Musculiţa albă a
tutunului (Bemisia
tabaci)

Denumirea populară
și latină

6

Nr.

Frunzele și fructele
sunt roase de larve

Iernile geroase din Europa încă menţin
departe acest dăunător

Ciclul de viaţă este scurt – 21-28 zile,
astfel în funcţie de condiţiile climaterice
poate dezvolta mai multe generaţii, de la
6 până la 8

În condiţiile climatice optime se dezvoltă cu puţin peste o lună (29-38 de zile la
25-27°C). Într-o seră şi un câmp deschis
dezvoltă 10-12 generaţii pe an

ORGANISME DĂUNĂTOARE INVAZIVE
În spaţii protejate atacă tomatele, Vector la virusul
Semnalat prima dată în 1990, s-a adaptat
castraveţii și ardeiul
pătării galbene a
cu rapiditate la noile condiţii de mediu,
tomatelor şi salatei devenind un dăunător important la majoritatea legumelor şi florilor de seră.
Polifag, atacă plante din 25 de Organele vegetative Intervalul de timp în care apare și se dezfamilii, inclusiv în seră tomatele, şi generative; vector voltă este 10-30oC, iar cele optime între
ardeii, ceapa, usturoiul, prazul etc. de viroze
20-30oC. Astfel, o generaţie se dezvoltă
repede: în 2-3 săptămâni

Ardei și multe alte plante cultiva- Apartul foliar
te și decorative de seră și aparta- la majoritatea
mente
plantelor, dar și
fructele la ardei

Polifagă, cca 150 de plante agri- Frunzele, formând
cole ca tomatele, ardeii, cartofii, serpentine-mine
vinetele etc. şi decorative
subepidermale

Polifag periculos, atacă plantele
din seră şi câmp deschis, și preferă tomatele, vinetele, cartoful,
ardeiul, etc.

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în
ale plantei
contextul schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE DE CARANTINĂ
Polifagă, cca 300 de plante: sola- Frunzele, este vector În spaţii încălzite se dezvoltă permanent,
nacee (tutun, ardei, tomate), cru- la cca 60 de viroze
iar în condiţii naturale intră la iernare nimcifere, cucurbitacee, leguminoase de plante
fa în frunzele căzute, dar fără dezvoltare.
etc.
Toată rezerva se află în spaţiile protejate
Plante-gazdă

Flora spontană din jurul
serelor sunt plante-gazde
secundare pe care se înmulţeşte tripsul; resturile de
plante rămase în sere şi în
câmp nearse

Cu resturile vegetale rămase după recoltare; cu solul
infestat

Schimbul intens de legume
și plante decorative din diverse ţări; prin incapacitatea
de-a dezinsecta serele după
toate normele fitosanitare
Activitate şi adaptivitate
sporită; rezistenţă înaltă la
pesticidele sintetice; schimbul intens de legume din diverse ţări; împuparea are loc
în sol, aceasta fiind una din
problemele reducerii densităţii prin lucrările solului
Stadiile de dezvoltare (ouăle,
larvele și pupele) se transportă cu materialul săditor
importat și plantele floricole
tăiate; in condiţii naturale –
prin zborul musculiţei
Ouăle, larvele și pupele cu
materialul săditor importat
și plantele floricole tăiate;
in condiţii naturale – prin
zborul adulţilor

Modul de răspândire
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Polifagă și atacă peste 150 de
plante agricole și spontane, preferă leguminoasele, dar dăunează
și la solanacee cultivate
17 Omida fructificaţiilor Polifagă, atacă peste 120 de plan(Helicoverpa armigera) te cultivate și spontane, preferând
porumbul, tomatele, ardeiul, vânăta, tutunul, soia, mazărea, fasolea,
năutul, ricinul, cânepa, arahidele,
salata verde, garoafele, ceapa,
grâul, usturoiul, cartoful etc.

16 Ploșniţa verde
(Nezara viridula)

Denumirea populară
Plante-gazdă
și latină
12 Păduchii de frunze
Polifagi, gazdă primară piersicul,
(Myzus persicae)
iar gazde secundare – solanaceele
(cartoful, tomatele, ardeii, vinetele, tutunul etc.), inclusiv sfecla
13 Păduchele
Polifag, atacând diverse plante
cultivate și spontane, preferând
solanaceelor
tomatele și vinetele, inclusiv cas(Macrosiphum
traveţii și salata.
euphorbiae)
14 Păduchele de frunze Polifag migrator; gazda primară
cruşinul, gazde-secundare: cas(al castravetelui)
traveţi, tomate, pepenii, dovlecii
(Aphis gossipi)
etc. și unii pomi fructiferi și arbori
decorativi
15 Musculiţa albă de
Polifagă şi atacă tomatele, vineteseră (Trialeurodes
le, castraveţii, ardeii etc., în sere,
vaporariorum)
solarii, răsadniţe și multe floricole
fără întrerupere

Nr.

Condiţiile afectării culturilor în
contextul schimbărilor climatice
Frecvent în anii secetoşi şi călduroşi, formează colonii dense pe partea inferioară
a frunzelor şi dispersate pe inflorescenţe
şi flori
Prin flora spontană din jurul serelor care sunt plante-gazde secundare și se
înmulţesc păduchii; cu resturile de plante rămase în
sere şi în câmp neevacuate
și nedistruse

Modul de răspândire

În lipsa plantei-gazde primare (cruşinul)
suportă temperaturi scăzute până la minus 9oC, cele optimale fiind 25,5-26,6oC.
Ploile abundente din perioada de vegetaţie
Adulţii şi larvele
În sezonul cald se întâlneşte în perioada
colonizează frunzele, de vegetaţie şi în culturile de câmp, mai
uneori şi lăstarii
ales pe tomate, vinete, ardei, salată, fasole etc.

Organele suculente
ale plantei: lăstarii
anuali, frunzele și
florile

Zbor natural de la o plantă la
alta; cu frunzele infestate și
căzute în perioada de vară şi
toamnă rămase în câmp sau
duse de vânturi în alte locuri
Vara, migrează din sere în
câmp și continuă înmulţirea
până în toamnă. La scăderea
temperaturii, o parte se reîntorc în sere, iar cele rămase în câmp mor de temperaturile scăzute (sub 0°C, timp
de 3–4 zile)
Frunzele și florile
În condiţiile din ţară nu este studiată fi- Zbor natural al adulţilor;
indcă nu a fost înregistrată, dar din alte cu materialul săditor, seţări se menţionează că are un potenţial mincer din import
ecologic de adaptare mare
Durata de dezvoltare este influenţată de Buha migrează prin zbor la
Păstăile și boabele
temperatura și cantitatea de precipitaţii, distanţe mari, fiind mai actide leguminoase;
inclusiv sursa de hrănire, astfel dezvoltă vă în amurg și noaptea
pulpa tomatelor,
ardeilor; boabele din mai multe generaţii
știulete etc.

Organele atacate
ale plantei
Aparatul foliar și
inflorescenţe; vector
a peste 20 de viroze
ale plantelor, inclusiv
Solanum virus 7,
S.virus 11, S.virus 2
etc.

88

BUNELE PRACTICI DE PROTECŢIE INTEGRATĂ A CULTURILOR AGRICOLE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

GHID PRACTIC PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI

Fig. 3.184. Păduchii de frunze (ai
castravetelui) (Aphis gossipi)
www.alamy.com

Fig. 3.188. Molia trestiei-de-zahăr
(Opogona sacchari)
https://gd.eppo.int

Fig. 3.192. Tripsul comun
(Thrips tabaci)
www.alamy.com

Fig. 3.183. Acarianul ruginiu al
tomatelor (Aculops lycopersici)
https://antropocene.it

Fig. 3.187. Musculiţa minieră a
frunzelor de tomate (Liriomyza
trifolii) www.nexles.com

Fig. 3.191. Tripsul californian
(Frankliniella occidentalis)
www.mindenpictures.com

Fig. 3.193. Păduchii de frunze
(Myzus persicae)
www.alamy.com

Fig. 3.189. Molia minieră a
tomatelor (Tuta absoluta)
www.naturevo.ro

Fig. 3.185. Musculiţa albă de seră
(Trialeurodes vaporariorum)
www.alamy.com

Fig. 3.194. Păduchele solanaceelor
(Macrosiphum euphorbiae)
www.alamy.com

Fig. 3.190. Limaxul
(Deroceras agreste)
http://www.habitas.org.uk/

Fig. 3.186. Musculiţa albă a
tutunului (Bemisia tabaci)
https://mrec.ifas.ufl.edu

Continuare 3.4.2.1. Dăunători cu potenţial invaziv la culturile de solanaceae de seră şi în câmp: tomate, ardei și vinete
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Plante-gazdă

Pătarea pustulară
a fructelor
(Pseudomonas
syringae pv tomato)
Pătarea cafenie a
frunzelor (Fulvia fulva
sin. Cladosporium
fulvum)
Ofilirea sau fuzarioza
(Fusarium oxysporium
f.sp. lycopersici)
Putregaiul cenuşiu
(Botrytis cinerea)

Pătarea neagră sau
alternarioza tomatelor
(Alternaria solani) și
ardeilor (A.capsici)
Septorioza tomatelor
(Septoria lycopersici)

Afectează la T de 18-20 oC și umiditatea de 90%, fructul afectat în 2-3 zile
devine însuşi sursă de infecţie.
Temperatura de 18-24oC și umiditatea
de 70-82% declanșează dezvoltarea

Tomatele cultivate
în câmp deschis fără
suport
Sere și solarii, câmp
deschis

Tomate

Frunze

Fructele verzi și
coapte

Frunzele, tulpinile Climă caldă la T optimă 24-28 °C, în
lipsa umidităţii şi apei libere, prin nematodele de rădăcinii în sol.
Pe toate organele Afectează la temperaturile de 15aeriene, inclusiv
20 oC și umiditatea de 100%, cu prezenţa apei libere
florile
Pe toate organele Condiţiile optime la T de 15-20 oC și
umiditatea de 100%, primăvara sau în
aeriene, dar cel
mai grav pe fructe sere pe fon de condensat de apă.

Tomate

Seminţele infectate din interior și exterior;
frunzele bolnave și îngropate în sol; pe vânt
cu ploi

Resturile vegetale infectate; apa de ploaie sau
irigaţie; curenţii de apă; insectele înţepătoare

Prin ţesuturile vegetale infectate, în special
resturile vegetale

Resturile vegetale cu infecţie, substrat contaminat, seminţe necondiţionate.

Cu solul infectat; cu resturile vegetale; picăturile de apă; fructele atacate și neadunate la
timp

Prin rădăcini de la plantele bolnave, seminţe,
resturi de plante; substrat contaminat (agenţii
patogeni pot persista în sol până la 15 ani).
Cu vântul; cu insectele înţepătoare; resturile
vegetale; organele dăunate și neevacuate etc.

Frunze bătrâne și Condiţiile optime de dezvoltare sunt Resturile vegetale cu infecţie; praful cu sporii
tinere, tulpini, mai temperaturile de 22-26oC și umidita- patogenului din structura serei; zăpușeala din
tea de 95%
sere; înţepăturile de musculiţa albă de seră
rar fructele

Frunze, fructe
verzi, peţiol și
tulpină

Sere și solarii, câmp
deschis

Tomate

Tomate și ardei

Primăvara la temperaturii între 3-32
C (optim 20-27 0C), umiditatea peste
90%.
Substanţele nutritive administrate
plantelor inhibă dezvoltarea bolii
0

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în
Modul de răspândire
ale plantei
contextul schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Frunzele, tulpinile, Pe fructele căzute la suprafaţa solului, Prin plantele înghesuite; cu resturile vegetale
fructele
ciuperca sporulează din abundenţă
infectate; prin sămânţa infectată; prin irigarea
pe timp răcoros
Tulpini, frunze și Condiţiile optime de dezvoltare – Prin picăturile de apă de la irigaţie, vânt sau
fructe
temperatuta de la 2oC până la 35oC și curenţii de apă; resturile vegetale infectate;
umiditatea de 100%
sămânţa infectată

Tomate, ardei,
vinete, cartof, în
câmp pe măselăriţă,
mătrăgună, ciumăfaie
Tomatele
Frunzele

Mana tomatelor
Câmp deschis, solarii
(Phytophtora infestans) și sere

Denumirea populară
și latină

Putregaiul rădăcinii,
tulpinii şi fructelor
(Colletotrichum
coccoaes)
9 Putregaiul fructelor
de tomate
(Rhizoctonia solani)
10 Făinarea (Erysiphe sp.)

8

7

6

5

4

3

2

1

Nr.

3.4.2.2. Boli potenţial invazive la culturile de solanaceae de seră şi în câmp: tomate, ardei și vinete
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Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în
ale plantei
contextul schimbărilor climatice
Frunze, tulpini,
Rezerva biologică de infecţie se păsfructe
trează în sol peste 8 ani și la condiţiile
optime de dezvoltare (10-20oC) germinează din nou
ORGANISME DĂUNĂTOARE DE CARANTINĂ
Organele aeriene: Infecţiile la temperaturi de 25-30 0C
și umiditate de 90%. Atac pe timp de
frunze, tulpină,
ploi cu temperaturi ridicate în sezonufructe
lui de creștere.

Este răspândită de tripsul californian (Frankliniella occidentalis); cu materialul săditor infectat

Boala se poate răspândi cu uneltele agricole la
efectuarea lucrărilor de transplantare, legare,
îndepărtare a lăstarilor și cu stropii de apă în
timpul irigării prin aspersiune

Prin sămânţă – principala răspândire;
echipamentele contaminate; picături de apă;
resturi vegetale infectate

Solul infectat; cu apa de la irigaţie și rănile din
plantă mecanice, de nematozi etc.

Modul de răspândire

Resturile vegetale infectate; plantele înghesuite; răsadul infectat. Udarea plantelor întârzie
dezvoltarea bolii.
16 Virusul mozaicului
Ardei dulce după to- Frunzele, peţiolul, Simptome cloroza și mozaicul – gra- Plantare în sol contaminat, seminţe sau prin
tutunului – TMV
mate, vinete, castra- tulpina și fructele varea frunzelor, reţenere în creștere. înţepături de insecte a plantei, prin contact di(Tobacco Mosaic Virus) veţi, ardei dulce. Greu mici nedezvoltate În frunzele uscate se menţine timp de rect a mâinilor şi tehnică agricolă.
de identificat în câmp,
50 de ani.
prin indirect testul
serologic ELISA.
17 Virusul încreţirii
Tomate
Răsadurile şi ulSe va intensifica pe viitor prin vectori: Cel mai des trasmis de musculiţa albă a tutunu(Tomato yellow leaf
terior plantele de ciuperci parazite, nematode radicula- lui (Bemisia tabaci), sol şi seminţe contaminate.
curl virus)
tomate, provocă
re, propagarea vegetativă și altoire.
nanismul plantelor

Tomatele și alte
specii din familia
solanaceelor

Frunzele, tulpinile Temperatura (24-28°C) și 80-85% umiși fructele
ditate relativă ridicată sunt condiţiile
optime pentru dezvoltarea agentului
patogen. Pentru începutul epidemiei
de cancerul bacterian este suficient de
a avea doar câteva plante infectate
14 Bola petelor de bronz Număr mare de plante Frunze și fructe
Primul semn nuanţe de bronz (gal(Tomato spotted wilt atacte, în principal toben-maroniu) în culoarea frunzelor
virus)
matele, ardeii, cartoful,
tinere pe vârfurile plantelor sau pe
lăstari laterali.
ţelina, mazărea, fasolea, soia, tutunul etc.
15 Făinarea ardeiului
Sere, solarii și câmp
Frunze, ulterior
Temperaturi 20-24 0C, vreme uscată și
umiditate scăzută, mai des primăvara.
(Leveillula taurica)
deschis
pe fructe

12 Pătarea bacteriană
a tomatelor /
pătarea frunzelor și
bășicarea fructelor
(Xanthonomas
campestris pv
vesicatoria)
13 Ofilirea bacteriană a
tomatelor (Clavibacter
michiganensis subsp.
michiganensis)

Tomate, ardei, cartof
și plantele solanacee
spontane

Denumirea populară
Plante-gazdă
și latină
11 Verticilioza/
Tomate
veștejirea verticiliană
(Verticillium dahliae)

Nr.
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Condiţiile afectării culturilor în
contextul schimbărilor climatice
Umiditate ridicată şi temperatură peste 8-10 0C, în
pulpa tuberculilor apar caverne pline
cu un mucilagiu vâscos, cu bacterii fitopatogene dispuse în ele.
Resturile vegetale cu infecţie, substrat contaminat, seminţe necondiţionate, prin răni provocate de insecte și daune mecanice. Boala
apare pe soluri acide, compactate şi cu stagnare de apă.

Modul de răspândire

Fig. 3.199. Pătarea cafenie
a frunzelor (Fulvia fulva sin.
Cladosporium fulvum)
www.paradisverde.ro

Fig. 3.195. Putregaiul cenuşiu
(Botrytis cinerea)
www.botanistii.ro

Fig. 3.200. Ofilirea sau fuzarioza
(Fusarium oxysporium f.sp.
lycopersici)
www.horticultorul.ro

Fig. 3.196. Pătarea neagră
(Alternaria solani)
www.botanistii.ro

Fig. 3.201. Putregaiul rădăcinii,
tulpinii şi fructelor
(Colletotrichum coccoaes)
www.paradisverde.ro

Fig. 3.197. Septorioza tomatelor
(Septoria lycopersici)
www.botanistii.ro

Fig. 3.202. Putregaiul fructelor de
tomate (Rhizoctonia solani)
www.horticultorul.ro

Fig. 3.198. Pătarea pustulară a
fructelor (Pseudomonas syringae pv
tomato) www.botanistii.ro

Continuare 3.4.2.2. Boli potenţial invazive la culturile de solanaceae de seră şi în câmp: tomate, ardei și vinete

Denumirea populară
Organele atacate
Plante-gazdă
și latină
ale plantei
18 Putregaiul umed
Tomate, cartofi, ardei, Frunze cu pete
(Erwinia carotovora)
vinete, morcov, ţelină deschise - întunecate, ulterior, cu
mucus bacterian
pe epidermă.

Nr.
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Fig. 3.204. Făinarea tomatelor
(Erysiphe sp.)
www.horticultorul.ro

Fig. 3.208. Bola petelor de bronz
(Tomato spotted wilt virus)
www.horticultorul.ro

Fig. 3.203. Ofilirea bacteriană a
tomatelor
(Clavibacter michiganensis)
www.lumeasatului.ro

Fig. 3.207. Virusul încreţirii
(Tomato yellow leaf curl virus)
www.paradisverde.ro

Fig. 3.209. Făinarea ardeiului
(Leveillula taurica)
www.paradisverde.ro

Fig. 3.205. Verticilioza / veștejirea
verticiliană (Verticillium dahliae)
www.paradisverde.ro

Fig. 3.210. Virusul mozaicului
tutunului – TMV (Tobacco Mosaic
Virus) www.lumeasatului.ro

Fig. 3.206. Pătarea bacteriană a
tomatelor (Xanthonomas campestris
pv vesicatoria)
www.horticultorul.ro

Continuare 3.4.2.2. Boli potenţial invazive la culturile de Solanaceae de seră şi în câmp: tomate, ardei și vinete
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Nr.

Denumirea populară și
latină

Plante-gazdă

Organele
Condiţiile afectării culturilor
atacate ale
în contextul schimbărilor
Modul de răspândire
plantei
climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Castraveţi, tomate, vinete, ardei, Frunzele – ca
Temperatura peste 50-60 oC Se transmite prin 60 de specii de afide;
Mozaicul pepenilor și
distruge virusul, sub acestea prin frunzele uscate în care se păstrează
castraveţilor (Marmor
sfeclă, bob, lupin, năut, spanac,
cele de ferigi
supravieţuiește.
vitalitatea până la 9 ani; cu seminţele incucumeris)
salată etc. (peste 300 de plante)
fectate etc.
Mana castraveţilor
Castraveţii, pepenii galbeni, do- Frunze
Afectează la alternare timp Cu resturile vegetale infectate de la cultura
(Pseudoperonospora
vlecei, dovleci și mai rar pepene
cald – rece de 2-15 0C şi precedentă; prin sădirea plantelor înghesumiditate sub formă de rouă uite; material săditor infectat; picăturile de
cubensis)
verde. Parazitul necesită ţesut
de dimineaţă.
apă la irigare prin apersiune și timp rece
gazdă viu pentru a supravieţui şi a
se reproduce.
Făinarea castraveţilor
Castraveţii, pepenii galbeni și Toate organele Vremea uscată și caldă de + Încărcătura de spori în solul exploatat ani
(Sphaerotheca fuliginea) verzi, dovleceii. Simptomele sub aeriene ale
25-27 °C contribuie la dez- la rând cu aceeași gamă de culturi sensibile
forma unui strat alb sau cenușiu plantelor
voltarea infecţiilor.
etc.
pe frunze.
Antracnoza castraveţilor Castraveţii, pepenii galbeni și
Frunze, tulpini Temperaturi de cca 22-27 oC, Ciuperca persistă ca microsclerotie pe reumiditatea de 88-95% și pre- sturile vegetale și ca miceliu în seminţe,
(Collettotrichum
verzi, dovleceii și dovlecii din
și fructe
zenţa apei libere - condiţii per- afectează calitatea și cantitatea recoltei și
lagenarium)
câmp
fecte pentru dezvoltarea bolii. moartea prematură a plantelor.
Castraveţii
Frunze, tulpini Temperaturi reci de aier și Solul impregnat cu inocul patologic; cu răFuzarioza castraveţilor
(Fusarium oxysporum sp.
sol, fluctuând în intervalul sadul infectat
cucumis)
17-20 °C.
Pătarea unghiulară
Câmp deschis și sere
Frunze
Temperatura optimă de in- Ciuperca persistă ca microsclerotie pe re(Pseudomonas syringae
fecţie 25-27 °C, minimă de sturile vegetale și ca miceliu în seminţe. Cu
pv lachrymans)
1 °C, iar cea maximă este de materialul săditor infectat, lucrări manuale.
35 °C.
Infecţiile sunt produse la Picăturile de apă la irigarea prin aspersiune
Alternarioza
Pepenii galbeni și verzi,
Frunze, iar la
(Alternaria cucumerina)
castraveţii, dovleceii și dovlecii
pepenii verzi
temperaturi de 20-28oC și sau ploi naturale în câmp deschis
umiditate relativă de peste
și pe peţiol și
90% și prezenţa apei libere
lăstari
Putregaiul alb al tulpinii Castraveţii și pepenii galbeni din Tulpini și lăstari Induce infecţii la temperatu- Cu resturile vegetale infectate
și fructelor (Sclerotinia
sere
ra de 18-20oC și umiditatea
90% și prezenţa apei libere
sclerotiorum)

3.4.3.1. Boli potenţial invazive la culturile cucurbitacee

3.4.3. LISTA SPECIILOR DE ORGANISME DĂUNĂTOARE CARE SE GĂSESC ÎN CULTURĂ (NONCARANTINĂ),
DE CARANTINĂ ȘI POTENŢIAL INVAZIVE LA CULTURILE DE CUCURBITACEE
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Fig. 3.212. Mana castraveţilor
(Pseudoperonospora cubensis)
https://en.wikipedia.org

Fig. 3.216. Pătarea unghiulară
(Pseudomonas syringae pv
lachrymans) www.glissando.ro

Fig. 3.211. Mozaicul pepenilor și
castraveţilor (Marmor cucumeris)
www.pesticide.ro

Fig. 3.215. Fuzarioza castraveţilor
(Fusarium oxysporum sp. cucumis)
www.folie-solar.ro

Fig. 3.217. Alternarioza
(Alternaria cucumerina)
www.ipmimages.org

Fig. 3.213. Făinarea castraveţilor
(Sphaerotheca fuliginea)
www.nexles.com

Continuare 3.4.3.1. Boli potenţial invazive la culturile cucurbitacee

Fig. 3.218. Putregaiul alb al tulpinii
și fructelor (Sclerotinia sclerotiorum)
www.fitoprotectiaplantelor.ro

Fig. 3.214. Antracnoza castraveţilor
(Collettotrichum lagenarium)
www.nexles.com

BUNELE PRACTICI DE PROTECŢIE INTEGRATĂ A CULTURILOR AGRICOLE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

GHID PRACTIC PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI

95

6

5

4

3

2

1

Nr.

Plante-gazdă

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în contextul
ale plantei
schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Ploșniţa roșie a
Oligofagă, atacă numeroase Frunzele,
Migrarea ploşniţelor are loc mai ales în zilele înverzei (Eurydema
plante crucifere cultivate şi inflorescenţa
sorite şi călduroase, când sunt foarte active şi se
ornata)
spontane, pagube mai mari la
pot deplasa în zbor la distanţe destul de mari
varză, conopidă, ridiche etc. şi
îndeosebi de semincere.
Adulţii hibernanţi apar la sfârşit de martie–încePuricii de pământ
Oligofagi, atacă diferite crucife- Aparatul foliar
(Phyllotreta spp.)
re cultivate şi spontane, produ- (mugurii şi florile) – put de aprilie și până în toamnă dezvoltă două
când daune mai mari la varză, de adulţi, rădăcinile generaţii, dar în anii secetoși și călduroși, în speconopidă, ridiche, rapiţă etc.
– de larvele (fără
cial în luna august, dezvoltarea este foarte numeroasă, respectiv și daunele
daune economice)
Buha verzei
Polifagă, atacă numeroase cru- Frunzele și căpăţâna Condiţiile optime de dezvoltare a larvelor – tem(Mamestra brassicae) cifere, ca varza, conopida, rapiperatura între 20-27°C, iar când aceste valori
cresc, în special umiditatea, buha fiind o insecţa, muştarul, precum şi sfecla,
tă hidrofilă (pe terenurile joase şi pe cele irigate
tutunul, mazărea, lintea, lucerartificial), poate ataca nu numai plantele-gazde
na, bobul, fasolea, tomatele, artradiţionale, dar și frunzele şi bobitele viţei-dedeii, porumbul, floarea-soarelui
vie, fructele mărului şi părului
Albiliţele: a verzei
Oligofagă, atacă diferite cruci- Aparatul foliar
Temperatura optimă pentru dezvoltarea fluture(Pieris brassicae) și a fere cultivate şi spontane, însă
lui este între 20-26°C și o generaţie se dezvoltă
rapiţei (Pieris rapae) preferă şi produce daune mai
în 70-73 zile obișnuit, iar în anii călduroși și secemari la varză şi conopidă
toși durata scade până la 26-27 de zile, respectiv
și numărul de generaţii și daunele
Musca verzei
Oligofagă, larva atacă crucifere Larvele sapă
Zborul adulţilor este greoi, dar mai intens în zile(Delia radicum)
cultivate şi spontane, pagube galerii în colet şi în
le călduroase şi însorite, în jurul orelor 11-15. Pe
importante la varză, conopidă rădăcini, până în
timp înnorat şi rece adulţii stau ascunşi pe sub
şi ridiche
zona frunzelor
plante sau bulgări de pământ
Limaxul
Polifag, atacă multe plante cul- Rod frunzele și
Temperatura şi umiditatea în verile răcoroase şi
(Deroceras agrestis)
tivate şi spontane, printre care tulpinile subterane, ploioase favorizează înmulţirea lor, și invers – în
varză, tomate, vinete castraveţi iar pe rădăcini –
verile călduroase şi secetoase limacșii se retrag
etc.
cavităţi adânci
în sol în diapuază estivală

Denumirea populară
și latină

3.4.4.1. Dăunători potenţiali invazivi la culturile vărzoase

Cu muștele adulte care
zboară din rădăcinile
cruciferelor rămase în
câmp după recoltare
Migraţie naturală prin
mers și cu solul care conţine ouă de limacși

Zbor natural al fluturilor,
care sunt nocturi

Adulţii migrează în zbor
din resturile vegetale,
unde au iernat în cruciferele cultivate sau cele
spontane
Zbor natural al fluturilor,
care sunt nocturi

Migrează în zbor din resturile vegatale, unde au
iernat în cruciferele cultivate

Modul de răspândire

3.4.4. LISTA SPECIILOR DE ORGANISME DĂUNĂTOARE CARE SE GĂSESC ÎN CULTURĂ (NONCARANTINĂ),
DE CARANTINĂ ȘI POTENŢIAL INVAZIVE LA CULTURILE DE VĂRZOAZE
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Fig. 3.220. Puricii de pământ
(Phyllotreta spp.)
https://www.invasive.org

Fig. 3.223. Musca verzei
(Delia radicum)
http://www.agrarfotodesign.de

Fig. 3.222. Albiliţele verzei (Pieris brassicae)
și a rapiţei (Pieris rapae)
http://www.pyrgus.de/

De pe resturile vegetale
(cotoare, frunze, tulpini)
ale cruciferelor cultivate
şi spontane rămase în
câmp după recoltare

Modul de răspândire

Fig. 3.224. Păduchele cenușiu
(Brevicoryne brassicae)
https://commons.wikimedia.org

Fig. 3.221. Buha verzei
(Mamestra brassicae)
www.naturepl.com

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în contextul
ale plantei
schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE INVAZIVE
Oligofag, nemigrator și ata- Frunzele, lăstarii,
Pe la sfârşitul lunii martie sau începutul lunii
că diferite crucifere cultivate inflorescenţa
aprilie, din ouăle hibernante apar larvele care înşi spontane, preferind varza,
cep dezvoltarea și până la sfârșitul perioadei de
conopida şi altele
vegetaţie păduchele dezvoltă până la 12 generaţii. În anii secetoși și călduroși dezvoltarea este și
mai agresivă
Plante-gazdă

Continuare 3.4.4.1. Dăunători potenţiali invazivi la culturile vărzoase

Păduchele cenușiu
(Brevicoryne
brassicae)

Denumirea populară
și latină

Fig. 3.219. Ploșniţa roșie a verzei
(Eurydema ornata)
www.treknature.com

7

Nr.
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Putregaiul umed
(alb) al tulpinilor și
frunzelor (Sclerotinia
sclerotiorum)
Putregaiul cenușiu
(Botrytis cinerea)

2

Putregaiul uscat
(Leptosphaeria
maculans)

Putregaiul umed al
cruciferelor (Erwinia
carotovora)
Putregaiul negru
(Phoma lingan)

6

7

8

5

Putregaiul negru
sau nervaţiunea
neagră a frunzelor
(Xanthomonas
campestris)
Pătarea neagră a
frunzelor (Allternaria
brassicae)

4

3

Mana verzei
(Peronospora
brassicae)

Denumirea populară
și latină

1

Nr.

Diverse culturi
agricole, inclusiv
vărzoasele
Multe culturi, fiind și
una dintre cele mai
păgubitoare pentru
rapiţă

Toamne calde şi umede

Prezenţa îndelungată a apei pe frunze; umi- Prin solul infectat; curenţii de aer din
ditatea ridicată, de peste 80%; temperaturi răsadniţe; irigaţiile frecvente etc.
între 18 și 30oC

Sămânţa infectată; echipamente contaminate; cu picăturile de apă; resturi
vegetale şi răni radiculare mecanice
infectate.

Cu vântul; insectele înţepătoare; resturi vegetale; organele dăunate și
neevacuate etc.

Cu rezerva de pe resturile vegetale,
cu vântul și picăturile de apă. Cu solul infectat de spori. Prin înghesuirea
plantelor de varză
Cu solul infectat, fiindcă scleroţii rezistă în sol 7-8 ani

Modul de răspândire

Prin soluri lutoase incluse în uz agricol
și imensitatea sporilor existenţi peste
tot în natură; prin răsădirea târzie; cu
biomasa abundentă și infectată rămasă la suprafaţă în câmp toamna după
recoltare
Tulpini
Umiditatea excesivă a mediului de cultivare Prin solul infectat; cu răsadul infectat;
a vărzoaselor și aerisirea insuficientă produc cu picăturile de apă pe timp rece
declanșarea bolii
Cotiledoanele,
Apariţia bolii este favorizată de umiditatea Răspândirea prin ploaie și vânt, și poatulpinile și frunzele ridicată a aerului; dezvoltarea foarte mare a te supravieţui de la un an la altul pe
masei foliare în toamnă; varietăţi sensibile
resturile de plante infectate, inclusiv
prin seminţe

Aparatul foliar și
căpăţâna verzi;
inflorescenţa
conopidei
Brasicacee cultivate și Frunze și tulpini
spontane

Vărzoasele din câmp
deschis, inclusiv
rapiţa

Organele atacate
Condiţiile afectării culturilor în contextul
ale plantei
schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Oligofagă, toate
În toate fazele
Umiditatea excesivă și căldura înaltă sunt
culturile de
de dezvoltare pe
factorii principali care provoacă boala
brasicacee
frunze, mai ales la
cele tinere
Toate culturile de
Coletul și aparatul Primăveri calde şi umede, desimea mare a
brasicacee
foliar
plantelor, prezenţa în rotaţie a culturilor sensibile, amplasarea lângă parcelele cu rapiţă a
unor culturi irigate sensibile la acest patogen
Numărul foarte mare Pe toate organele Se dezvoltă în condiţii umede, lumină redusă
și ventilaţie slabă
de plante cultivate și aeriene, inclusiv
spontane, printre care florile la semincere
și vărzoasele și rapiţa
Alternare de zile calde 27-30 °C și nopţi
Numărul foarte mare Frunzele
de plante cultivate și
reci 12-14 0C, simptomele apar la 10-12 zile
după infecţie, în perioadele în care solul este
spontane, printre care
saturat de umiditate.
și vărzoasele

Plante-gazdă

3.4.4.2. Boli potenţial invazive la culturile vărzoase și rapiţă
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Fig. 3.226. Putregaiul umed (alb) al tulpinilor
și frunzelor (Sclerotinia sclerotiorum)
www.nexles.com

Fig. 3.229. Putregaiul uscat
(Leptosphaeria maculans)
www.kws.com

Fig. 3.225. Mana verzei
(Peronospora brassicae)
www.nexles.com

Fig. 3.228. Pătarea neagră a frunzelor
(Allternaria brassicae)
www.petala.ro

Continuare 3.4.4.2. Boli potenţial invazive la culturile vărzoase

Fig. 3.230. Putregaiul negru
(Phoma lingan)
https://seedhealth.org

Fig. 3.227. Putregaiul negru sau
nervaţiunea neagră a frunzelor
(Xanthomonas campestris)
www.botanistii.ro

BUNELE PRACTICI DE PROTECŢIE INTEGRATĂ A CULTURILOR AGRICOLE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

GHID PRACTIC PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI
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Molia cepei și
a usturoiului
(Acrolepiopsis
assectella)

Omida roșie a cepei
(Dyspessa ulula)

5

6

Musca cepei
(Delia antiqua)

3

Gândacul roșu al
cepei (Lilioceris
merdigera)

Tripsul comun
(Thrips tabaci)

2

4

Acarianul bulbilor
(Rhizoglyphus
echinopus)

Denumirea populară
și latină

1

Nr.

Conul de creștere

Dezvoltarea este influenţată mult de temperatura şi umiditatea solului, iar condiţiile
optime sunt temperatura de 17-22°C iar
umiditatea 75-80%
Adulţii apar pe la sfârşitul lunii aprilie–înceOligofag, atacă diferite liliacee Parenchimul
cultivate şi spontane, preferind frunzelor şi
putul lunii mai, se hrănesc pe liliacee sponceapa şi usturoiul.
inflorescenţelor
tane, apoi migrează în ceapa şi usturoiul
este ros de adulţi
abia răsărite. Depunerea ouălor, în funcţie
de condiţiile climatice, este eşalonată şi duşi larve
rează 15-30 zile
Toate speciile din genul Allium. Deteriorează
Fluturii depun ouăle pe partea inferioară
părţile vegetative și a frunzei, la gâtul bulbului, în teaca inflogenerative.
rescenţei. Omizile minează frunzele de primăvara, şi inflorescenţele în iulie - august.
Irigările şi ploile spală ouăle şi omizile de pe
plante, care ulterior mor.
Ceapă, usturoi
Rădăcinile și bulbii În iunie, omizile se ridică la suprafaţa sode ceapă şi usturoi lului, unde împupează în poziţie verticală.
Zborul fluturilor extins în iulie-august.

Oligofagă, atacă numeroase
liliacee, dar pagube mai mari
produce la ceapă şi usturoi.

Organele atacate Condiţiile afectării culturilor în contextul
ale plantei
schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Polifag, atacă rădăcinile, tuber- Frunzele
Acarian hidrofil şi termofil, se dezvoltă în
culii şi bulbii diferitor plante
umiditate ridicată (80-90%) şi temperacultivate şi spontane, produturi înalte (25-26°C). Astfel, o generaţie
când pagube mai mari în culdurează 9-13 zile, iar la temperaturi reduturile de ceapă, usturoi, praz,
se (10°C), evoluţia unei generaţii durează
crini, gladiole, narcişi, lalele etc.
până la 108 zile, iar dacă umiditatea scade
sub 60%, dezvoltarea se opreşte
Temperatura în care apare și se dezvoltă
Polifag, atacă plante din seră ca Organele
tomatele, ardeii, ceapa, usturo- vegetative şi
este de 10-30oC, iar cea optimă – între 20iul, prazul etc.
generative; vector 30oC, astfel o generaţie se dezvoltă foarte
repede: în 2-3 săptămâni
de viroze
Plante-gazdă

3.4.5.1. Dăunători potenţial invazivi la culturile de bulbi și tulpini false

Iernează fluturi, mai rar pupa în
sol lângă planta gazdă. Are
2-3 generaţii (I generaţie 25-40
de zile). Molia zboară de la sfârșitul lunii aprilie până la începutul lunii octombrie.
Iarna, omizele - cocon intră în
diapauză. Primăvara continuă
să se hrănească – atacă cultura.

Flora spontană din jurul serelor
sunt plante-gazde secundare
pe care se înmulţeşte tripsul;
resturile de plante rămase în
sere şi în câmp nearse
Zbor natural și cu solul încărcat
cu pupe de mulţi ani; resturile
vegetale în care se sedimentează, la fel, stadiul de pupă etc.
Cu resturile vegetale de la suprafaţa solului

Cu resturile vegetale rămase în
câmp după recoltare, în sere,
răsadniţe, depozite etc. În plante acarianul pătrunde din sol
sau este răspândit în câmp cu
materialul săditor infestat

Modul de răspândire

3.4.5. LISTA SPECIILOR DE ORGANISME DĂUNĂTOARE CARE SE GĂSESC ÎN CULTURĂ (NONCARANTINĂ), DE
CARANTINĂ ȘI POTENŢIAL INVAZIVE LA CULTURILE DE BULBI ȘI TULPINI FALSE
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Nematodul
bulbilor și tulpinilor
(Ditylenchus dipsaci)

Condiţiile afectării culturilor în contextul
Modul de răspândire
schimbărilor climatice
În condiţiile din ţară nu sunt studiate
Cu materialul săditor infestat;
cu solul în care se află pupele;
cu resturile vegetale în care se
pot afla pupe
ORGANISME DĂUNĂTOARE INVAZIVE
Frunzele, bulbii,
O parte din timp nematodul trăieşte liber în Cu solul infestat; cu resturile
Polifag, atacă cca 120 de
tuberculii de cartofi sol, ca larve de prima vârstă, care sunt foar- vegetale infestate; material săplante-gazde cultivate şi
ditor purtător de unele stadii
spontane, cu pagube mai mari etc.
te rezistente la condiţii nefavorabile
ale acarianului etc.
la ceapă, usturoi şi praz

Denumirea populară
Organele atacate
Plante-gazdă
și latină
ale plantei
Musca minieră a
Ceapă, usturoi, praz, alte specii Frunze și tulpini
prazului (Phytomyza din genul Allium.
gymnostoma)

Funinginea
bulbilor de usturoi
(Helminthosporium
alli)

5

4

Usturoi și alte bulboase

Ceapa și prazul

Ceapa, usturoiul și a prazul

Rugina cepei,
usturoiului și a
prazului (Puccinia
porri, P.allii)
Pătarea purpurie
(Alternaria porri)

Cu sporii sedimentaţi în sol ani
la rând și cu materialul semincer infectat. La fel, vântul și ploile răspândesc boala de la an la
an
Bulbii, pe fon
Infecţii la temp. 10-24 °C, umiditatea 100%, Cu resturile vegetale ale planpicături de apă pe frunză timp de 4 ore.
telor infectate; cu ajutorul
crescut cu azot și
vântului, prin frunzele căzute a
scăzut de fosfor.
gazdei - plopul.
Organele aeriene și Umezeala excesivă (ploaie și rouă puterni- Cu resturile vegetale rămase în
bulbii
că) și temperatura variabilă (de la 6 până la sol după recoltare
34oC), factorii principali de infecţii
Bulbii
Boală devine foarte periculoasă în anii cu Cu bulbii și alte resturi vegetale
exces de umezeazlă
rămase în sol după recoltare

3

2

Mana cepei
(Peronospora
destructor)
Putregaiul cenușiu al Ceapă și alte specii din genul Bulbii de la plantele Umiditatea ridicată, căldura de sezon și
bulbilor (Botrytis allii) Allium
tinere și în special nebulozitatea sunt factorii favorabili de înbulbii depozitaţi la mulţire a bolii
păstrare

Organele atacate Condiţiile afectării culturilor în contextul
Modul de răspândire
ale plantei
schimbărilor climatice
ORGANISME DĂUNĂTOARE NONCARANTINĂ
Ceapă, usturoi, praz etc.
Frunze, tije florale, Apare în nopţile răcoroase și umede, iar zi- Cu bulbii și alte resturi vegetale
pedunculi și bulbi lele moderat de călduroase
rămase în sol după recoltare

Plante-gazdă

1

Denumirea populară
și latină

3.4.5.2. Boli potenţial invazive la culturile de bulbi și tulpini false

Nr.

8

7

Nr.
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Bulbii în depozitele
de păstrare

Usturiul și ceapa depozitată

Ceapa și alte specii din genul Frunzele și tulpinile
Allium. Prazul nu este afectat.

Virusul galben pitic
al cepei (Onion
yellow dwarf virus)

Bulbii

Putregaiul verde al
bulbilor (Penicillium
spp.)

Ceapa și prazul

Ceapă, usturoi, tomate, arahide Bulbii, tijele florale
etc.
la seminceri

Bulbii, frunzele și
lujerii din culturile
semincere

Rădăcinile și partea
bazală a cepei

Mucegaiul negru al
cepei (Aspergillus
niger)
Antracnoza
liliaceelor
(Colletotrichum
circunans)

8

Ceapa

Putregaiul fuzarin
Ceapa
(Fusarium oxysporum
var. cepae)

Putregaiul umed
al prazului (Erwinia
carotovora) bacterie

Denumirea populară
Organele atacate
Plante-gazdă
și latină
ale plantei
Putregaiul alb al
Ceapă, usturoi, praz și toate Toate organele
bulbilor (Sclerotium celelate specii din genul Allium. aeirene și bulbii
cepivorum)

7

6

Nr.

Condiţiile afectării culturilor în contextul
Modul de răspândire
schimbărilor climatice
Excesul de umezeală este factorul principal Cu resturile de bulbi ale planîn evoluţia bolii
telor din genul Allium rămase
în sol după recoltare. Astfel de
rezerve biologice de boli sedimentate în sol pot supravieţui
și peste 20 de ani.
În anii cu temperatură optimă și umiditare Cu resturile de bulbi ale planînaltă, inclusiv invadate de insecte, este fa- telor din genul Allium rămase în
sol după recoltare. Cu insectele
vorizată dezvoltarea bolii
dăunătoare cepei. Traumele mecanice la lucrări de întreţinere.
Condiţii optime pentru infecţie T 28-34 °C, Cu bulbii bolnavi răsădiţi în
UR 80%, după 6-12 ore de udare – vara
câmp, reziduuri de plante, plante și bulbi putrezi.
Umiditatea excesivă a solului și căldura de Prin ploile cu vânturi – sporii la
distanţe mari și mici. Cu restupeste 20oC
rile de rădăcini ale plantelor din
genul Allium rămase în sol după
recoltare
Umiditatea excesivă a solului și căldura de Cu bulbii infestaţi; de la o plantă la alta cu irigaţia și lucrările
peste 25-28oC
mecanice de întreţinere a plantaţiei de ceapă
Umiditatea excesivă (peste 75%) și tempe- Ciuperca nu se află liberă în
sol, decât în bulbii infectaţi și
ratura de peste 13-28oC din depozit
traumaţi, dar resădiţi în câmp
deschis
Ceapa înmulţită prin arpajic infectat, na- Cu bulbii de arpagic, cepele de
nism. Virusul se răspândește (7-14 zile) prin sămânţă, speciile de Allium peafidele sugătoare.
rene

102

BUNELE PRACTICI DE PROTECŢIE INTEGRATĂ A CULTURILOR AGRICOLE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

GHID PRACTIC PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI

Fig. 3.232. Tripsul comun
(Thrips tabaci)
http://www.pestnet.org

Fig. 3.236. Nematodul bulbilor și
tulpinilor (Ditylenchus dipsaci)
https://gd.eppo.int

Fig. 3.240. Funinginea bulbilor de
usturoi (Helminthosporium alli)
www.anfdf.ro

Fig. 3.231. Acarianul bulbilor
(Rhizoglyphus echinopus)
https://ukrup.com.ua

Fig. 3.235. Molia cepei și a
usturoiului (Acrolepiopsis assectella)
http://coldhandswarmearth.blog

Fig. 3.239. Rugina cepei, usturoiului
și a prazului (Puccinia allii)
www.naturepl.com

Fig. 3.241. Putregaiul alb al bulbilor
(Sclerotium cepivorum)
www.nexles.com

Fig. 3.237. Mana cepei
(Peronospora destructor)
www.nexles.com

Fig. 3.233. Musca cepei
(Delia antiqua)
https://pesticideguy.org

Continuare 3.4.5.1-2. Dăunători şi boli potenţial invazive la culturile de bulbi și tulpini false

Fig. 3.242. Putregaiul umed al
prazului (Erwinia carotovora)
https://commons.wikimedia.org

Fig. 3.238. Putregaiul cenușiu al
bulbilor (Botrytis allii)
www.forestryimages.org

Fig. 3.234. Gândacul roșu al cepei
(Lilioceris merdigera)
www.nexles.com

V. PRINCIPIILE, PRACTICILE ŞI MĂSURILE APLICATE
ÎN MANAGEMENTUL INTEGRAT DE PROTECŢIE
A PLANTELOR (MIPP)
Cu toate realizările remarcabile înregistrate de protecţia modernă a plantelor, prin introducerea conceptului de protecţie integrată, combaterea pe cale chimică a dăunătorilor prin utilizarea
pesticidelor încă mai joacă un rol preponderent. Aceasta ne obligă să nu pierdem din vedere
influenţa nefastă a pesticidelor asupra mediului înconjurător, respectiv poluarea atmosferei, solului și apelor.
Aplicarea în combaterea dăunătorilor şi agenţilor patogeni pe o perioadă îndelungată a tratamentelor chimice cu una şi aceeaşi substanţă activă duce la apariţia treptată de rase rezistente la
insecticidul, acaricidul sau fungicidul utilizat. Acesta se numeşte fenomenul de rezistenţă câştigată, prin care se înţelege scăderea eficacităţii unui pesticid prin selectarea de forme (rase, biotipuri
etc.) care nu mai sunt afectate de substanţa toxică. Mai mult ca atât, populaţiile rezistente la un
anumit pesticid, prin fenomenul de rezistenţă încrucişată, vor fi rezistente la toate pesticidele din
această grupă chimică. Apariţia de rase rezistente duce la consumuri exagerate de pesticide, la
poluare şi în ultimă instanţă la pierderi de recoltă. Pentru prevenirea formării raselor rezistente
de dăunători şi agenţi patogeni, se recomandă o serie de măsuri și metode cu genericul managementul integrat în protecţia plantelor (MIPP).

4.1. APLICAREA MĂSURILOR PREVENTIVE DE LUPTĂ CONTRA BOLILOR ȘI
DĂUNĂTORILOR LA CULTURILE DE CÂMP ŞI LEGUMICOLE DIN SERE
4.1.1. Aplicarea măsurilor preventive de luptă contra bolilor și dăunătorilor
culturilor de câmp
Alegerea terenului. În păduri iernează mai multe insecte, printre care și ploşniţele cerealelor
(Eurygaster, Aelia), puricele de pământ al sfeclei (Chaetocnema tibialis), puricii verzei (Phyllotreta), cărăbuşul-de-mai (Melolontha melolontha) ş.a. De aceea, pentru a preveni atacurile timpurii
şi intense, se impune de a evita amplasarea gramineelor, cruciferelor, sfeclei de zahăr şi furajere
în preajma pădurilor.
Asolamentul. Rolul principal al asolamentului este menţinerea fertilităţii solului, sporirea
cantitativă şi calitativă a recoltei etc. Dar, totodată, se reduce densitatea numerică a unor nematozi, insecte, rozătoare etc. Monocultura multianuală, sau cultivarea unui număr redus de specii
de plante agricole, ca în cazul legumelor cultivate în sere şi solarii, duce la formarea focarelor de
dăunători şi la creşterea intensităţii atacului, iar rotaţia culturilor împiedică fenomenul şi reduce
gradul de atac. De aceea, urmează de a alcătui asolamente „inteligente” în care cultura de bază să
revină pe acelaşi teren după câţiva ani de zile și anume: cerealele după 3-4 ani, floarea-soarelui
după 5-6 ani, sfecla pentru zahăr după 4-5 ani, fasolea şi soia peste 3-4 ani, mazărea peste 5 ani
etc. Cele mai recomandate plante cultivate între culturile de cereale și porumb sunt leguminoasele (mazărea, soia, fasolea, lucerna, unele crucifere).
Distanţarea în asolament. Asolamentul raţional prevede și distanţarea plantelor cultivate în
cadrul asolamentului, adică culturile noi faţă de cele vechi, fiindcă ultimele constituie un adevărat rezervor al dăunătorilor, sau o vatră de înmulţire şi lansare a lor în culturile anuale. Cu cât
distanţa dintre culturi este mai mare (1-2 km), cu atât migrarea indivizilor este mai redusă. De
exemplu, molia păstăilor de mazăre, păduchele verde al mazării etc. ajung mai greu în terenul
nou însămânţat, inclusiv în timpul migraţiei sunt expuși diverșilor factori de distrugere a lor.
Distanţarea porumbului vechi cu cel nou contribuie la prevenirea atacului puternic de gărgăriţa
(răţişoara) frunzelor de porumb.
Mobilizarea solului: desţelenirea, dezmiriştirea, distrugerea samuraslei, arăturile adânci de
vară şi de toamnă, grăparea şi discuirea, cultivaţiile pe vegetaţie. Aceste elemente agrotehnice
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contribuie la distrugerea totală/parţială a insectelor dăunătoare direct sau prin acţiunea pieselor
active ale agregatelor (tăiere, strivire etc.), prin schimbarea vegetaţiei şi a microclimei, ceea ce
influenţează negativ asupra dezvoltării organismelor dăunătoare.
Desţelenirea (pârloagelor, păşunelor, fâneţelor, haturilor, marginilor de drumuri etc.) – element prin care se combat lăcustele, forfecarul, omida de păşune, şoarecele de câmp, hârciogul,
popândăul ş.a., fiindcă din terenurile înţelenite invadează apoi culturile de câmp; pe terenurile
înţelenite cresc şi o serie de buruieni gazde intermediare pentru diferiţi dăunători, astfel prin
desţelenirea haturilor şi a pârloagelor neproductive se previn atacurile unor dăunători.
Dezmiriştirea după recoltarea rapiţei, secarei furajere, mazării, grâului, orzului, secarei, fasolei, lintei, ovăzului etc. distruge o parte din dăunători care se află în diferite stadii (ou, larvă,
pupă sau adult) în sol şi la suprafaţă, și anume: tripşii cerealelor, cărabuşeii cerealelor, viespea
grâului, muştele cerealelor etc. distrugerea are loc pe două căi: (i) prelucrarea mecanică a solului
și strivirea lor; (ii) plasarea lor în condiţii nefavorabile – căldură, uscăciune, vânt, radiaţii solare
etc.; (iii) expunerea lor mai potrivită pentru parazitare și prădare de entomofagi; (iv) lucrarea
combate și un număr mare de buruieni gazde intermediare ale unor dăunători.
Samurasla servește ca hrănă pentru larvele muștelor cerealelor, a gândacului ghebos, şoarecilor de câmp ș.a., de aceea este necesar ca, imediat după răsărire, samurasla să fie distrusă cu
cultivatorul.
Arătura de vară şi de toamnă, respectiv prin aceste lucrări are loc:
(i) distrugerea mecanică a unui mare număr din unii dăunători din sol, ca: viermii-sârmă
(Agriotes), viermii albi (Scarabaeidae), viermii cenuşii sau buhele (Noctuidae), coropişniţa, gândacul de Colorado, buha verzei, buha mazării, musca cepei (Delia), musca sfeclei
(Pegomyia), muştele cerealelor etc.;
(ii) expunerea la suprafaţă a larvelor, pupelor şi ouălor, unde pier din cauza razelor solare,
vântului şi ploilor sau sunt răpite de păsări şi mamifere insectivore, insecte prădătoare,
sau sunt distruse de insecte şi ciuperci parazite;
(iii) îngroparea în sol a altor dăunători ca: păduchii de frunze, muştele cerealelor etc.;
(iv) samursla zdrobită influenţează negativ asupra evoluţiei diferitor dăunători din câmp.
Grăpatul, cultivaţiile și discuitul pe vegetaţie. Pregătirea terenului pentru înfiinţarea de
noi culturi prin grăpare sau discuire, precum şi prelucrarea repetată a solului cu cultivatorul în
cursul perioadei de vegetaţie se combat mulţi dăunători importanţi, și anume: cărăbuşeii cerealeor (Anisoplia) scad cu 18-31% după două grăpări şi cu 45-50% după 3 grăpări în terenul pentru porumb; gândacii pocnitori (Agriotes), cărăbuşeii cerealelor, gărgăriţa frunzelor de porumb (Tanymecus), gândacul de Colorado, buha verzei, omida de stepă etc. Totodată, prin lucrările respective
se simplifică accesul insectelor prădătoare şi parazitoide către insectele dăunătoare din sol.
Îngrăşămintele şi amendamentele. Îngrăşămintele azotate administrate unilateral sensibilizează plantele, astfel devin mai atractive pentru dăunători (viermii-sârmă, sfredelitorul porumbului, afidele etc.). Totodată, prelungirea vegetaţiei prin administrarea azotatelor, se aglomerează
afîdele, acarienii etc. pe ele. De aceea, aplicarea îngrăşămintelor azotate şi potasice bine formulate și echilibrate asigură o dezvoltare mai rapidă a plantelor, devenind mai rezistente la atacul
dăunătorilor (acarianul roşu comun, afîde, muştele cerealelor etc.). Culturile de crucifere, de sfeclă etc, îngrăşate primăvara, sunt mai rezistente la atacul puricilor (Phyllotreta, Chaetocnema etc).
Fertilizarea solului și pierderile de recolte. Fertilizarea terenurilor accelerează ritmul de
creştere, de refacere a aparatului foliar (inclusiv îngroașă cuticula), de dezvoltare a sistemului radicular şi a întregii plante reduc indirect pierderile pe care le produc acarianul roşu comun, unele afide etc. Pe terenurile de porumb, floarea-soarelui, sfeclă, mazăre etc. neîngrăşate, plantele
stagnează în creştere și sunt mai puternic atacate de complexul de gărgăriţe care atacă porumbul,
sfecla și mazărea. Alt exemplu, la cerealele îngrăşate cu superfosfat se dezvoltă mai bine ţesutul
lemnos, astfel atacul afidelor, tripşilor etc. scade semnificativ, iar cele îngrăşate cu azot au ţesutul
asimilator mai dezvoltat, însă pereţii celulelor devin mai subţiri, din care cauză sunt mai uşor
atacate de insecte. Musca suedeză şi musca de Hessa aproape că nu produc daune pe terenurile
fertilizate.
Soiuri şi hibrizi de plante rezistente. Cel mai important element în prevenirea atacului dăunătorilor şi agenţilor fitopatogeni îl prezintă soiurile de plante rezistente. Exemple de mare succes
însă, sunt puţine, iar la culturile de câmp se indică soiurile de: (i) floarea-soarelui cu un strat mai
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gros de carbonogen mai rezistente la atacul moliei florii-soarelui, lupoaiei, ruginei, manei şi altor
boli; (ii) grâul de toamnă şi de primăvară cu o rezistenţă accentuată la atacul muştei de Hessa;
(iii) porumbul rezistent la lăcuste, buha fructificaţiilor și sfredelitorul porumbului; (iv) mazărea
rezistentă la afide (Acyrthosiphon pisum); (v) cartoful rezistent la afide etc.
Epoca de semănat. Grâul de toamnă semănat mai târziu nu este atacat de musca de Hessa
şi de musca suedeză foarte puţin; orzul şi ovăzul semănat primăvara cât mai timpuriu ca să aibă
3-4 frunze sau să înfrăţească la momentul zborului muştei suedeze, astfel atacul va fi slab, fiindcă musca preferă faza de 1-3 frunze pentru a depune ouăle și când apar larvele frunza să fie
încă moale; mazărea semănată primăvara cât de timpuriu, în mustul zăpezii, nu va fi atacată de
gărgăriţele frunzelor de mazăre, gărgăriţa bobului de mazăre şi moliile mazării, sau mai corect
atacul lor nu va avea importanţă economică fiindcă plantele vor fi cu multe frunze; sfecla pentru
zahăr, la fel, semănată cât mai timpuriu nu va fi atacă de purici și gărgăriţe, sau foarte puţin, din
același principiu: planta reușește să-și formeze mai multe frunze la momentul apariţiei insectelor
timpurii de primăvară. Mai ales în primăverile secetoase, când temperatura aerului se menţine
ridicată, insectele devin mai agresive, conpletându-și necesarul hidric din mezofilul frunzelor.
Sămânţa şi materialul săditor. Expunem câteva exemple când dăunătorul se răspândește
prin seminţe și material săditor: (i) sămânţă de cereale – nematodul boabelor de grâu (Anguina
tritici); mazăre și fasole – gărgăriţele; lucernă – viespile; bulboase – nematodul bulbilor (Ditylenchus dipsaci), acarianul bulbilor (Rhizoglyphus echinopus), nematodul galicol al rădăcinilor (Meloidogyne hapla); (ii) materialul săditor – păduchele din San Jose; cu butaşii de viţă americană
– filoxera; cu butaşii de sfeclă – molia sfeclei (Scrobipalpa ocelatella); (iii) răsadul – acarianul roşu
comun, acarianul lat, musculiţa albă de seră, păduchii de frunze etc. Astfel, sortarea seminţelor
și alegerea materialului săditor sănătos sau să se aplice tratamente pentru a preveni infestarea
culturilor noi cu dăunători vechi sunt obligatorii.
Adâncimea de semănat. Exemple de dăunători care pot fi evitaţi prin respectarea acestor elemente din tehnologia de cultivare generală: viermii-sârmă (Agriotes) slab atacă cerealele semănate la suprafaţă, iar musca suedeză, musca de Hessa, invers, mai mult. Fenomenul are loc fiindcă
viermii urcă din adâncime spre suprafaţă, iar muștele zboară pe deasupra plantelor. Molia cartofului atacă mai mult tuberculii de la adâncime mică, în special cei goliţi de sol, adică nemușoroiţi,
sau dacă solul este spălat de ploi și irigaţii.
Desimea plantelor. Cerealele rar semănate sunt mai mult atacate de muște (neagră, suedeză,
de Hessa), de tripşi etc. decât cele semănate dens. Fenomenul are loc fiindcă se formează umbră,
rouă și frunzele se împletesc între ele, astfel accesul muștelor este îngreunat. La porumb, fenomenul este invers: cel semănat dens este mai puternic atacat de sfredelitorul porumbului și de omida
de stepă, fiindcă moliile au un zbor greoi și pe distanţe scurte pe timp cald și fără vânt sau curenţi
de aer activi, astfel frunzișul dens le favorizează zborul.
Buruienile. Unul dintre cele mai discutate și recomandate elemente agrotehnice îl constituie
plantele spontane/buruienile, fiindcă sunt inutile (concurente la hrană, apă, lumină, căldură etc.)
în culturile agricole pe care se dezvoltă multe insecte oligofage și polifage, spre exemplu: omida
de stepă, buha semănăturilor, buha fructificaţiilor, puricii de pământ, gărgăriţa sfeclei, molia florii-soarelui, gândacul de Colorado și multe altele. Acestea se dezvoltă la început pe buruienile din
culturi sau pe cele de pe marginea drumurilor, de unde migrează în culturile agricole. De aceea,
distrugerea buruienilor constituie o condiţie de bază în prevenirea unor atacuri intensive.
Praşele. Distrugând buruienile, prașele (mecanice şi manuale) instantaneu reduc rezerva stadiilor de insecte–ouă, larve şi pupe ale dăunătorilor din sol, și anume: viermii-sârmă, coropişniţa,
puricii de pământ, cărăbuşeii cerealelor etc. inclusiv a adulţilor care se retrag în sol pentru împupare, sau pentru iernat ca: buha verzei, buha mazării, musca sfeclei, musca cepei, gândacul de
Colorado etc.
Recoltarea în termene optime. Recoltarea (data şi modul) prezintă o altă importanţă în reducerea de dăunători, spre exemplu: (i) pagubele de ploşniţe, de cărăbuşei, de gândacul ghebos,
de buha boabelor de grâu, de şoarecele de câmp etc. se reduc prin recoltarea la timp a cerealelor
(rămân fără hrană înainte de maturizare fiziologică); (ii) scuturarea seminţelor se evită şi așa se
împiedică apariţia samuraslei pe care se dezvoltă o serie de dăunători, ca: musca suedeză, musca
de Hessa, păduchele verde al cerealelor, păduchele negru al sfeclei, molia păstăilor de mazăre,
gărgăriţa mazării, viespea seminţelor de lucernă, musculiţa florilor de lucernă etc.
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Tulpina tăiată de la pământ. Dăunătorii care iernează în ultimele internoduri ale tulpinei,
ca sfredelitorul porumbului, viespea grâului, molia cânepei, ponta păduchelui negru al lucernei,
ponta ploşniţei lucernei și celei de câmp, etc. se combat parţial când se taie tulpinile de la sol și
astfel se distruge rezerva larvelor hibernante.
Grăparea după recoltare. Prin grăparea miriştilor de cereale după recoltare se distrug parţial unele insecte dăunătoare, și anume: larvele viespii grâului și ale tripsului grâului; în lucernă
iernează ponta ploşniţei lucernei etc.

4.1.2. Aplicarea măsurilor preventive de luptă contra bolilor și dăunătorilor
la culturile legumicole din sere
Organizatorice: înfiinţarea serei la 2-3 km de câmpurile cu solanacee; „îngrădirea” serei cu
plantaţii de ceapă, usturoi, morcov, sfeclă, porumb, cereale etc., adică pe care nu se dezvoltă
musculiţa; posibilităţi de reglare a regimului termic și hidric permanent (musculiţa albă de seră).
Solul din sere este bogat cu rezerve de floră, faună și microorganisme, de aceea este necesară
dezinfecţia lui cu aburi timp de 1 oră la 95°C, foarte eficace împotriva păianjenul roșu comun și
altor dăunători de sol. În special, între două cicluri solul se dezinfestează, iar pe carcasa serelor şi
răsadniţelor se aplică clorură de var sau pesticide (de exemplu, păianjenul roșu comun).
Regimul hidrotermic. Condiţiile din seră formează un habitat deosebit în comparaţie cu terenul deschis, de aceea factorul decisiv în dezvoltarea plantelor este regimul hidrotermic, care
instantaneu formează condiţii perfecte și pentru numeroase organisme dăunătoare ca insectele,
acarienii, agenţii patogeni etc. De aceea, regimul hidrotermic se respectă cu precizie în favoarea
plantei și recoltei, dar sporește totodată și monitorizarea inevitabililor dăunători și boli.
Răsadul calitativ. Controlul riguros al plantelor care se răsădesc în sere este obligatoriu și se
alege răsadul perfect sănătos, viguros și liber de orice simptome sau atac de dăunători, inclusiv
se tratează chimic cu 1-2 zile înainte de plantare (lucrare valabilă pentru toţi dăunătorii de sol).
Plantele distanţate: de respectat distanţa mare dintre plante, care va permite penetrarea
completă în cultura tratată a preparatelor pentru combatere (biopreparate și insecticide).
Curăţenia perfectă a serelor: împotriva tuturor insectelor dăunătoare (păduchii de frunze,
musculiţa albă de seră, păianjenul roșu comun), fiindcă orice obiect străin poate fi un loc de adăpostire a stadiilor de dezvoltare.
Blocarea accesului dinafară a insectelor dăunătoare. Plantele din seră emană mirosuri
specifice percepute de insecte mai bine, astfel sunt atrase din exterior, câmp deschis sau sere
vecine. De aceea, la intrările în sere și ferestrele de aerisire, alte deschizături prin care pătrunde
aerul, se instalează plase antiinsecte specializate (similar tifonului) împotriva insectelor de dimensiuni foarte mici (musculiţa albă de seră, tripși, femelele aripate de păduchi etc.). La uși se
recomandă perdele/plase duble.
Plantele simptomatice. Smulgerea plantelor atacate și macerarea lor instantanee (înecare a
indivizilor) pentru a evita migrarea lor (musculiţa albă de seră, molia „tuta” etc.).
Plantele ieșite din uz productiv: după recoltare se distrug prin ardere toate plantele, fiindcă
pe ele există stadii vii de păduchii de frunze, tripșii de seră, păianjenul roșu comun etc.
Plantele spontane-burieni. În jurul serelor obișnuit crește o floră spontană bogată, astfel distrugerea este obligatorie, fiindcă acestea sunt plante-gazde secundare pe care se înmulţesc diverse insecte (păduchii de frunze, tripșii de seră, musculiţa albă de seră, păianjenul roșu comun etc.).
Fâșii-momeală din plante-gazde alternative: buha fructificaţiilor zboară în câmpurile agricole de pe terenurile cu floră spontană, astfel se recomandă ca primăvara devreme de semănat fâșii de porumb, tutun, năut etc., care atrag fluturii pentru depunerea ouălor. La ecloziunea larvelor, fâșiile-momeală se cosesc și hrănesc animalele, sau se tratează din abundenţă cu insecticide.
Recoltarea manuală. Pe suprafeţe mici din sere sau grădini particulare se recomandă recoltarea manuală a fructelor și larvelor de dimensiuni mari şi distrugerea instantanee a lor, adică
înainte de a se retrage larvele la împupare și apoi la iernare.
Solidaritatea agronomică a fermierilor: în momentul desfiinţării unei culturi infestate este
foarte important ca resturile vegetale să fie distruse prin ardere, deoarece populatia de „tută”, de
exemplu, prezentă pe acestea obligatoriu va migra pe o altă cultură de seră sau câmp deschis din
imediata vecinătate.
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4.2. APLICAREA METODELOR CURATIVE DE LUPTĂ CONTRA BOLILOR ȘI
DĂUNĂTORILOR ÎN PLANTAŢII HORTICOLE
4.2.1. Aplicarea măsurilor curative de luptă contra bolilor și dăunătorilor la pomii
fructiferi
I. Măsuri curative directe de luptă împotriva dăunătorilor
Dăunătorii mugurilor: (i) gărgăriţele (Sciaphobus squalidus, Anthonomus pomorum) – în timpul înmuguritului se înlătură gărgăriţele pomilor prin scuturarea dimineaţa pe răcoare a lor pe
o prelată, pânză, peliculă etc. sub pom şi se scutură pomul, după care se adună insectele căzute şi
se distrug, dar nu înainte de a elibera buburuzele (dacă se nimeresc), fiindcă ele sunt folositoare.
Dăunătorii florilor: (i) gândacul păros al florilor – se scutură, la fel, dimineaţa pe prelate, dar
la scuturare se mai recomandă suplimentar de stropit pomii cu apă, după care gândacul se udă şi
nu poate zbura, astfel captarea devine mai eficientă.
Dăunătorii migratori în aparatul foliar: gărgăriţele ies din sol și urcă pe trunchi ca să ajungă
în coroană pentru hrănire, apoi coboară pentru diapauză/estivaţie; viermele merelor – coboară
pentru împupare; omida păroasă a dudului – coboară la împupare şi apoi la hibernare; femelele
cotarului verde și cotarului brun, invers, nu pot zbura, dar numai urcă în coroană pentru a depune oul lângă mugure. Împotriva acestora se aplică pe trunchiul pomului brâie-capcane adezive.
Pe modelul brâului pentru viermele merelor se va afla în ce constă acesta.
 Montarea: la mijlocul tulpinii, dar la 30-40 cm de la sol, lăţimea capcanei de 30-40 cm
 Perioada: se montează după 2 săptămâni de la apariţia larvelor din generaţia I, sau în a
doua decadă a lunii iunie (larva se dezvoltă 25-30 de zile).
 Citirea: prezenţa exuviilor pupale (pieliţă transparentă) indică începutul zborului fluturilor din G2 (III/06-I/07). Fluturele zboară până în luna septembrie, iar intervalul între zborul
fluturilor şi depunerea ouălor este de 8-10 zile. După 8-10 zile apar larvele, se hrănesc 1825-30 de zile, după ce se retrag la împupare în mers (pe trunchi) sau coborâre pe firul de
mătase din coroana pomului sub aceasta. Pentru a avea material de urmărire a zborului
în anul viitor, brâiele se instalează în a treia decadă a lunii august–prima decadă a luinii
septembrie pentru larve, care se retrag la hibernante.

Fig. 4.1. Modele de brâie-capcane
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 Păstrarea brâielor: cartoanele sau fâşiile de tifon pe rol de brâu-capcană se păstrează din
vară şi peste iarnă în livadă (adăpostite cumva, sub o ladă etc.) sau în magazia gospodăriei
(departe de rozătoare).
 Prognoza: 1) Dacă mortalitatea pupelor va fi sub 30%, rezultă că urmează un an în care
fluturi din prima generaţie vor zbura mulţi. Totodată, dacă va fi anul secetos și călduros
(ToC peste 180C), atunci fluturii vor depune o pontă bogată şi, respectiv, va fi un atac puternic. 2) Din luna aprilie, începe urmărirea împupării larvelor şi zborul fluturelui.
 Estimare: dacă va fi un an cu o recoltă peste 70 kg/pom, iar atacul din prima generaţie pe
pomii netrataţi va fi de 10-15% şi din aceste larve peste 30% se vor împupa, înseamnă că
dăunătorul în continuare se va dezvolta suportabil. Iar dacă vor fi peste 50% de larve împupate, atunci zborul fluturilor din a doua generaţie va fi foarte puternic.
În concluzie: metoda „brâie-capcane” pe trunchi nu costă bani, doar dorinţă, insistenţă şi
răbdare, fiindcă drept material pentru brâu pot servi cartonul gofrat, cârpe vechi, paie etc. Brâiele cu (larve, pupe) se depozitează la loc sigur pentru a fi folosite de la un an la altul pentru prognoză şi avertizare.
Dăunătorii sfredelitori în lemn: orificiile din tulpină vizibile cu ochiul liber se boldesc cu
o vargă din sârmă pentru distrugerea larvelor de sfredelitorul de tulpină (Cossus) și sfredelitorul ramurilor (Zeuzera). După boldire, găurile se astupă cu argilă, vată, cârpă, tampon îmbibat
obligatoriu cu un fungicid. Împotriva larvelor de molia vărgată a piersicului și molia orientala a
fructelor doar se tăie vârfurile lăstarilor când apar primele frunze veștejite.
Omizitul de vară și iarnă este o măsură de îngrijire a pomilor fructiferi descrisă în cele mai
vechi cărţi de îngrijire a livezilor, și anume: (i) adunarea manuală a frunzelor din pom încuibate
cu păienjeniş. Cuiburile din frunze adunate și răsucite se văd bine, fiindcă sunt făcute de omizile
mari, printre care cea mai frecventă omida păroasă a dudului (Hyphantria cunea), molia frunzelor de prun (Yponomeuta padellus), molia vărgată a piersicului (Anarsia lineatella), nălbarul,
omida cu 3 smocuri, fluturele cu vârful abdomenului auriu, molia mugurilor şi fructelor, molia
cojii fructelor etc. În literatura veche se menţionează că la aceste lucrări erau implicaţi elevii și tineretul. (ii) Pentru alte insecte se necesită o îndemânare mai specială, și anume: inelarul pomilor
cu pontele/grămezile de ouă de pe lăstari în formă de inel; omida cu 5 smocuri cu coconii situaţi
pe lăstar sau ram etc.
Fructele viermănoşate: în fructele căzute există larva sau viermele care le-a provocat căderea, astfel prin adunarea şi distrugerea lor se anticipează migraţia din interior la exterior şi
retragerea în sol (toate moliile, viespile şi muştele carpofage – apropo şi cele mai dăunătoare).
Rănile de pe tulpinile pomului sau ramurile îngroşate, și anume: crăpături, fisuri, scorburi
abandonate etc. sunt locuri perfecte pentru adăpostirea diverselor insecte dăunătoare (în special,
păduchele lânos) și agenţi patogeni. Astfel, aceste răni sunt necesare de tratat cu masticuri horticole (argilă, vaselină etc.) pentru a reduce ușiţele de pătrundere a infecţiilor şi unor insecte, care
preferă tăieturile şi rănile de pe trunchi, ramuri şi lăstari.
II. Măsuri curative indirecte de luptă împotriva dăunătorilor
Cultivarea sau săpatul repetat sub coroana pomilor are rol estetic, agrotehnic, dar și de combatere împotriva unor dăunători, și anume: (i) omizile torcătoare de fir mătăsos – cotarul verde
(Operophtera brumata), cotarul brun (Erannis defoliaria), viermele merelor (Cydia pomonella) etc.,
care coboară din coroană pe firul mătasos şi se împupează în stratul superficial al solului de sub
coroana pomului; (ii) larvele cu fructele viermănoșate – viespile fructelor de mere, prune, pere
(Hoplocampa spp.), viermele cireșelor (Rhagoletis cerasi), viermele merelor, perelor (Cydia pp.); (iii)
gărgăriţele mugurilor (Sciaphobus, Anthonomus) etc. Toate acestea și altele se află în stratul superficial al solului (de la 5 până la 30 de cm) din raza coroanei pomilor, fiindcă se retrag la împupare și
în diapauza de iarnă (hibernare). Astfel, prin această operaţie se deranjează indivizii sau se expun
la factorii de la suprafaţă: îngheţare, uscare, răpite de prădători, strivire mecanică etc.
Răzuirea/perierea/văruitul trunchiurilor pomilor are ca scop principal aspectul estetic,
agrotehnic, dar instantaneu și împotriva unui mare grup de insecte în diverse stadii, care doar
migrează sau își găsesc locuri de adăpostire sub scoarţa crăpată sau exfoliată, și anume: viermele
merelor, perelor (Cydia spp.), gărgăriţa bobocilor de măr (Anthonomus pomorum), pontele omizii
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păroase a stejarului (Lymantria dispar), adulţii de ploşniţa părului (Stephanitis pyri), molia minieră (Lyonetia clerckella), viermele scoarţei mărului (Synanthedon myopaeformis), molia vărgată
a piersicului (Anarsia lineatella), molia porumbarului (Archips rosana), molia verde a pomilor
(Acleris variegana), molia roşie a mugurilor (Spilonota ocellana), molia vişinului (Enarmonia formosana) etc.
Frunzișul uscat de sub coroana pomului adunat și evaucat/săpat/ars/compostat etc. are rol
estetic, dar și la distrugerea rezervei biologice a moliilor miniere, ploşniţei părului, acarienilor,
microsporilor agenţilor patogeni etc. Prin această măsură se reduce semnificativ rezerva multor
dăunători.
Buruienile sunt plantele nedorite din livadă, grădină sau plantaţie și distrugerea lor are ca
prim scop asigurarea plantei agricole cu nutriţia din sol, dar, în același timp și foarte important
–distrugerea unui număr mare de dăunători și boli, fiindcă unele insecte se hrănesc pe buruieni
sau le folosesc pe rol de urcuș în pomi, spre exemplu, larvele de cicada gheboasă a pomilor, a
viţei-de-vie etc. Multe insecte sugătoare care habitează pe buruiene (afide, cicoriţe, cicade, tripși
etc.) mai sunt şi purtătoare de viroze ale plantelor cultivate.
Uscătura din pom tăiată, adunată și lichidată are rol estetic – pomi îngrijiţi, dar și rol fitosanitar, fiindcă pe ele se află păduchii lânoși, păduchii ţestoși adevăraţi și falși, pontele păduchilor de
frunze, acarieni și multe altele.
Demumificarea sau adunarea și lichidarea în afara livezilor a fructelor uscate, zbârcite, înnegrite și rămase după perioada de vegetaţie suspendate în coroană are rol estetic – livadă bine întreţinută. Dar fructele mumificate sunt purtătoare de boli (Monilinia fructicola) și, totodată, locuri
bune pentru retragerea la iernat a unor dăunători (gărgăriţe, acarieni, păduchi etc.) şi, respectiv,
primăvara are loc prima infestare și răspândire rapidă în pom.

4.2.2. Aplicarea măsurilor preventive de luptă contra bolilor și dăunătorilor la viţa-de-vie
Organizatorice. Înfiinţarea noilor plantaţii de viţă-de-vie pe tulpini înalte, susţinute pe spaliere din beton şi la distanţe care permit o bună aerisire şi lumină, creându-se prin aceasta condiţii
nefavorabile pentru dezvoltarea moliilor verde și brună ale strugurilor viţei-de-vie.
În perioada de exploatare. În plantaţii cu suprafeţe mici se recomandă următoarele măsuri
preventive pentru diminuarea rezervelor biologice ale dăunătorilor:
i.
arături adânci de toamnă, lucrări repetate ale solului în vii şi pepiniere pe vegetaţie pentru reducerea stadiilor din sol (cărăbușul marmorat, acarienii, gărgăriţele mugurilor şi
rădăcinilor, ţigărarul, scriitorul, molia frunzelor viţei-de-vie, cotarul cenușiu);
ii.
coardele tăiate se strâng și se evacuează din plantaţie și se distrug prin ardere (măsură
valabilă pentru toţi dăunătorii);
iii. legatul corect în uscat al braţelor şi coardelor, pentru a evita îndesirea lăstarilor (toate
moliile viţei-de-vie);
iv. scuturarea coardelor de viţă dimineaţa, apoi adunarea şi disrugerea insectelor căzute
(cărăbuşul marmorat, gărgăriţele mugurilor şi rădăcinilor, ţigărarii);
v.
îndepărtarea scoarţei exfoliate şi a resturilor vegetale (frunze, buruieni etc.) şi distrugerea lor prin ardere (toţi acarienii hibernanţi, ţigărarii, moliile verzi și brune ale strugurilor de viţă-de-vie, molia frunzelor viţei-de-vie);
vi. distrugerea sistematică a buruienelor care sunt gazde intermediare ale multor dăunători
(acarieni, moliile viţei-de-vie);
vii. operaţiile în verde (plivitul, copilitul, ciupitul etc.) de efectuat la timp, asigurându-se astfel o aerisire mai bună a butucilor (moliile viţei-de-vie);
viii. adunarea frunzelor răsucite şi distrugerea prin ardere (gândacii ţigărari din focare izolate);
ix. inflorescenţele infestate şi ciorchinii atacaţi se distrug manual odată cu operaţiile în vedere.
Aceste măsuri sunt valabile și în podgorii mari.
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4.3. DETERMINAREA VIZUALĂ ȘI UTILIZAREA ENTOMOFAGILOR CARE
CONTRIBUIE LA REGLAREA NUMĂRULUI DE INSECTE DĂUNĂTOARE
4.3.1. Buburuzele afidofage
Gândacii cu denumirea populară buburuze fac parte din familia Coccinelidae, dar genuri diferite, și anume: Coccinella, Adalia, Harmonia, Chilocorus etc. Toate buburuzele sunt considerate
insecte utile, fiindcă sunt afidofage, hrănindu-se cu păduchi de plante şi alte stadii ale insectelor
dăunătoare mai mici decât ele, care se dezvoltă în culturile agricole. Cele mai răspândite și cunoscute se descriu succint în continuare.
1. Buburuza cu 7 puncte
(Coccinella septempunctata)
Buburuza are corpul de 5-8 mm lungime, culoarea roşie cu 7 puncte negre pe aripi. În funcţie
de condiiţile sezonului, buburuza dezvoltă 1-2
generaţii obișnuite, iernează ca adult în perdele de protecţie, scorburi, sub scoarţa copacilor și
alte locuri ascunse și uscate.
Zborul după iernare are loc la sfârşitul lunii
martie, când temperatura aerului trece de 10˚C.
Incubaţia durează 3 zile, dezvoltarea larvei 10
Fig. 4.2. Buburuza cu 7 puncte:
a) buburuza consumând afide; b) femela
zile și a pupei 5 zile, în total și în medie durează
depunând ouă și o pontă; c) larva; d) pupa.
18-20 zile.
Buburuzele depun între 506-521 ouă (maxim
814) în ponte pe dorsala frunzelor și, obișnuit, în coloniile de afide, deoarece capacitatea de căutare a larvelor tinere a hranei (păduchii) este foarte mică.
Pontele conţin 10-74 ouă, în medie câte 30 ouă. O femelă de buburuză devorează pe zi în medie
30-100 de păduchi. Larva de vârsta a III şi IV consumă un procent mare de afide – de la 150 până
la 200 – și poate aunge la 600 în zilele secetoase, inclusiv ouă de ploşniţe, dacă întâlneşte în cale.
Astfel, într-o viaţă o buburuză devorează până la 4700 afide, iar o larvă – între 600 şi 900 afide.
Afidele aduc mari daune culturilor agricole. Dintr-un calcul estimativ, s-a concluzionat că dintr-un afid în 8 generaţii rezultă 25 600 000 000 de alte afide. Prin combaterea chimică a afidelor,
acestea se refac în cca 20 zile (nu mor toate, fiindcă apar rase rezistente), dar după atacul afidofagilor, printre care și buburuzele, afidele la fel se refac, dar cu mult mai greu (pot curăţa definitiv
frunza de afide și nu formează rase rezistente).
2. Buburuzele-mămăruţe
(Chilocorus renipustulatus,
Ch. bipustulatus)
Ciclul biologic este asemănător şi se deosebește prin aceea că Ch. bipustulatus este xerofil
(preferă timpul uscat) şi se întâlneşte în zone
mai aride.
Mămăruţele sunt bivoltine şi iernează ca
adulţii sub resturile vegetale, în fisurile solului
de sub coroana lor. La sfârşitul lui martie – începutul lui aprilie, apar adulţii şi, după 2 săptămâni, femela depune ouăle oranje sub scuturile
coccidelor moarte de sub scoarţa pomilor.
Prolificitatea – 200-300 ouă. Adulţii şi larvele se hrănesc cu femele şi larvele diaspididelor,
inclusiv păduchele din San Jose şi alţi păduchi
ţestoşi. Într-o viaţă, un prădător consumă peste
1000 de indivizi de păduchi ţestoşi.
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3. Buburuza cu 10 puncte (Adalia decempunctata) se deosebește de buburuza cu 7 puncte
prin corpul mai mic, de 3,5-5,0 mm lungime, și numărul de generaţii mai multe pe an, celelalte
aspecte cu referinţă la bioecologie sunt similare cu a buburuzei cu 7 puncte.

Fig. 4.4. Buburuza cu 10 puncte

4. Buburuza asiatică (Harmonia axyridis)
Buburuză nouă pentru Europa, apărând în 1984 (Portugalia) din Siberia, a fost înregistrată în 1924 în păduri.
În Republica Moldova a fost înregistrată în 2011 (Chişinău),
apoi peste tot în 2013.
Buburuza are patru proprietăţi evidente:
(i)

afidofagă și preferă afidele din pin şi cătină, apoi
peste tot, fiind înregistrată de noi în coloniile
pe ardei şi salată (Myzodes persicae), castraveţi
(Aphis gossipii), soia (A. Glycines), trandafir (Macrosiphum rosae), nuc (două specii de afide), sorg,
măr, prun, floarea-soarelui, porumb, ciulin etc.;

(ii) prădătoare – în caz că nu mai există afide, consumă propriile larve, de alte coccinelide (Adalia bipunctata, Coccinella septempunctata etc.), acarieni;
(iii) carpofagă – bobiţele de viţă-de-vie şi „intoxică”
vinul cu substanţele galbene (s.a. metoksipirazinam), fructele de măr şi păr, piersice, dude, zmeură etc.;
(iv) policromatice – din amestecul de pete și culori
și nuanţe apar sub 7 forme, foarte frecventă în
republică din 2011 și cu interes mare din partea
fermierilor, spre exemplu, în 2020 a fost considerată insectă dăunătoare într-o plantaţie de nuc industrial și larvele supuse tratamentelor chimice.
Bioecologia este asemănătoare cu a buburuzei cu
7 puncte.
Acţiuni spontane excepţionale: provoacă reacţii alergice,
ciupesc pielea omului. Toamna, invadează casele pentru hibernare şi provoacă disconfort, emanând mirosuri neplăcute.

Fig. 4.5. Buburuza asiatică
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4.3.2. Cărăbuşii răpitori
1) Cărăbuşul ceafă-mare (Broscus cephalotes)
În stadiul de adult este omnifag sau omnivor
(mânâncă și plante cu mare varietate de material vegetal) și animale, iar larva carnivoră – în
special păduchi, furnici, omizi, muşte, acarieni,
gândaci, ploşniţe etc.
Cărăbușul este mare până la 24 mm, negru și
Fig. 4.6. Cărăbuşul ceafă-mare
fără luciu metalic, nu are aripi de zbor și deci nu
zboară și are corpul mai turtit dorso-ventral, ceea ce îl ajută să se ascundă în spaţii retrase (crăpături, sub pietre sau sub scoarţă). Cărăbușul este absolut nocturn (prind prada mai ușor și nu sunt
observaţi de prădătorii lor), de aceea în timpul zilei se ascund sub bușteni și pietre îngropate în
nisip liber și uscat. Se pot aduna, adică odihni în grupuri.
2) Vânătorul de omizi (Calosoma sycophanta)
Este protejat prin a fi inclus în Cartea Roşie a
multor ţări, inclusiv Republica Moldova. Adultul
este mare, de 24-30 mm lungime, viu colorat și cu
luciu metalic pe aripi și corp; ei pot trăi 2-4 ani.
Larva este cenuşie-albicioasă. Cărăbușul are o generaţie la un an şi iernează ca adult în sol. CărăFig. 4.7. Vânătorul de omizi
bușii se hrănesc în lunile septembrie – octombrie,
după care se retrag în sol pentru hibernare.
Larvele şi adulţii sunt prădători şi consumă larvele şi pupele omizilor fitofage. Un adult, consumă 300-600 de omizi şi pupe ale diferitor insecte. Hrănirea larvelor are loc ziua şi noaptea, mai
active fiind ziua, când temperatura aerului este mai ridicată. O larvă poate consuma 1-3 omizi/zi,
sau 40-50 în viaţă şi 15-20 pupe de Lymantria dispar.

4.3.3. Viespile ovifage şi larvifage
1) Viespea ovifagă (Trichogramma evanescens)
Viespea se crește în laborator de specialiști și se obţine la comandă ca produs biologic în combaterea unor fluturi care depun ponta liberă pe frunze. Ca produs se lansează în câmp după indicaţiile producătorului, dar se menţionează că se aplică la depunerea ouălor de buhe, sfredelitorul
porumbului, omizile de câmp etc.
Lansarea trihogramei pe vegetaţie se face
împotriva:
• sfredelitorului porumbului, prima lansare cu norma de 50 mii femele/ha, iar a
doua lansare – cu norma 50-200 mii, în raport de 3:10;
• omizii de stepă – lansarea are loc de 3 ori:
la început – de o pontă şi 2 ori după fieca- Factorii care limitează eficacitatea trihogramei sunt:
1. lipsa de sincronitate a dezvoltării între trihograre 5 zile, respectând raportul de 1:10;
mă şi gazdă:
• buhei verzei – se lansează de 2 ori, pentru
2. zborul are loc cu 2-4 săptămâni mai devreme,
fiecare generaţie – la început (până la 40
decât depunerea pontelor.
de ouă sau 1 pontă/m2 – 20 mii femele/ha)
şi la ponta de vârf în funcţie de densitatea
ouălor de buhă/m2: 80 de ouă sau 2 ponte/
m2 – 40 mii indivizi/ha; 100 de ouă sau 3
ponte – 50 mii indivizi/ha; 150 de ouă sau
5 ponte – 75 miii indivizi/ha; 250 de ouă
sau 7 ponte – 100 mii indivizi/ha. Raportul
Fig. 4.8. Viespile ovifage şi larvifage
dintre parazit şi gazdă – 1:20.
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2) Viespile oofage (Telenomus chloropus, T. nitidulus şi Trissolcus grandis)
Viespile enumerate nu se cresc în laborator
biologic, fiindcă acestea sunt foarte eficiente natural. Din literatură menţionez că sunt ovifage
ale pontelor ploşniţelor cerealelor (Eurygaster
integriceps, E. maura, E. austriaca, Aelia acuminat, A. rostrata), iar din propria cercetare că
sunt și foarte eficiente.
Telenomidele acţionează după principiul
„viaţă sub coaja de ou”, adică viespea depune oul
ei în oul de buhă și acolo eclozează larva care
consumă conţinutul oului de buhă, apoi se împupează și numai după câteva zile zboară adultul. Fenomenul poate avea loc fiindcă ploşniţele
depun pontele exclusiv pe suprafaţa frunzelor şi
Fig. 4.9. Viespile oofage
accesul către ouă este liber.
Pontele de ploșniţe sunt foarte ușor de recunoscut, fiind depuse în 2 rânduri câte 7, în total 14, și sunt de culoare verde-chihlimbarie (neparazitate de viespi) sau negre (parazitate). Eficacitatea parazitoizilor în unii ani este de 50%., iar din
cercetările personale – până la 85%.
Parazitoizii se dezvoltă mult mai repede decât ploșniţele și astfel reușesc să se înmulţească în
câteva generaţii pe sezon, de aici și eficacitatea lor („se ţin” de ploșniţe). Referitor la dominanţa
telenomidei verzi (T.chlorops) faţă de celelalte viespi, se indică că la fel este ridicată, cca 99%,
inclusiv frecvenţa de 97%, ceea ce demonstrează că sunt foarte comune/frecvente și acest aspect
trebuie luat în calcul la decizia de tratare chimică sau renunţare în culturile de cereale împotriva
ploșniţelor dăunătoare.

4.3.4. Ploşniţele prădătoare
1. Ploşniţa americană a gândacului de Colorado (Perillus bioculatus)
Ploșniţa a fost importată din America, crescută în laboratoare din Europa și lansată în câmp
deschis pentru a combate unul din principalii
dăunători ai cartofului – gândacul de Colorado.
Ploșniţa s-a acomodat în multe ţări, în special cu
locaţie sudică, printre care și republica noastră
(anunţul despre adaptarea ploșniţei în natură a
apărut de câţiva ani).
ploșnița sugând
ploșnița sugând
conținutul din ouăle
conținutul din larva
Conform informaţiilor anterioare, lansarea
gândacului
gândacului
s-a efectuat cu norma de 3-4 larve/m2 pe teren cu
cartofi, adică cca 30 de mii de ploşniţe/ha. După
mai mulţi ani s-a răspândit pe câmpuri, respectiv
nu mai este nevoie ca ploşniţele să fie înmulţite
în condiţii de laborator. Însă ploșniţa nu este cunoscută informativ și recunoscută în natură după
modelul gândacului de Colorado, de aceea atenţionăm să se accepte situaţia că Perillus va migra
aspect exterior
larva de ploșniță
prin câmpurile învecinate, fiindcă zboară bine.
Totodată, în condiţii bune, pe vegetaţie potenFig. 4.10. Ploşniţele prădătoare
ţialul de migrare al ploșniţei sporește, dar nu are
capacitatea de a zbura pe distanţe foarte mari.
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4.4. APLICAREA CAPCANELOR FEROMONALE, CU LUMINĂ ELECTRICĂ
ȘI ADEZIVE COLORATE PENTRU MONITORIZAREA, PROGNOZA ȘI
COMBATEREA DĂUNĂTORILOR
Captarea insectelor se bazează pe substanţele feromonale care atrag masculii la capsula de emisie (cauciuc și plastic): atractanţi sexuali, de agregare etc. Insectele atrase sunt reţinute în capcane,
apoi, fiind lipite, mor, sau chimic, electric etc. În alte capcane, fără ieșire, rămân conservate și vii.
Capsula cu momeală conţine o doză de feromon natural sau sintetic, care este emis treptat şi uniform.
Captarea se efectuează în astfel de scopuri:
• Precizarea ciclului biologic. Prin înregistrarea orară sau zilnică a capturilor, în corelaţie
cu factorii climatici, se determină numărul de generaţii, dezvoltarea lor fiziologică sau
ciclul biologic: cuplarea sexuală, ovipoziţia.
• Depistarea unor noi infestări. Metodă foarte utilă și eficace, fiindcă se aplicată în zonele,
locurile, depozitele etc., inaccesibile văzului și mâinilor, spre exemplu, în carantină, astfel
se depistează insecte cu dimensiuni foarte mici și la apariţia/infestarea iniţială.
• Stabilirea momentelor optime de combatere. Prin captarea periodică a indivizilor se
face un grafic și curba obţinută indică momentul optim pentru tratamente, fiindcă accentuează începutul, maximul şi sfârşitul împerecherii. În corelaţie cu factorii climatici se stabilesc cu precizie începutul, maximul şi sfârşitul pontei şi ecloziunii larvelor. Pe baza lor se
stabilesc momentele de lansare a parazitoizilor ovifagi, aplicarea tratamentelor cu preparate biologice sau insecticide. Metodă valabilă și pentru reducerea tratamentelor chimice.

Fig. 4.11. Staţii meteo moderne cu conectarea la
computer

•

•

Fig. 4.12. Graficele după care se stabilește curba
de zbor și evoluţia celorlalte stadii

Combatere prin captare în masă. Rezultatele cele mai bune se obţin cu capcanele feromonale care atrag ambele sexe, masculii și femelele, sau numai femelele, dar numărul dăunătorilor pentru care există astfel de feromoni este foarte mic. De aceea încă se captează
numai masculii, pentru ca totalitatea, sau cel puţin majoritatea femelelor din agrobiocenoze să rămână sterile, adică nefecundate.
Combatere prin dezorientare. Metoda constă în introducerea în ecosistem a unui exces
de feromon valabil să blocheze recepţia şi/sau percepţia feromonului natural, obţinându-se astfel dezorientarea masculilor excitaţi în perioada de împerechere și incapabili să
găsească femelele, care rămân nefecundate.

4.4.1. Aplicarea capcanelor feromonale în plantaţii pomicole și viticole
Pentru unii dăunători din plantaţiile pomicole și viticole, în republică sunt omologate substanţe active feromonale sexuale pentru 8 molii cu denumirile comerciale de rigoare, și anume:
FeroORAN (Adoxophyes orana), FeroPOD (Archips podana), FeroROS (Archips rosana), FeroFUN
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(Cydia funebrana), FeroMOL (Cydia molesta), Merenol (Cydia pomonella), RAK 3+4 BASF (dispenser
împotriva Cydia pomonella), iar la viţa-de-vie Grozdemon (Lobesia botrana). Momeala feromonală
se poate adapta la mai multe carcase, cu denumirea capcane feromonale, iar câteva modele sunt
prezentate în continuare.
(i) Capcane cu carcase din carton sau plastic, opace sau transparente, colore sau incolore,
cu placă adezivă mobilă (se poate scoate din carcasă pentru a fi curăţată sau schimbată) sau cu
adeziv direct pe fund. În funcţie de suprafaţa plantaţiei agricole, numărul capcanelor se măreşte,
spre exemplu 9-10/ha, dar cele mai bune indicaţii de aplicare se obţin de la producător.

Fig. 4.13. Capcane trapezoidale din carton opac și
cu placă adezivă din carton laminat (autohtone)

Fig. 4.14. Capcane trapezoidale din plastic
transparent cu sau fără placă adezivă

Alte modele de capcane cu feromon sexual şi atractant vegetal:
butelie transparentă
pentru captarea
cariilor de lemn

borcan de capturare
a moliilor și a altor
insecte nocturne

„Beta”

placă polilaterală lipicioasă,
galbenă şi cu capsulă
feromonală

Fig. 4.15. Capcane cu feromon sexual şi atractanţi vegetali

(ii) Distribuitori sau dispenseri impregnaţi cu feromoni sexuali pentru combaterea indirectă prin dezorientarea masculilor în perioada căutării femelelor pentru cuplare.
Dispenserii feromonali se aplică conform indicaţiilor producătorului pentru dezorientarea
masculilor.

Fig. 4.16. Distribuitori de dispenseri
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(iii) Capcane cu lumină pentru a atrage insectele nocturne, suplimentate cu feromon sexual
şi atractant vegetal, din producţie autohtonă și universală:

Fig. 4.17. Capcane cu sursă de lumină în noapte

4.4.2. Capcane pentru dăunătorii din sere
Pentru monitorizarea și captarea insectelor mici ca tripşii, afidele, musculiţele, molii etc., în
terenuri protejate se recomandă capcanele din plăci colorate (galbene și albastre, în funcţie de
insectă) și adezive, expuse în continuare. Pentru patru dăunători sunt omologate substanţe active
feromonale care servesc pe rol de momeală, respectiv cu denumiri comerciale, și anume: Operculat (pentru molia tuberculilor de cartof), FeroBRAS (pentru buha verzei), ArmiGALI (pentru buha
fructificaţiilor) și FeroSEG (pentru buha semănăturilor).

Fig. 4.18. Capcane pentru dăunătorii din sere
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4.4.3. Capcane pentru dăunătorii din câmp deschis
Capcane cu protecţie împotriva diverselor impurităţi – praf, polen, petale, stamine etc.

pentru gândacul vestic al porumbului:
(i) „felinar”; (ii) „clopot”

(iii) plastic color şi adeziv pentru
fluturi

Capcană pentru gândacul păros al pomilor (ileana – Epicometis hirta) cu miros de floare

Capcane pentru insectele din sol şi ale florilor:
vase pentru uz casnic din plastic de culoare albastră cu/sau fără feromon sexual

Aplicarea capcanelor cu feromon sexual și placă lipicioasă pentru combaterea biologică
a diverselor insecte dintr-o plantaţie agricolă
Fig. 4.19. Aplicarea diverselor tipuri de capcane pentru dăunătorii din câmp deschis
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4.5. PROGNOZA ȘI AVERTIZAREA TRATAMENTELOR PENTRU PROTECŢIA
PLANTELOR
Cultura şi perioada
Pragul economic de dăunare
controlului fitosanitar
Pragurile economice de dăunare pentru dăunătorii cerealelor
Ploşniţa cerealelor Creştere – înfrăţire
1-2 ploşniţe m2 (grâu de toamnă)
(Eurygaster integriceps) Înfrăţire (grâu de toamnă)
Grâu moale: 0,5-1,5 ex/m2; grâu tare: 0,3-1,0 ex/m2
Începerea formării paiului
Peste 2 indivizi/m2, după trecerea lor în masă pe
semănături
Înspicarea
2 larve/m2
Tratamente nu se recomandă
2 ponte/m2 şi dacă cel puţin 50% sunt infestate
de telenomus
Înflorit – început să umple boabe 5-10 larve/m2
Faza de lapte
Grâu preţios şi tare: 1-2 larve/m2;
peste 2 larve/m2 în culturi puternice;
sau 5-6 larve/m2 în culturi obişnuite
Păduchii de frunze Ieşirea în pai
10 păduchi/tulpină; 50% de tulpini populate
(fam. Aphididae)
Înspicare
5-10 păduchi/spic; 50% tulpini populate
Înflorire– formarea bobului
10-20 păduchi/spic; 60-80% de spice populate
Începutul coacerii în lapte
20-30 păduchi/spic; 80-100% de spice populate
Tripsul grâului
Împăiere, înainte de fenofaza de
300 imago/100 mişcări cu fileul la semănăturile
(Haplothrips tritici) burduf
semincere; 8-10 imago/tulpină; 20 larve/m2
După înflorire
15-20 larve/spic
Viermii sârmă
Înainte cu 2 săptămâni de
10-15 larve/m2; 10-12 larve/m2 soluri podzolice;
(Agriotes spp.)
semănat grâul
5-8 larve/m2 – la general
La administrarea insecticidelor
2-3 larve/m2 punctată; 5-8 larve/m2 în rânduri;
8-13 larve/m2 pe toată suprafaţa
Gândacul ghebos
2 săptămâni înainte de semănat
Peste 0,5 adulţi/m2 + 2 larve sau ouă
(Zabrus tenebrioides) Toamna după răsărire – plantule
3-4 L1 sau 0,5 L3 m2/;
1-2 larve/m2, densitatea 450-600 plante
Formarea a 3 frunze, la înfrăţire
3-6 L2-3/m2; 2-3 larve/m2, în focare
După pornirea vegetaţiei
3-4 larve/m2, răspândire difuză
(înfrăţirea de primăvară)
În culturile slab dezvoltate
2-3 larve nedezvoltate/m2 şi
În cultura bine dezvoltată
4-5 larve
Cărăbuşii cerealelor Înfrăţire– început formare de bob 3-4 adulţi/m2
(Anisoplia spp.)
Înplinire de bob, faza de lapte
3-5 adulţi/m2
Împăiere – înspicare
0,5-1,0 ouă sau larve/tulpină; gradul de atac 1015% din suprfaţa foliară distrusă
Puricele cerealelor Plantule
300-400 adulţi/m2 pe timp uscat
(Phyllotreta vittula)
500-600 adulţi/m2 pe timp umed
Hibernare
10-20 adulţi/m2
Buha semănăturilor Apariţia plantulelor
5 larve/m2 cereale de primăvară; 2-3 larve/
(Agrotis segetum)
m2grâu de toamnă
Faza de 3 frunze
0,2-0,4 larve/m2 – grâu; peste 2 larve/m2 – porumb
De la plantule la 5-6 frunze
2-6 larve/m2; 10% plante atacate
Formare mătură/început înflorire 15-20 larve/m2
Viespea paiului
Înfrăţire
40-50 imago/100 mişcări cu fileul
(Cephus pygmaeus)
Specia dăunătoare
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Specia dăunătoare
Muștele suedeză
(Oscinella frit),
de Hessa
(Mayetiola destructor)

Cultura şi perioada
controlului fitosanitar
Plantule înfrăţite

Pragul economic de dăunare
30-50 muşte la 100 de cosiri cu fileul;
5-10% tulpini sunt atacate la începutul zborului în
masă; 3-5 insecte/spic sau 5-10 larve/panicul

Pragurile economice de dăunare pentru dăunătorii porumbului
Sfredelitorul
Faza de 7-9 frunze şi după
3 ponte/100 plante (lansarea trihogramei); 18porumbului
formarea paniculelor
20 ponte/100 plante; 1-2 larve/1 plantă; 10-12
(Ostrinia nubilalis)
ouă/100 plante; sau captura1 mascul/capcană/5
zile după zbor
Începutul înfloririi – formarea
10-12 ouă/100 plante sau capturarea a 1 mascul/
măturii
capcană/5 zile după zbor = după 2-3 zile se
lansează trihograma
Faza de boabe în lapte
controlul în interiorul şi exteriorul plantelor
Gărgăriţa sau
Faza de 3 frunze
10 indivizi/m2 la cultură cu seminţe tratate;
răţişoara porumbului
1 individ/m2 la semănat programat;
(Tanymechus
2 indivizi /m2 în funcţie de produsul chimic
dilaticolis)
Faza de 3-5 frunze
3-4 indivizi/m2
Omida de stepă
Germinare –formare 3-5 frunze
În focare peste 5-10 larve/m2
(Loxostege sticticalis) Formarea p m2aniculilor, înflorire 15-20 larve/m2
Pe vegetaţie
70-80 fluturi/capcană luminoasă/10 zile;
Generaţia 1
10 larve/m2
Generaţia 2
15 larve/m2
Pragurile economice de dăunare pentru dăunătorii mazărei
Gărgăriţa mazării
Înainte de recoltare
10-20 gărgăriţe/1 kg boabe (pentru anul viitor)
(Bruchus pisorum)
Septembrie – octombrie
5% boabe cu gărgăriţe sau 10% din boabe au
orificii produse de dăunător
5-10% din mazăre este înflorită
10 adulţi/100 mişcări cu fileul; 2 indivizi/m2;
10 adulţi/100 plante
Faza de formare a păstăilor
60 ouă/m2 sau maxim număr de ouă depuse
Gărgăriţele frunzelor Primăvara, pentru rezerva
10-15 adulţi/m2; 1 adult/5 plante;
(Sitona spp.)
hibernantă, 2-3 frunze
5-9 gărgăriţe/m2 = în masă
2-3 frunze şi mai târziu
1 adult/plantă; 5-6 gărgăriţe/m2
Molia păstăilor de Înflorire
40 fluturi/capcană/noapte; 25-30 ouă/m2
mazăre
Formarea boabelor
10% boabe populate
(Laspeyresia nigricana)
Pragurile economice de dăunare pentru dăunătorii de sfeclă
0,5 adulţi/m2 – număr mijlociu;
Gărgăriţa sfeclei
Primăvara la apariţia adulţilor de
(Bothynoderes
la 30 cm la temperatura de +40C 1 adult/m2 – număr mare
(I/03-III/04)
punctiventris)
Pe semănăturile noi
0,5 adulţi/10 plante
După 15 septembrie,
La 10 indivizi/m2 sondajele se repetă în primăvară
2 sondaje până la 0,5 m adâncime
Primăvara, dacă populaţia a iernat La 120C
favorabil
De la plantule – până la unirea
0,3-0,5 adulţi/m2 – semănat punctat
2-4 adulţi/m2 – semănat punctat
frunzelor în rânduri
Gândăcelul
Până la apariţia plantulelor
300 adulţi/m2
rădăcinilor
Frunze cotiledonate
6 adulţi/m2
(Atomaria linearis)
2 frunze adevărate
10-12 adulţi/m2
4 frunze adevărate
18-20 adulţi/m2
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Cultura şi perioada
Pragul economic de dăunare
controlului fitosanitar
Omida de stepă
Toamna şi primăvara în sol
5-10 coconi/m2
(Loxostege sticticalis) Plantulă–până la unirea plantelor 4-5 larve/m2; 10% plante atacate
în rânduri
În a II jumătate a perioadei de
15-20 larve/m2; 25% plante atacate
vegetaţie
Buha semănăturilor Până la apariţia plantulelor
1 larvă/m2; 3 larve/m2
(Scotia segetum)
Plantulă–până la unirea plantelor 8 larve/m2
în rânduri
După îndesirea semănăturilor
1-2 larve/m2
După unirea frunzelor în timpul
3-5 larve/plantă; 15% frunze atacate
sezonului
Buha verzei
2 frunze adevărate
7 larve/100 plante
(Mamestra brassicae) Pupele hibernante
1-2 pupe/m2
Pragurile economice de dăunare pentru dăunătorii la varză
Păduchele cenuşiu Până şi în timpul legării căpăţânii 5-10% plante cu colonii mici de păduchi
(Brevicoryne brassicae)
Ploşniţele
Insectele hibernante
3-4 ploşniţe/m2
(Eurydema sp)
Toată perioada de vegetaţie
2-3 ploşniţe/plantă
Puricii cruciferelor Insectele hibernante
10-20 insecte/m2
(Phyllotreta sp.)
Răsad
10-15 adulţi/m2; 1 adulţi/frunză;
10% plante populate;
Începutul formării căpăţânii
2 adulţi m2/; 10 adulţi/frunză;
25% plante populate
Albiliţa verzei
Începutul formării căpăţânei
Peste 5% plante cu ponte de ouă sau grupuri de
(Pieris brassicae)
larve
Legarea căpăţânii
5-10 larve/plantă la popularea a 5-10% plante; 1
larvă/plantă la o populare totală
Buha verzei
Legarea căpăţânii
3-5 omizi/1 plantă; popularea a cel puţin 10%
(Mamestra brassicae)
plante; 10-15 omizi/100 plante
Rezerva hibernantă
1-2 pupe/m2
Molia verzei
Începutul formării căpăţânei
2-5 larve/plantă; popularea la 10% din plante
(Plutella maculipennis) Legarea căpăţânii
5-10 larve/plantă; popularea la 10-25% din plante
Musca verzei
Rezerva hibernantă din toamnă
2-3 pupe hibernante/m2
(Delia brassicae)
sau primăvară
Zborul în masă din generaţia
Înainte de depunerea a ouălor
hibernantă
Pe vegetaţie
8-15% plante atacate
Începutul formării căpăţânii
10-15 ouă sau 1-5 larve/plantă; 10% plante
populate
Legarea căpăţinii
20-30 ouă sau 5-10 larve/plantă
Pragurile economice de dăunare pentru dăunătorii de tomate
Ultima generaţie de femele mobile 3-5 acarieni/frunză;
Păianjenul roşu
10% plante populate
comun
(Tetranychus urticae) Pe vegetaţie – dezvoltarea
1,0-1,5 baluri populare a frunzelor; 15% frunze
acarianului
populate
Coropişniţa
Rezerva hibernantă din toamnă
2-3 larve sau 1 adult/m2
(Gryllotalpa
sau primăvară
gryllotalpa)
Specia dăunătoare
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Cultura şi perioada
Pragul economic de dăunare
controlului fitosanitar
Buha fructificaţiilor Sondaje de sol
(Helicoverpa armigera) Rezerva hibernantă
1-2 pupe/m2 după recoltare
Primăvara, după hibernare
1-2 pupe/m2; 2-3 exemplare/m2
Pe vegetaţie
2-3 pupe/m2 pentru fiecare generaţie
Sondaje de plante
Butonizare (generaţia 1)
15-20 ouă/100 plante; 3-5 larve/100 plante
Formarea fructului
40-90 ouă/100 plante (generaţia 2-3)
Musculiţa albă de
Pe vegetaţie cu capcanele
4-10 exemplare/frunză;
seră (Trialeurodes
lipicioase, galbene sau constatarea 400 imago/planta;
vaporariorum)
zborului când se trece prin cultură 5-6 imago/lăstar
Pragurile economice de dăunare pentru dăunătorii cartofului
Rezerva hibernantă
0,5 adulţi/m2; sau 5 adulţi/100 plante
Gândacul de
Colorado
15-25 cm înălţime a plantelor
5% tufe populate de gândaci
(Leptinotarsa
Butonizare
10% plante populate de larve
decemlineata)
Înflorire
15% plante populate de larve
După înflorire
20% plante populate de larve
Pe vegetaţie
20-30% plante populate de larve;
3-4 larve/m2, sau 1-1,5 larve/10 plante
0
Suma T C efective calculată de la 1000C peste pragul biologic = 110C
depunerea primelor ouă
Pragurile economice de dăunare pentru dăunătorii viţei-de-vie
Molia viţei de vie sau Rezerva biologică hibernantă în
Urmărirea a 800-1000 de larve păstrate în benzi
eudemisul
laboratoare speciale
de hârtie gofrată în cuşti de creştere
(Lobesia botrana)
Capcanele alimentare, stabilirea
¼ melasă şi ¾ apă la prima sârmă
curbei de zbor
Capcane luminoase pentru
Se instalează la a doua sârmă (0,75-1 m)
stabilirea curbei de zbor
Capcane feromonale pentru
Norma capcanelor: 1 capcană la 3 ha;
stabilirea zborului adulţilor
2 capcane /5 ha
Norma capturilor: 100 masculi/capcană/
săptămână
Pe vegetaţie pentru generaţia 1
3-5 larve/100 ciorchini (soiuri delicioase);
8-10 larve/100 ciorchini (soiuri tehnice)
Pe vegetaţie pentru generaţia 2
4-9 larve/100 ciorchini (soiuri delicioase);
8-12 larve/100 ciorchini (soiuri tehnice);
1-2% boabe atacte
Pe vegetaţie pentru generaţia 3
5-9 larve/100 ciorchini (soiuri delicioase);
6-12 larve/100 ciorchini (soiuri tehnice)
120°C pentru I generaţie; 530°C pentru a II-a
Temperatura minimă de
generaţie; 1010oC pentru a III-a generaţie
dezvoltare =120C
Înflorirea portaltoiului
Riparia x Rupestris 3309 pentru I generaţie
Intrarea în pârgă
soiului Perla de Csaba pentru a II-a generaţie
Pragurile economice de dăunare pentru dăunătorii pomilor fructiferi
Păduchele din San Până la desfacerea mugurilor
Focare cu balul 2-3 infestare; 0,5 larve/m lăstar
Jose (Quadraspidiotus
Pragul inferior 7°C, iar suma temperaturilor
perniciosus)
efective 511-1100°C
Creşterea fructelor
2-3% de fructe populate
Păduchele lânos
De la buton la coacerea fructelor 10 colonii/100 lăstar
(Eriosoma lanigerum)
Specia dăunătoare
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Specia dăunătoare
Păduchile verde al
mărului (Aphis pomi)

Cultura şi perioada
controlului fitosanitar
Până la desfacerea mugurilor
După desfacerea mugurilor
Înainte de înflorire
Înainte şi după înflorire
La sfârşitul vegetaţiei

Puricile melifer măr
(Psylla mali)
Gărgăriţa florilor de
măr (Anthonomus
pomorum)

Până la desfacerea mugurilor
Formarea butonului
Primăvara – repaus vegetativ

Dezmugurirea „conul verde”
Desfacerea mugurilor, înflorire
Molia mărului
(Hyponomeuta
malinellus)

Până la desfacerea mugurilor
Până la începutul înfloririi
După înflorire
Rezerva pupelor hibernante
Urmărirea dezvoltării insectei

Omida păroasă a
dudului
(Hyphantria cunea)
Fluturile cu
Până la desfacerea mugurilor
abdomenul auriu
După desfacerea mugurilor
(Euproctis chrysorrhoea)
Inelarul (Malacosoma
neustria), Omida
păroasă a stejarului
(Lymantria dispar)
Cotarul verde
(Operophtera brumata)

Până la desfacerea mugurilor
După desfacerea mugurilor
Până la începutul vegetaţiei
Până la desfacerea mugurilor
Înainte de înflorire
După înflorire
August – omizi hibernante

Viermele merelor
(Cydia pomonella)

Generaţia 1
Generaţia 2
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Pragul economic de dăunare
4-10 ouă/10 cm de lăstar
200-400 de larve/100 muguri desfăcuţi;
10-15% de frunze populate
10-15 colonii/100 lăstari; 25 afide/100 lăstari la
scuturare
8-10 colonii/100 lăstar; 15 colonii la 100 frunze
40-50 păduchi/100 lăstari la scuturare
5% de rozete foliare populate;
10-15 colonii/100 lăstari;
50-80 păduchi/100 lăstari la scuturare
10-20 ouă/10 cm lăstar;
5-10 ouă/formaţiune de rod
4-8 larve/rozetă
15-20 gărgăriţe la brâu-capcană cu lăţimea de 10
cm instalat în jurul trunchiului; 15% din mugurii
dăunaţi;
1-2 adulţi/pom la prima scuturare
4-5 adulţi/pom la o examinare fugitivă;
10-15% din muguri sunt în această fază sau
10 gărgăriţe/pom
10-40 adulţi/100 lăstari (la scuturare);
15% din mugurii dăunaţi; 15-20 adulţi/pom
(scuturare a pomilor)
0,5-1 scut cu larve/m de lăstar
10-25% frunze atacate
3-5 cuiburi/pom
10 pupe/pom
Primele cuiburi la exteriorul coroanei
1 cuib/2-3 m3 de coroană
10-15% frunze atacate;
8-12 larve/100 lăstari la scuturare
1,0-5,0 ponte/pom
10-15% frunze atacate;
8-12 larve/100 lăstari la scuturare
2-5 ouă/m lăstar
4-9 larve/m lăstar; 5-10% muguri atacaţi
5-10 larve/m lăstar; 8-12 larve/100 lăstari la
scuturare;
1-3 larve/100 inflorescenţe; 10-15% frunze atacate
12-15 larve/100 lăstari la scuturare;
12-15 ovare atacate/100 rozete
5-6 omizi/pom capturate cu brâiele capcane;
verificarea a 900 fructe, câte 300 din 3 pomi
diferiţi
2-3 masculi/capcană/1 săptămână;
ponta sau la primele ouă în faza de inel roşu
După 10-12 zile de la primul tratament pentru
generaţia 1; după 8-10 zile pentru G2
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Specia dăunătoare

Cultura şi perioada
controlului fitosanitar
La zborul în masă care coincide
cu depunerea ouălor în masă sau
timp de 2 saptamâni
Capcane cu feromoni
Până la desfacerea mugurilor
Sfârşit înflorire-formare fruct

Viespea cu ferăstrău Rezerva larvelor hibernante
a merelor
Butonul roz
(Hoplocampa
Înflorire
testudinea)
Perioada preovipozitară
Scuturarea petalelor florale
Viespea cu ferăstrău
a perelor
(Hoplocampa brevis)
Viermele perelor
(Grapholitha molesta)
Puricele melifer al
părului (Psylla pyri)
Ploşniţa părului
(Stephanitis pyri)
Gărgăriţa aurile a
fructelor
(Rhynchites auratus)
Păduchele negru
al cireşului (Myzus
cerasi)
Musca cireşelor
(Rhagolethis cerasi)
Viermele prunelor
(Grapholitha
funebrana)

Viespea neagră a
prunelor
(Hoplocampa minuta)

După înflorire

Pragul economic de dăunare
Câte 5 masculi/capcană/saptamână se
prognozează un atac de 2%
5 masculi/capcană/5 zile la legarea fructelor până
la sfârşitul sezonului
10-15 larve pe brâul de capturare cu lăţimea de
10 cm
10% din fructele legate sunt atacate;
1 ou/100 frunze
15-20 larve/sub un pom
10 molii/10 lăstari (un pom) la scuturare
3-5 ouă/100 flori
Primele ouă
3 larve/100 fructe; când 10-15% din petale sunt
scuturate sau 5 % flori cu pontă
3-5 ouă/100 frunze

Creşterea fructelor până la
coacerea lor
Separarea butonului

10 colonii/100 lăstari

După înflorire
Creşterea fructelor
Sfârşitul înfloririi

200 larve/100 frunze
300 larve/100 frunze
8 adulţi/10 lăstari/pom la scuturare

Desfacerea mugurilor

10 colonii/100 muguri

Rezerva hibernantă

10 pupe/pom;
pragul inferior – 100C, iar suma temperaturilor
efective = 150-2500C
5-6 viermi/pom capturaţi cu brâie capcane
Verificarea a 900 fructe, câte 300 din 3 pomi
diferiţi
Ponta sau la primele ouă în faza de inel roşu
După 10-12 zile de la primul tratamente pentru
generaţia 1
După 8-10 zile pentru generaţia 2;
câte 5 masculi/capcană/saptamână se
prognozează un atac de 2%
5 masculi/capcană/5 zile
5% fructe legate atacate
2-5% fructe legate atacate

Pe vegetaţie

Înflorire
Legarea fructelor
Dezvoltarea fructelor până la
recoltare
Înflorire şi ulterior

1 mascul/capcană/5 zile

5% de flori atacate; 3-4% ovare infestate (ouă,
larve)
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4.6. PREPARATE BIOLOGICE ȘI DE ORIGINE VEGETALĂ OBŢINUTE DIN
EXTRACTE DE PLANTE
4.6.1. Preparate biologice
PREPARATE VIROTICE
1. VIRIN KS, forma preparativă – pulbere; s.a. – viruşii poliedrozei nucleare. Norma de consum
0,1–0,2 kg/ha împotriva buhei verzei (varză, alte legumicole, sfecla de zahăr). Modul de aplicare: stropire şi numărul de tratamente după necesitate. Pauza între tratamente: 5–7 zile.
2. VIRIN HS-2, forma preparativă – pulbere; s.a. – viruşii poliedrozei nucleare. Norma de consum 0,15–0,3 kg/ha la tomate, alte legumicole împotriva buhei fructificaţiilor (larvele de I-III
vârstă), inclusiv a omizii păroase a stejarului. Modul de aplicare: stropire şi numărul de tratamente câte 2–3/generaţie. Pauza între tratamente 7–8 zile.
3. Virin HS-P, forma preparativă – pulbere; s.a. – viruşii poliedrozei nucleare. Norma de consum
0,15 kg/ha la tomate, împotriva buhei fructificaţiilor (larvele de vârsta I-II). Modul de aplicare:
stropire şi numărul de tratamente câte 2–3/generaţie. Pauza între tratamente: 7–8 zile.
4. Virin ABB-3, forma preparativă – pulbere; s.a. – virușii granuloza+poliedroza nucleară. Norma de consum 0,1–0,2 kg/ha în livezi, împotriva omizii păroase a dudului. Modul de aplicare:
stropirea şi numărul de tratamente câte 2–3/generaţie. Pauza între tratamente: 5–7 zile.
5. Virin-CP, forma preparativă – pulbere; s.a. – virusul granulozei. Norma de consum 0,1–0,3
kg/ha în livezi, împotriva viermelui merelor (Cydia pomonella). Modul de aplicare: stropire
pomilor în perioada de vegetaţie şi numărul de tratamente câte 2–3/generaţie. Pauza între
tratamente: 5–7 zile.
6. Virin-MB, forma preparativă – pulbere; s.a. – virusul poliedrozei nucleare. Norma de consum
0,1–0,2 kg/ha în culturi legumicole, sfecla de zahăr și varză, împotriva buhei verzei (larvele de
vârsta I-II) (Mamestra brassicae). Modul de aplicare: stropire în perioada de vegetaţie şi cu un
singur tratament.
7. Virin-OS, forma preparativă – pulbere; s.a. – virușii granuloza+poliedroza nucleară. Norma
de consum 0,2–0,3 kg/ha în culturi de cerealiere, legumicole, cucurbitacee, sfecla de zahăr
împotriva buhelor semănăturilor (Agrotis segetum), fluturelui cu semnul exclamării (Agrotis
exclamationis), buhei legumelor (Autographa gamma – larvele de vârsta I-III). Modul de aplicare: stropire în perioada de vegetaţie şi cu un singur tratament.
PREPARATE MICOTICE
1. Trichodermină, SC, forma preparativă – pulbere uscată; s.a. – Trichoderma lignorum. Norma
de consum:
(i) La tratarea seminţelor de floarea-soarelui împotriva putregaiului alb (Sclerotinia sclerotiorum) 0,5 l/t;
(ii) la tratarea viţei-de-vie pe vegetaţie împotriva putregaiului cenușiu (Botrytis cinerea) 7,010,0 l/ha.
2. Trihodermină – BL, forma preparativă – pulbere uscată; s.a. – Trichoderma lignorum. Norma
de consum și modul de aplicare conform indicaţiilor la legumicole din spaţii protejate: putregaiului alb, cenușiu și radicular (Pythium debaryanum, Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani,
Sclerotinia sclerotiorum), fuzariozei (Fusarium spp.), ascohitozei ( Ascochitosis spp.), verticiliozei (Verticillium albo atrum):
(i) prăfuirea seminţelor 5–6 g/ha; (ii) încorporare în sol înainte de semănat 15–20 g/m2;
(ii) în amestec cu solul din ghiveci 0,5–1,0 g/ghiveci;
(iii) îmbăierea coletului plantei 1,25–1,5 g/plantă;
(iv) stropiri pe vegetaţie 4,0–8,0 g/m2, cu 2–3 tratamente și cu pauza între ele 10–12 zile.
3. Trihodermină TH-7F-BL, forma preparativă – pulbere; s.a. – Trichoderma harzianum. Norma
de consum și numărul de tratamente conform indicaţiilor la cultura protejată de legumicole
împotriva putregaiului alb (Sclerotinia sclerotiorum) 1,0 kg/ha; putregaiului radicular (Pythium
debaryanum, Rhizoctonia solani), 12-15 g/m2 (120-150 kg/ha); fuzariozei (Fusarium spp.) 1,5-3,0 g/
plantă; ascohitozei (Ascochitosis spp.) 2,0-5,0 g/plantă. Modul de aplicare de 5 feluri:
(i) în amestec cu solul din ghiveci 0,5–1,0 g/ghiveci;
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(ii) împrăștierea pe teren şi imediata încorporare în sol la nivelul rădăcinilor plantelor 12–15
g/m2 (120–150 kg/ha);
(iii) aplicare locală (în fiecare cuib) 1,5–3,0 g/plantă (30–60 kg/ha);
(iv) îmbăierea coletului plantei 30–60 kg/ha;
(v) tratamente pe vegetaţie 2,0–5,0 kg/ha (norma de consum a soluţiei 700–200 l/ha), cu pauza
între tratamente 10–12 zile.
4. Nematofagină – BL, forma preparativă – pulbere, s.a. Arthrobotrys oligospora (răpitoare).
Norma de consum și numărul de tratamente conform indicaţiilor la cultura legumicolă din
seră împotriva nematozilor galicole (Meloidogyne incognita). Modul de aplicare:
(i) aplicare locală (în fiecare cuib) 2,0–5,0 g/plantă;
(ii) încorporarea în sol până la răsădire, cu 2–3 săptămâni înainte, 100–150 g/m2;
(iii) încorporarea în sol pe vegetaţie, 100–150 g/m2 și cu pauza între tratamente 1–12 zile.
5. Verticilină granulară – BL, forma preparativă – pulbere, s.a. Verticillium lecani. Norma de
consum 0,1–0,2 l/m2 la castraveţii în sere împotriva larvelor musculiţei albe de seră. Modul de
aplicare: stropire şi numărul de tratamente până la 8 ori. Pauza între tratamente 7–12 zile.
PREPARATE BACTERIENE
1. Bio Star 2,2%, forma preparativă – pulbere, s.a. Bacillus thuringiensis var. Kurstaki, 2,2%. Norma de consum 1,5-2,0 împotriva viermelui prunelor (Cydia funebrana) la prun și a muștei cireșelor (Rhagoletis cerasi) la cireș. Modul de aplicare: stropire pe vegetaţie și până la 5 tratamente.
2. Bio Bacter, forma preparativă – pulbere, s.a. Bacillus subtilis QST 713. Norma de consum 8,0 împotriva moniliozelor (Monilia spp.) la prun, cireș. Modul de aplicare: stropire până la începutul
înfloririi (cca 5% flori înflorite) și după înflorire (cca 75% petale căzute) şi cu un singur tratament.
3. Fitosporin-M, forma preparativă – pulbere, s.a. Bacillus subtilis, 26 D. Norma de consum conform indicaţiilor împotriva putrezirii și căderii răsadului (Rhizoctonia spp., Pythium debaryanum), fuzariozei (Fusarium spp.) la tomate și castraveţi (din răsad) prin:
(i) umectarea seminţelor timp de 1-2 ore;
(ii) înmuierea în soluţie a rădăcinilor răsadului 1-2 ore cu norma de 1,5 g/kg seminţe (20g/10
l apă);
(iii) stropirea pe vegetaţie împotriva manei (Phytophthora infestans) cu norma de 4,0 g/10 l
apă/100 m2 cu intervalul de 10-15 zile.
4. Serenade ASO, forma preparativă – lichid, s.a. Bacillus subtilis QST 713. Norma de consum și
numărul de tratamente conform indicaţiilor pentru protecţia:
(i) mărului, caisului și cireșului împotriva moniliozelor (Monilia spp.) prin stropire până la
începutul înfloririi (cca. 5% flori înflorite) și după înflorire (cca. 75% petale căzute) cu
norma 6,0-8,0 l/ha;
(ii) piersicului împotriva bășicării frunzelor (Taphrina deformans) prin stropire la începutul
înfloririi (cca 5% flori înflorite) și după înflorire (cca 75% petale căzute) cu norma de 0 l/ha;
(iii) tomatelor și castraveţilor de câmp deschis și seră împotriva putregaiului cenușiu (Botrytis cinerea), pătării frunzelor și bășicării fructelor (Xanthomonas vesicatoria), ofilirii bacteriene (Corynebacterium michiganense), pătării unghiulare (Pseudomonas lachrymans)
prin stropire pe vegetaţie cu norma de 5,0-8,0.
5. Paurin, forma preparativă – lichid, s.a. Pseudomonas fluorescens CR-33OD. Norma de consum
conform indicaţiilor împotriva cancerului bacterian (Agrobacterium tumefaciens) la viţa-devie prin:
(i) spălarea minuţioasă a suprafeţei lemnului multianual (tulpina și braţele cu tumori) până
la începutul „plânsului” viţei-de-vie cu norma de 5,0 l/ha;
(ii) înmuierea butașilor rebutaţi în soluţie timp de 1-2 ore înainte de plantare cu norma de
5,0 l/ha;
(iii) stropirea părţilor vătămate după copcit (înlăturarea rădăcinilor superficiale), dar nu mai
târziu de 24 ore, cu norma de 3,0 l/t;
(iv) înmuierea sistemului radicular al butașilor cu 30-45 zile înainte de plantare și evitarea
razelor solare, cu norma de 3,0 l/t;
(v) înmuierea în soluţie a butașilor verzi 10-15 minunte până la plantare în sol cu norma de
200 ml la 100 l apă;
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(vi) înmuierea în soluţie a tăieturilor butașilor de soiuri europene pe rădăcini proprii timp de
15-30 minute înainte de stratificare, cu norma de 3,0 l la 1 tonă apă;
(vii) umectarea sistemului radicular al rădăcinilor la plantare în substrat natural după invitro timp de 3-5 secunde, cu norma de 2 ml la 10 l apă;
(viii) înmuierea în soluţie pentru 5-10 secunde până la parafinare și stratificare a nodului
unde se unește portaltoiului cu altoiul, cu norma de 3,0 l/ha.
6. Rizoplan, forma preparativă – lichid, s.a. Pseudomonas fluorescens AP-33 (V-3481). Norma de
consum conform indicaţiilor împotriva putregaiurilor, mucegaiurilor, pătărilor, fitoftorozelor,
macrosporiozelor, fuzariozelor la culturile de:
(i) cereale–seminţele, 0,5 kg/t de seminţe semiuscate, cu norma de consum a soluţiei de lucru
– 10 l/t;
(ii) cartoful pentru întărirea potenţialului fiziologic al materialului săditor, cu norma de consum 1,0 l/ha și a soluţiei de lucru – 10 l/t;
(iii) verzei împotriva înnegririi și putrezirii răsadului (Olpidium brassicae, Pythium debaryanum, Rhizoctonia solani) și bacteriozelor (Xanthomonas campestris, Erwinia carotovora)
prin tratarea seminţelor, cu norma de 20 ml/kg și pe vegetaţie la fel împotriva bacteriozelor (X.campestris, E.carotovora), cu norma de 0,3 l/ha.
7. Proradix WP, forma preparativă – lichid, s.a. Pseudomonas spp. 3% DSMZ – 13134. Norma
de consum conform indicaţiilor pentru protecţia cartofului împotriva rizoctoniozei (Rhizoctonia solani) și râiei argintii (Helminthosporium solani) prin: (i) tratarea tuberculilor înainte de
plantare, cu norma 2 g/100 kg de tuberculi; (ii) stropirea solului în timpul plantării, cu norma
de 60 g/ha (volumul de apă 60-80 l/ha).

4.6.2. Preparate chimice de origine vegetală
Insecticidele pe bază de extracte vegetale sunt recomandate la stropitul plantelor atacate de
insectele sugătoare şi cu corp moale: păduchi, purici meliferi, acarieni, ploşniţe, omizi mici de
nălbar, albiliţă, buhe, molii, viespi etc. În acest scop se propun următoarele plante și reţete de
infuzii (gen ceai) și decocturi (fiertură). Ambele soluţii obţinute se strecoară înainte de aplicare
prin stropire pe vegetaţie.
Tabelul 4.6.2.1. Preparate chimice de origine vegetală, reţetă şi modul de aplicare
Planta
Ceapă–coji
(Allium cepa)
Usturoi–bulbi
(Allium sativum)

Reţeta
Infuzie: 200 g de coji opărite în 10 l de apă
și se ţin 4-5 zile la înmuiere
Infuzie: 0,5 kg de usturoi ras prin răzătoare sau zdrobit în usturoiniţă. Terciul obţinut se amestecă bine în 3-5 l de apă

Aplicarea prin stropire
De 3-4 ori cu interval de 5-7 zile

După prima strecurare se trec încă o dată
prin 1-2 l de apă şi se strecoară. Mixtura
se completează până la 10 l de apă, apoi
se aplică
Aconitum
Infuzie: 1 kg de masă uscată şi zdrobită se Mixtura se strecoară şi se adaugă 5 l de
(Aconita moldavicum)
ţine 48 ore în 10 l de apă şi se adaugă 30 apă, apoi se aplică
ml de alcalin (leşie din cenuşă)
Măselăriţă, sunătoare Infuzie: 1 kg de plante uscate şi zdrobite Frunzele uscate şi rădăcinile se pregătesc
(Hyoscyamus niger)
se toarnă în 10 l de apă şi se ţin 12 ore, din toamnă, iar planta întreagă numai în al
apoi se strecoară
doilea an
Decoct: Aceeaşi proporţie doar că se fier- Pentru a asigura lipirea bună pe frunze, se
be 30 de minute, se răceşte şi se strecoară adaugă 30-40 g săpun de rufe
Brânca–ursului
Decoct: 1 kg de masă de plantă se ţine o zi Plantele se pregătesc în perioada de înflo(Heracleum sphondylium) şi o noapte în 10 l de apă
rire
Susaiul
Infuzie: 1-2 kg de plante uscate zdrobite La stropit proporţia trebuie să fie de 1:2;
(Centaurea picris)
se ţin o zi şi o noapte în 10 l de apă
se mai adaugă 20-30 g de săpun de rufe la
10 l de soluţie
Decoct: 1-2 kg de plante uscate şi zdrobi- Stropitul se face imediat. Plantele de susai
te, înmuiate 6-8 ore în apă, se fierb timp se colectează în perioda de înflorire
de 30 minute.
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Planta
Muştarul alb
(Brassica alba)
Laur, cornuţă
(Datura stramonium)

Nemţişori de câmp
(Delphinium).

Arţar american
(Acer negundo)
Pelin
(Artemisia absinthium)

Brusture
(Lappa major)
Laptele-cucului
(Euphorbia cyparissias)

Păpădie
(Taraxacum officinale)
Arinul alb
(Alnus incana):

Zârnă, umbra nopţii
(Solanum nigrum)
Muşeţel, romaniţă
(Pyrethrum
cinerariaefolium)
Pinul
(Pinus silvestris)

Reţeta
Infuzie: 10 g de muştar se toarnă în 1 l de
apă şi se lasă pe două zile.
Infuzie: 50 de buchete de frunze se toarnă
în 1 litru de apă şi se lasă pe 12 ore, apoi
se strecoară.
Decoct: 1 kg de plante uscate se fierb 2-3
ore în 1 l de apă.
Infuzie: 1 kg de plante uscate şi zdrobite
se toarnă în 10 l de apă şi se ţin 2 zile, apoi
se strecoară
Decoct: aceeaşi cantitate de apă şi plante
uscate care se ţin 10-12 ore, apoi se fierb
10-15 minute
Infuzie: în jumătate de găleată de frunze
verzi se adaugă apă până la umplere şi se
ţine o zi şi o noapte
Infuzie: 700-800 g de pelin înflorit se
zdrobește și se toarnă 10 l de apă rece,
se ţin o zi şi o noapte, apoi se fierb 30 de
min. Se strecoară şi se diluează în raport
de 1:2
Decoct: 1 kg de pelin uscat se fierbe 1015 minute într-o cantitate mică de apă,
apoi decoctul se răceşte, se adaugă 1 kg
de gunoi de pasăre uscat şi se ţine 1-2 zile
şi nopţi cu puţin adaos de apă. Se strecoară şi se adaugă încă 10 l de apă
Infuzie: o treime din găleată se umple cu
frunze de brusture tăiate mărunt şi se
completează cu apă. Mixtura se ţine 3 zile
și se strecoară
Decoct: 4 kg de frunze şi tulpini tăiate
imediat după înflorire se zdrobesc, apoi
fierb 2-3 ore într-o cantitate mică de apă,
după care se strecoară şi se adaugă 10 l
apă rece
Infuzie: 400 g de frunze verzi sau 200-300
g de rădăcină mărunţită se toarnă în 10 l
de apă, se ţine 2-3 ore, apoi se strecoară
şi se aplică imediat.
Infuzie: 1 kg de frunze uscate sau 2 kg de
frunze verzi zdrobite se ţin o zi şi o noapte
în apă, apoi se fierb timp de 30-40 minute
Decoct: se mai ţine 6-12 ore
Decoct: 5-6 kg de plante se toarnă în 10
l de apă. Mixtura se ţine 3-4 ore, apoi se
fierbe 3 ore la foc slab. Urmează răcirea şi
strecurarea
Infuzie: 220 g de flori uscate şi zdrobite
până la pudră se toarnă în 10 litri de apă

Aplicarea prin stropire
Pentru stropire infuzia se diluează în 4 l
de apă.
Plantele se stropesc imediat.
Plantele se adună doar înflorite
Plantele se stropesc imediat
Plantele se stropesc după răcire
Soluţia se strecoară şi se stropeşte mărul
împotriva viermelui merelor
Stropirile se efectuează cu interval de 7-8
zile împotriva viermelui merelor şi gândacului de Colorado
Împotriva omizilor defoliatoare ale pomilor fructiferi. Stropirile se efectuează cu
interval de 7 zile

Împotriva dăunătorilor defoliatori

Se stropesc defoliatorii verzei: larvele din
primele vârste de albiliţă, buhă, molie etc.

Împotriva sugătorilor pomilor fructiferi
înainte de ănflorire şi după terminarea ei
Se stropesc merii şi garoafele împotriva
acarienilor

Se mai adaugă 30-40 g de săpun de rufe.
Distruge omizile mici de pomi fructiferi şi
plante de legume
Pudra se amestecă cu apă până la omogenitate, apoi se stropesc plantele

Infuzie: 2 kg de plante pregătite se toarnă Îniante de stropire mixtura se diluează în
în 8 l de apă şi se ţin 5-7 zile la întuneric raport de 1:1
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Planta

Reţeta
Tutun
Infuzie: 400 g de plante uscate zdrobite se
(Nicotiana tabacum)
toarnă în 10 l de apă şi se ţine 2-3 zile. Se
(orice organ al plantei) adaugă 40 g de săpun de rufe la 10 l de apă
Decoct: 400 g de plante uscate se toarnă
în 10 l de apă şi se ţine o zi şi o noapte,
apoi se fierbe 2 ore
Coada-şoaricelui
Infuzie: 800 g de plante uscate şi zdrobite
(Achillea millefolium):
mărunt se opăresc cu puţină apă, apoi se
ţin 1,5 zile
Decoct: 800 g de plante uscate şi zdrobite
se fierb 30 min, în puţină apă, apoi se mai
adaugă 10 l de apă
Iarbă de negi, crucea
Infuzie: 3-4 kg de plante verzi sau 1 kg de
voinicului
plante uscate (fără rădăcini) se toarnă în
(Chelidonium majus)
10 l de apă şi se ţin 24-36 ore
Ardei iute
Decoct: 1 kg de ardei iute tăiat în două
(Capsicum)
se fierb o oră în 10 l de apă, într-un vas
închis, apoi mixtura se lasă pe 2 zile. Apoi
ardeiul se toacă, iar terciul se scurge şi decoctul se strecoară, se toarnă în sticle, se
ţine la întuneric
Cartoful
Infuzie: 1,2 kg de vrejuri verzi sau 0,6-0,8
(vrejurile)
kg de vrejuri uscate se toarnă în 10 l de
(Solanum tuberosum)
apă caldă şi se ţin 3-4 ore. Se strecoară şi
se adaugă 40 g de săpun de rufe. Soluţia
se foloseşte în concentraţia indicată, în
caz contrar putem provoca arsuri la plante
Tomate (vrejurile)
Decoct 1: 4 kg de vrejuri verzi se toarnă în
(Solanum lycopersicum) 10 l de apă şi se ţin 3-4 ore, după care se
fierb la foc slab 30 de minute. Decoctul răcit se strecoară, se păstrează în sticle, la întuneric, la răcoare, astfel va păstra calitatea
un an de zile. Înainte de folosire decoctul
se diluează în apă în raport de 1:2 şi la 10
l de apă se adaugă 40 g de săpun de rufe
Decoct 2: 400 g de vrejuri uscate pregătite din toamnă se fireb în puţină apă şi la
foc slab 2-3 ore, apoi decoctul se răceşte,
se strecoară, se diluează cu apă în raport
de 1:2
Ştevie, măcriş
Decoct: 300 g de rădăcini tocate se toarnă
(Rumes acelosa)
în 10 l de apă caldă (nu mai mult de 40oC)
şi se ţine timp de 3 ore, apoi se strecoară.
Se adaugă 40 g de săpun de rufe la o găleată de apă. Pe rană se aştern 1-1,5 cm de
frunze tocate de ştevie şi se leagă cu cârpe.
Repetăm procedura de 2-3 ori pe vară
Citrice (coji)
Infuzie: 10 g coji uscate se toarnă în 1 l de
(Citrus × limon)
apă fiartă şi se ţin 5 zile, apoi se strecoară.
La stropit se recomandă de adăugat un pic
de uree
Cenuşă
Infuzie: 1 pahar de cenuşă se toarnă în 10
l de apă, se ţine timp de 1,5-2 zile, apoi se
adaugă 80 g săpun de rufe
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Aplicarea prin stropire
Plantele se stropesc de 3-4 ori cu un interval de 4-5 zile. Infuzia distruge o gamă
largă de insecte dăunătoare
După răcire se mai diluează în 10 l de apă
Se strecoară şi se adaugă 10 l de apă
La stropire se adaugă 40 g de săpun de
rufe la 10 l de apă
Pudra de iarba de negi se mai foloseşte
împotriva puricilor şi omizilor de albiliţa
verzei şi alţi fluturi
Se foloseşte la necesitate împotriva aceloraşi dăunători cu corp moale şi a limacsilor
(melci fără cochilie)

Vrejurile pot fi pregătite şi toamna, după
care se ţin la uscat.
Împotriva unei largi game de insecte dăunătoare din grădinile particulare
La 10 l de apă se adaugă 40 g de săpun de
rufe. Împotriva unei largi game de insecte
dăunătoare din grădinile particulare

Împotriva omizii de câmp, buhei verzei,
larvele viespii rapiţei etc.

Soluţia se utilizează în ziua pregătirii şi
se efectuează o dată pe săptămână împotriva: (i) puricilor cruciferi la ridiche şi
seminceri de varză; (ii) valabilă şi pentru
cicatrizarea rănilor după tăierile pomilor
fructiferi
Împotriva dăunătorilor plantelor de cameră: păduchi, acarieni şi tripşi
Împotriva păduchilor
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V. PRODUSE DE UZ FITOSANITAR (PUF) UTILIZATE PENTRU
PROTECŢIA CULTURILOR AGRICOLE ŞI GESTIONAREA
ACESTORA LA NIVEL DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ
5.1. FORMELE DE CONDIŢIONARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR
Sistemul integrat de protecţie a culturilor agricole va cuprinde metode de combatere agrotehnice, mecanice, fizice şi, în final, la imposibilitatea combaterii dăunătorilor sau reducerii afectării
culturilor agricole de către boli, se vor aplica produse chimice – ştiinţific numite produse de uz
fitosanitar - PUF.
Produsele fitosanitare utilizate în sectorul agricol sunt condiţionate sub diferite forme, care
necesită de a fi cunoscute de producătorii agricoli în scopul determinării specificului aplicării
produsului chimic. Deseori pe ambalaje este prezentată forma prescurtată a condiţionării preparatului şi acest fapt indică cunoaşterea abrevierilor naţionale, internaţionale şi a ţărilor din vecinătate (mulţi producători agricoli utilizează preparate noi, netestate aduse din ţările învecinate).
Vom remarca că baza juridică pentru fabricarea, importul, comercializarea, utilizarea, depozitarea, transportarea şi publicitatea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, este omologarea
de stat a acestor produse, deci la utilizare se vor aplica doar preparatele înscrise şi admise de „Registrul de Stat al produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor”, iar pentru consultarea formelor de
condiţionare, substanţelor active, denumirilor comerciale ale PUF şi ale dozelor de aplicare se va
consulta inclusiv pagina web a Î.S. “Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de
Uz Fitosanitar și a Fertilizanţilor“ – www.pesticide.md.
Tabelul 5.1.1. Prescurtările pentru formele de condiţionare aplicate produselor de uz fitosanitar
Simbolul
abrevieriii

Tipul de formă preparativă, respectiv în:
Limba engleză

AB
BR

Grain bait
Briquiette

CB

Bait concentrate

CG
CS
DP

Encapsulated granule
Capsule suspension
Dustable powder
Powder for dry seed
treatment
Emulsifiable concentrate
Emulsion, water in oii
Emulsion, oii in water
Smoke tin
Fine granule
Flowable concentrate
for seed treatment
Smoke tabiet
Granular bait
Macrogranule
Granule
Solution for seed treatment
Microgranule
Paste

DS
ЕС
EO
EW
FD
FG
FS
FT
GB
GG
GR
LS
MG
PA

Limba română
Momeală din grăunţe
Brichete
Concentrat pentru
pregătirea momelii
Granulat capsulat
Suspensie de capsule
Pulbere pentru prăfuire
Pulbere pentru tratarea
uscată a seminţelor
Concentrat emulsionabil
Emulsie uleioasă
Emulsie apoasă
Fumigant (cartuş)
Microgranule
Suspensie concentrată
pentru tratarea seminţelor
Fumigant
Momeală granulară
Macrogranule
Granule
Soluţie p/u tratarea seminţelor
Microgranule
Pastă

Limba rusă
Приманка зерновая
Брикет
Концентрат для
приготовления приманок
Гранулы капсулированные
Суспензия капсульная
Порошок для опыливания
Порошок для сухой
обработки семян
Концентрат эмульсии
Маслянная эмульсия
Водная эмульсия
Дымовая шашка
Микрогранулы
Концентрат суспензии
для обработки семян
Фумигант в таблетках
Приманка гранулированная
Макрогранулы
Гранулы
Раствор для обработки семян
Микрогранулы
Паста
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Simbolul
abrevieriii

Tipul de formă preparativă, respectiv în:
Limba engleză

Limba română

SC
SL
SP

Suspension concentrate
Soluble concentrate
Water soluble powder

Suspensie concentrată
Concentrat solubil
Pulbere solubilă în apă

SU

Ulta-low volume

Stropire de volum ultraredus

ТВ
WG
WP

Tabiet
Water dispersible granules
Wettable povder
Water dispersible powder
for seed treatment

Pastile
Granule dispersabile în apă
Pulbere umectabilă
Pulbere umectabilă pentru
tratarea umedă a seminţelor

WS

Limba rusă
Концентрат суспензии
Водорастворимый концентрат
Водорастворимый порошок
Ультрамалообъемное
опрыскивание
Таблетки
Водно-диспергируемые гранулы
Смачивающийся порошок
Смачивающийся порошок для
влажной обработки семян

Condiţionarea produselor fitosanitare prin abrevieri (mai des utilizate): pulberi de prăfuit
(DP), pulberi umectabile (WP), utilizate pentru pregătirea suspensiilor; pulberi solubile în apă
(SP) şi concentrate emulsionabile (EC), folosite pentru prepararea de emulsii: produse pentru
tratamente cu volum ultraredus (SU), condiţionate în mod special pentru a putea fi aplicate
fără diluare cu apă, în cantităţi foarte mici/unitatea de suprafaţă, dar cu instalaţii speciale; granule (GR), utilizate în combaterea unor dăunători prin tratamente la sol şi la plante; soluţii pentru
tratarea seminţelor (LS), condiţionate special pentru seminţe sau în alte forme de condiţionare
(PA, DS, DP), dar care se aplică şi pe seminţe. Există şi alte forme de condiţionare, precum: suspensie de capsule (CS), microgranule (MG), pastile (TB) etc.
Produsele fitosanitare condiţionate au un anumit conţinut în substanţa activă. De exemplu,
produsul ARRIVO 250 CE (substanţa activă – cipermitrină la 25% sau 250 g/l), utilizat în tratamentul contra buhei rozătoare, musculiţei albe de seră, omizi de stepă, ploşniţelor, păduchilor, prin
stropiri în perioada de vegetaţie la tomate, pepene verde şi galben, castraveţi, soia, lucernă, grâu,
varză, cartof, este condiţionată ca şi concentrat emulsionabil (CE sau în eng. EC), fiind utilizat în
concentraţii de 0,16 l/ha la varză, 0,24-0,32 l/ha la tomate, pepenele verde şi galben etc.
Aplicarea produselor fitosanitare se va efectua în baza monitoringului infestării de boli şi
dăunători. Pesticidele vor fi aplicate la fazele de dezvoltare a plantelor (şi de dezvoltare a bolii
sau infestării de dăunător) şi în dozele permise. O măsură obligatorie va fi respectarea perioadei
remanente a produsului, în acest fel se vor evita reziduurile de pesticide în produse agricole.

5.2. DEPOZITAREA LA NIVEL DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ A PUF
Producătorii agricoli ca proprietari de terenuri şi utilizatorii de pesticide poartă responsabilitatea pentru depozitarea lor într-un mod sigur şi inofensiv, cu excluderea impactului lor asupra
sănătăţii oamenilor sau a mediului. Totodată, păstrarea în condiţii neadecvate poate influenţa
calitatea produsului, astfel transformându-l în produs inutilizabil sau învechit.
Depozitarea pesticidelor se admite numai în locuri coordonate cu subdiviziunile teritoriale
ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) şi autorităţii de mediu Inspectoratul
Ecologic de Stat (IES), în încăperi ce dispun de dispozitive pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia muncii şi tehnica securităţii muncii, de măsurare, avizate metrologică (mensuri,
cântare). Depozitele în cauză, cu o capacitate de stocare corespunzătoare, trebuie să fie construite
numai din materiale durabile, neinflamabile, întru asigurarea păstrării produselor menţionate
în condiţii de securitate, excluderea unor scurgeri sau împrăştieri. Podeaua trebuie să fie impermeabilă şi situată mai jos decât suprafaţa solului pentru a forma un bazin de retenţie, sau trebuie
să existe praguri la uşi şi pereţi care să evite scurgerea lichidelor prin ele şi să reţină materialul
împrăştiat. Depozitele de pesticide trebuie să fie amplasate nu mai aproape de 200 m de la localitate, surse de apă, furaje, câmpuri şi terenuri agricole, ferme pentru animale şi pentru asigurarea
protecţiei contra incendiilor, este important ca depozitul să fie înconjurat cu un şanţ betonat. În
lucrul cu pesticidele, trebuie respectate regulile de igienă şi sănătate publică şi prevederile protecţiei muncii.
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În cazul păstrării pesticidelor în condiţii de casă sau fermă, trebuie respectate următoarele
condiţii minimale cu privire la următoarele:
1. Necesită păstrate într-un loc sigur, în care copiii, animalele sau persoanele neautorizate nu
au acces;
2. Trebuie păstrate în încăperi separate de orice produse alimentare, inclusiv hrana animalelor, separat şi departe de sursele de apă sau ambalajele utilizate pentru păstrarea apei;
3. Nu trebuie păstrate în încăperi de locuit sau în dormitoare;
4. Pesticidele ambalate sau ambalajele deşarte trebuie păstrate în locuri uscate şi ferite de
lumina solara directă;
5. Produsele trebuie păstrate separat sau la o distanţă sigură de la surse de foc sau curent
electric, becuri etc.
6. Încăperile în care se păstrează pesticidele trebuie să fie bine ventilate;
7. Pesticidele în timpul păstrării nu trebuie transferate în alte ambalaje, decât cele în care ele
au fost comercializate;
8. Produsele procurate anterior trebuie să fie utilizate complet până la procurarea produsului nou similar, dacă nu există alte obstacole pentru aceasta;
9. Produsele învechite sau ambalajele deteriorate trebuie strict observate şi reciclate corespunzător;
10. În momentul aplicării, preparatul trebuie la maximum scurs din ambalajul sau containerul în care el a fost procurat sau păstrat, iar ulterior containerele sau ambalajele deşarte
trebuie întoarse la distribuitori printr-o schemă aprobată de colectare.
Dacă asemenea scheme sau reţele de colectare a ambalajelor de sub pesticide încă nu există
– utilizatorii trebuie să ceară unităţilor de comercializare a pesticidelor asemenea instrumente.
Scopul lor va consta în eliminarea riscurilor potenţiale de utilizare repetată sau necomformată
destinaţiei acestor ambalaje şi crearea condiţiilor de eliminare a lor în condiţii inofensive pentru
mediu şi sănătatea populaţiei.

5.3. APLICAREA PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR ŞI MĂSURI DE
PROTECŢIE INDIVIDUALE ŞI DE PROTECŢIE A MEDIULUI
Aplicarea pesticidelor în fiecare caz aparte se efectuează în baza instrucţiunilor, recomandărilor şi indicaţiilor metodice, tehnologice, aprobate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale
şi Mediului (MADRM), Registrului de stat al produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor, precum
şi în conformitate cu Regulamentul privind gestionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în economia naţională din 28.11.2003 emis prin Ordinul MADRM nr. 231. Se atenţionează, în
special, respectarea dozelor de produse de uz fitosanitar, normele de consum al soluţiilor de lucru,
precum şi multiplicitatea stropirilor. ATENŢIE! Se interzice categoric depăşirea normei de consum a produselor de uz fitosanitar şi multiplicitatea stropirilor, stipulate în Registrul de stat.
1. Stropirile se efectuează cu ajutorul aparatelor de spate sau carosabile. Pulverizările se fac
cu utilaje cu acţionare pneumatică. Aerosolii se obţin cu ajutorul generatoarelor de ceaţă.
Tratamentele gazoase se fac în spaţii închise, pentru dezinfectarea seminţelor sau tratarea
spaţiilor de depozitare.
2. Dozele stropitorilor trebuie să fie menţinute în stare de funcţionare eficientă în baza verificărilor periodice şi reparării sau înlocuirii, în caz de necesitate, a pieselor defecte.
3. Înainte de stropire, duzele trebuie calibrate astfel ca acestea să aibă aceeaşi capacitate de
împrăştiere. Înălţimea lor de stropire va asigura distribuirea uniformă şi omogenă a pesticidelor pe plante.
4. Reducerea cantităţii de pesticide dispersate în mediu poate fi asigurată şi prin respectarea strictă a tehnologiilor de protecţie a plantelor. În acest sens, se recomandă echiparea
dispozitivelor de pulverizare cu ecrane care limitează împrăştierea preparatelor în afara
zonelor strict vizate, menţinerea dozelor la parametri optimi, corelarea strictă dintre capacitatea şi randamentul utilajelor de pulverizare.
5. Tratamentele contra dăunătorilor se execută numai atunci când un dăunător are tendinţa
să se dezvolte peste pragul economic de dăunare. Acest prag reprezintă un aşa nivel al po-
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pulaţiei de dăunători care produce o pagubă superioară costurilor totale ale tratamentului
cu mijloace de protecţie a plantelor.
6. Strategia şi tactica efectuării lucrărilor de protecţie a plantelor trebuie consultată cu specialiştii de profil şi literatura de specialitate.
7. Toţi utilizatorii de pesticide trebuie să ţină şi să completeze registrul de evidenţă a pesticidelor, în care vor fi incluse toate operaţiile implicate de utilizare a pesticidelor, inclusiv
informaţii despre data achiziţionării, fabricaţiei produsului, furnizorul de pesticide şi utilizarea lor la diferite sectoare.
8. Decizia utilizării pesticidelor sau a mijloacelor alternative de protecţie a plantelor aparţine
în exclusivitate fermierului, dar ea trebuie luată ţinând cont de situaţia concretă din câmp
sau plantaţie. Fermierul fără pregătire agronomică de specialitate trebuie să ia decizia de
aplicare a pesticidelor numai după consultarea specialistului de profil. Aplicarea pesticidelor trebuie realizată numai la avertizare şi la atingerea de către dăunători a pragului
economic de dăunare.
9. Fermierii şi autorităţile locale trebuie să informeze şi să obţină din timp informaţie despre
tratamentele cu pesticide, care să includă date despre tipul de tratament, culturile care
urmează a fi protejate, terenurile pe care se vor aplica tratamente, termenele de aplicare,
denumirea, normele şi dozele pesticidelor ce se recomandă a fi utilizate: aceste date la fel
necesită de a fi obligatoriu aduse la cunoştinţa apicultorilor din localitate.
10. Aplicarea pesticidelor se va face în condiţii meteorologice optime, prevăzute pentru tehnologiile utilizate. Nu se fac tratamente pe ploaie (sau înainte şi după), ori când umiditatea
atmosferică este ridicată. În caz de vânt puternic, tratamentele se vor efectua numai dimineaţa sau seara. Viteza maximă a vântului pe care se vor face tratamente va fi de 4 m/s.
11. Apele de la spălarea utilajelor pentru protecţia plantelor vor fi turnate în soluţia de stropit,
cu respectarea normei de soluţie aplicată pe unitatea de suprafaţă. Utilajele vor fi spălate
cu jet de presiune, în zone special amenajate, prevăzute cu baze de inactivare a pesticidelor din apele de spălare. Bazele de inactivare vor fi amplasate la o distanţă corespunzătoare de locuinţe, fântâni, ferme de animale, culturi agricole.
12. La efectuarea tratamentelor se admite numai personal instruit care cunoaşte regulile respective. În cazul în care utilajul funcţionează necorespunzător, personalul trebuie să stopeze aplicarea tratamentului şi să ia masurile necesare pentru remedierea defecţiunilor.
În scopul evitării riscurilor de poluare a mediului nu utilizaţi containerele sau ambalajele deşarte de sub pesticide, inclusiv pentru păstrarea altor pesticide sau substanţe chimice. Nu spălaţi,
nu ardeţi, nu înhumaţi şi nu aruncaţi containerele sau ambalajele de pesticide în containerele
pentru deşeuri menajere, la gunoişti sau în locuri neautorizate. Consultaţi inspectorii pentru protecţia plantelor, inspecţia ecologică sau reprezentanţii centrelor de medicină preventivă înainte
de a lua decizia finală de eliminare a acestor ambalaje.
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5.4. PRODUSE DE UZ FITOSANITAR UTILIZATE PENTRU PROTECȚIA
CULTURILOR AGRICOLE
Tabelul 5.4.1. Preparatele chimice omologate pentru combaterea dăunătorilor la culturile de cereale
Nr.

Organismul dăunător

1

• Ploșniţe
(Eurygaster spp., Aelia spp.),
• Tripsul grâului
(Haplothrips tritici),
• Păduchi (Aphididae),
• Purici (Chrysomelidae),
• Cărăbușelul spicelor
de cereale (Anisoplia
austriaca),
• Muștele cerealelor
(Cecidomyidae, Chloropidae,
Anthomyidae),
• Cicoriţe (Cicadellidae),
• Gândacul ghebos al
cerealelor
(Zabrus tenebrioides)

Sustanţe active permise pentru combatere:
preparate comerciale / dozele de aplicare conform:
http://www.pesticide.md/registrul-de-stat
• Acetamiprid: Orfeu WDG, Michigan 20 WP, Kestrel 20 SL
• Acetamiprid+lambda-cihalotrin: Organsa SC
• Alfa-cipermetrin: Aperyn 10 EC, Decimid, EC, Bestseller 200 SC,
FAS EC; Fascord EC, FASTAC 100 EC, Fatrin EC, Novathrin 10 EC,
Top Alpha 10 EC
• Cipermetrin: Ciper Star 500 EC, Cythrin 500 EC, Arrivo 25 EC,
Perfect 250 EC
• Zeta-cipermetrin: Haski EW
• Deltametrin: Decis Expert 100 EC, Decis f-Luxx EC 25, Decis Profi
WG 25
• Esfenvalerat: Sumi-alpha 5 EC, Sămpai EC
• Gama-cihalotrin: Vantex 60 CS
• Lambda-cihalotrin: Braik ME, Karate Zeon 5 CS, Karate Zeon 5
CS, LAMBDA 050 CS, Lamdex 5 EC, Boxer 5 CS, Opercot 5 WP,
Sambo 50 CS
• Pirimifos-metil: Actellic 50 EC
• Tau-fluvalinat: Mavrik 2F
• Tiacloprid şi +deltametrin: Biscaya 240 OD, Gala 480 SC, Proteus
OD 110

Tabelul 5.4.2. Preparatele chimice omologate pentru combaterea bolilor la culturile de cereale
Sustanţe active permise pentru combatere:
preparate comerciale / dozele de aplicare conform:
http://www.pesticide.md/registrul-de-stat

Nr.

Organismul dăunător

1

• Făinare (Erysiphe graminis),
• Rugina brună
(Puccinia recondite),
• Septorioza (Septoria tritici),
• Pirenoforoza
(Pyrenophora tritici-repentis)

• Azoxistrobin+ciproconazol sau +epoxiconazol: Amigo 330 SC,
Amistar XTRA 280 SC, Cronos 280 SC, Spirit SC
• Difenoconazol+ciproconazol: Dividend Star 036 FS, Oplot Trio SC
• Epoxiconazol + piraclostrobin, sau + metconazol, sau + ciproconazol:
Crop Keen 125 SE, Racurs SC, OSIRIS STAR
• Flutriafol: Arena 25SC, Empact 25 SC, Impact 25 SC, Impuls-F SC,
Rubigo 250 SC
• Piraclostrobin + fluxapiroxad + epoxiconazol: Priaxor
• Protioconazol+trifloxistrobin, sau + tebuconazol + bixafen, sau
spiroxamină+ tebuconazol: Nativo Pro 325 SC, Skyway Xpro EC
275, Falcon Pro
• Tebuconazol sau tebuconazol + kresoxim-metil, sau metil+flutriafol:
Teza SC, Alister 250 EW, Busol WG, Cavaler 25 SC, Concord 250
EW, Mystik 25 EC

2

• Septorioza
(Septoria nodorum),
• Pirenoforoza
(Pyrenophora tritici-repentis)

•
•
•
•
•

Folpet: Phoenix SC
Epoxiconazol+piraclostrobin: ABACUS SE
Tebuconazol: Cerfun 250 EW
Tiofanat-metil: Eclipse 700 WP
Flutriafol: Etalon 250 SC

BUNELE PRACTICI DE PROTECŢIE INTEGRATĂ A CULTURILOR AGRICOLE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
GHID PRACTIC PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI
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Nr.
3

Sustanţe active permise pentru combatere:
preparate comerciale / dozele de aplicare conform:
http://www.pesticide.md/registrul-de-stat

Organismul dăunător
• Helmintosporioza
(Helminthosporium spp.),
• Sfâșierea frunzelor de orz
(Helminthosporium
gramineum),
• Făinare (Erysiphe graminis)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Azoxistrobin+ciproconazol: Amistar XTRA 280 SC, Reikon SC
Bixafen+protioconazol: Aviator Xpro 225 EC
Difenoconazol +tebuconazol +azoxistrobin: Oplot Trio SC
Flutriafol: Impuls-F SC, Fitolecari SC, Vincit Minima SC,
Xenium 25 SC
Epoxiconazol + piraclostrobin, sau + metconazol, sau + ciproconazol
sau + tiofanat-metil: Crop Keen 125 SE, Racurs SC, OSIRIS STAR,
Fabus 497 SC
Mefentrifluconazol+piraclostrobin: Revycare sau Metrafenon:
FLEXITY
Piraclostrobin+boscalid sau +fluxapiroxad: Pictor Active, Priaxor,
RETENGO
Protioconazol+trifloxistrobin sau +tebuconazol+bixafen: Nativo Pro
325 SC, Skyway Xpro EC 275, Tilmor EC 240
Tebuconazol sau tebuconazol + kresoxim-metil, sau +sulf, sau
+metil+flutriafol: Arbalet 75 WG, Cavaler 25 SC, Concord 250 EW,
Dospeh 25 EC, Folmex EW
Trifloxistrobin+protioconazol: Madison SC 263 (0,7-0,9 l/ha)

4

• Putregaiul fuzarian al
rădăcinilor (Fusarium),
• Măluri (Tilletia),
• Mucegai de zăpadă
(Fusarium nivale),
• Pătarea brună
(Septoria nodorum)

• Difenoconazol: Dividend Formula M, Daimond Elit
• Fludioxonil sau fludioxonil+teflutrin: Sinclair SC, Vibrance Duo,
Austral Plus
• Flutriafol sau flutriafol+tiabendazol: Vincit Minima SC, Supervin SC
• Tebuconazol sau tiabendazol+tebuconazol+flutriafol: Folmex EW,
Orius 6 FS, Passad 190 FS, Raxil Ultra FS 120, Stimul 120 FS, Trio
Gold FS, Vial TrusT SC
• Tiabendazol+tebuconazol+imazalil: Antal FS, Dospeh 3 SC,
Trio Gold FS
• Triticonazol+piraclostrobi sau +procloraz: INSURE PERFORM,
KINTO DUO

5

• Făinare (Erysiphe graminis)

• Azoxistrobin+ciproconazol+epoxiconazol: Capital SC
• Tebuconazol: Colosal EC, Orius 6 FS, Bunker SC

6

• Mălura comună
(Tilletia caries),
• Putregaiurile rădăcinilor
(Helminthosporium spp.,
Fusarium spp.),
• Tăciune (Ustilago)

•
•
•
•
•
•
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Difenoconazol: Dividend Formula M, Daimond Elit
Fludioxonil+difenoconazol: Celest Extra
Ipconazol: Rancona 15 ME
Protioconazol+tebuconazol: Lamardor FS 400
Tiabendazol+tebuconazol+imazalil: Dospeh 3 SC
Triticonazol+piraclostrobi sau +procloraz: INSURE PERFORM, KINTO
DUO, Raxil Ultra FS 120, Folmex Flow FS, Passad 190 FS, Orius 6 FS,
Bunker SC AO
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Tabelul 5.4.3. Preparatele chimice omologate pentru combaterea
dăunătorilor și bolilor la cultura de porumb
Nr.

Sustanţe active permise pentru combatere:
preparate comerciale / dozele de aplicare conform:
http://www.pesticide.md/registrul-de-stat

Organismul dăunător

DĂUNĂTORII PORUMBULUI
1

• Buha fructificaţiilor
(Heliothis armigera),
• Sfredelitorul porumbului
(Ostrinia nubilalis)

• Alfa-cipermetrin: Decimid EC, FASTAC 100 EC
• Cipermetrin: Cythrin 500 EC, Șarpei ME,
• Clorantraniliprol, sau +lambda-cihalotrin: Ampligo 150 ZC,
Coragen 20 SC
• Lambda-cihalotrin: Boxer 5 CS
• Triflumuron: Alsystin SC 480
• Tiacloprid+deltametrin: Veles SC

2

• Viermele vestic al
rădăcinilor de porumb

• Teflutrin: Force 1,5 G
BOLILE PORUMBULUI

1

•
•
•
•

Putregai radicular
Mucegaiul seminţelor
Tăciunele comun
Tăciunele știuleţilor

•
•
•
•
•
•

Fludioxonil+metalaxil-M: Pilarmaximus FS, Maxim XL 035 FS
Flutriafol: Vincit Minima SC
Piraclostrobin+boscalid: Pictor Active, RETENGO
Protioconazol, sau +metalaxil: Feuver 300 FS, Redigo M FS 120
Sedaxan: Vibrance SB
Triticonazol sau triticonazol+piraclostrobin: ALIOS, INSURE
PERFORM

Tabelul 5.4.4. Preparatele chimice omologate pentru combaterea
dăunătorilor și bolilor florii-soarelui
Nr.

Sustanţe active permise pentru combatere:
preparate comerciale / dozele de aplicare conform:
http://www.pesticide.md/registrul-de-stat

Organismul dăunător

DĂUNĂTORII FLORII-SOARELUI
1

Cicoriţe (Cicadellidae),
ploșniţa de câmp (Lygus),
gărgăriţe

• Deltametrin: Decis f-Luxx EC 25, Devis Pro 2,5 EC
• Flubendiamid: Belt SC 480
BOLILE FLORII-SOARELUI

1

Putregai alb
(Sclerotinia sclerotiorum),
fomoza (Phoma macdonaldii),
fomopsis (Phomopsis helianthi)

•
•
•
•

Azoxistrobin+difenoconazol: Amistar Gold
Cimoxanil+metalaxil: Zahist WP
Flutriafol+tiabendazol: Supervin SC
Piraclostrobin: RETENGO

2

Putregai alb
(Sclerotinia sclerotiorum),
fomopsis (Phomopsis helianthi),
putregai cenușiu
(Botrytis cinerea)

•
•
•
•

Acibenzolar-S-metil: Bion 375 FS
Dimetomorf: ACROBAT WP
Fludioxonil: Sinclair SC
Metalaxil, sau Metalaxil-M: Protexyl 350 FS, Apron XL 350 ES

3

Alternarioza
(Alternaria helianthi),
fomoza (Phoma macdonaldii),
fomopsis (Phomopsis helianthi)

•
•
•
•

Azoxistrobin+ciproconazol: Amigo 330 SC, Azomex Plus SC
Metalaxil-M+fludioxonil: Maxim XL 035 FS
Piraclostrobin+boscalid: Pictor Active
Tebuconazol+trifloxistrobin: Nativo 300 SC
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Nr.

Sustanţe active permise pentru combatere:
preparate comerciale / dozele de aplicare conform:
http://www.pesticide.md/registrul-de-stat

Organismul dăunător

4

Fomopsis (Ph. helianthi),
putregai cenușiu (Botrytis),
alternarioza

• Azoxistrobin+ciproconazol: Amistar XTRA 280 SC

5

Putregai alb (Sclerotinia),
fomoza (Phoma macdonaldii),
fomopsis (Phomopsis helianthi),
alternarioza (Al. helianthi),
mana (P. helianthi),
rugină (Puccinia helianthi)

•
•
•
•
•

Azoxistrobin+ciproconazol: Astarta 320 SC
Boscalid+dimoxistrobin: PICTOR
Cimoxanil+miclobutanil: Verum WP
Clorură de mepiquat+prohexadion de calciu+piraclostrobin: Arhitect
Imazalil+tebuconazol: Scarlet ME

6

Alternarioza
(Alternaria helianthi),
septorioză (Septoria helianthi),
fomopsis (Phomopsis helianthi),
putregai alb (Sclerotinia)

•
•
•
•

Azoxistrobin, sau +ciproconazol: Taffin 320 SC, Kvadriks 250 SC
Flutriafol: Arena 25 SC sau Procloraz: Mirage 45 ECNA SC
Fluopiram+protioconazol: Propulse SE 250
Tiofanat-metil: Eclipse 700 WP

7

Septorioză (Septoria helianthi),
rugină (Puccinia helianthi)

• Cimoxanil+famoxadon: Tanos
• Trichoderma lignorum M-10: Trichodermină SC

Tabelul 5.4.5. Preparatele chimice omologate pentru combaterea dăunătorilor
și bolilor la culturile de sfecla de zahăr și furajeră
Nr.

Sustanţe active permise pentru combatere:
preparate comerciale / dozele de aplicare conform:
http://www.pesticide.md/registrul-de-stat

Organismul dăunător

DĂUNĂTORII SFECLEI DE ZAHĂR ȘI FURAJERE
1

Molia sfeclei
(Gnorimoschema ocellatella)

• Alfa-cipermetrin: Decimid EC
• Pirimicarb: Pirimor 50 WG

2

Gândăcelul sfeclei
(Atomaria linearis) şi
puricii sfeclei
(Chaetocnema spp)

• Deltametrin: Decis Expert 100 EC, Decis Profi WG 25
• Pirimifos-metil: Parnas 500 EC
• Tiacloprid+deltametrin: Veles SC
BOLILE SFECLEI DE ZAHĂR ȘI FURAJERE

1

• Cercosporioza
(Cercospora beticola)
• Rugină (Uromyces betae)
• Făinare (Erysiphe betae)
• Ramularioză (Ramularia
beticola)

2

• Mana şi putrezirea şi căderea • Metalaxil-M: Apron XL 350 ES
plantulelor (Pythium)

3

• Cercosporioza
(Cercospora beticola)

• Difenoconazol: Score 250 EC sau Flutriafol: Leader 250 SC,
Rubigo 250 SC
• Oxiclorură de cupru 90 WP sau Sulfat de cupru

4

• Rizoctonioza (Rhiz. solani)

• Azoxistrobin+difenoconazol: Amistar Gold

5

• Făinare (Erysiphe betae)

• Sulf: Sulf praf umectabil sau Azumo WG
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• Azoxistrobin+difenoconazol, sau +ciproconazol: Amistar Gold,
Amistar XTRA 280 SC, Cronos 280 SC
• Flutriafol: Fitolecari SC, Impact 25 SC sau
Himexazol: Tachigaren 70 WP
• Piraclostrobin+boscalid: Pictor Active
• Tebuconazol+azoxistrobin: Tebaz Pro
• Tiofanat-metil: Tank 70 WP, Topsin M 70 WP, Eclipse 700 WP
• Trifloxistrobin+protioconazol: Madison SC 263
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Tabelul 5.4.6. Preparatele chimice omologate pentru combaterea
dăunătorilor și bolilor mazărei și soiei
Nr.

Sustanţe active permise pentru combatere:
preparate comerciale / dozele de aplicare conform:
http://www.pesticide.md/registrul

Organismul dăunător

DĂUNĂTORII MAZĂREI ȘI SOIEI
1

• Acarianul roșu comun al
soiei (Tetranychus urticae)

• Tebufenpirad: MASAI
• Fenpiroximat+piridaben: Resident SC

2

• Acarieni și afide

• Spirotetramat: Movento 100 SC

3

• Viermele soiei (Laspeyresia),
gărgăriţa frunzelor (Sitonia),
molia păstărilor de soie
(Etiella zinckenella)

•
•
•
•

4

• Păduchele verde al mazării
(Acyrthosiphon pisum)

• Esfenvalerat: Sumi-alpha 5 EC
• Pirimifos-metil: Actellic 50 EC

5

• Gărgăriţa boabelor de
mazăre (Bruchus pisorum),
• Păduchele verde al mazării
(Acyrthosiphon pisum)

•
•
•
•

Cipermetrin: Arrivo 25 EC, Ciper Star 500 EC
Deltametrin: Decis f-Luxx EC 25
Flubendiamid: Belt SC 480
Tiacloprid+deltametrin: Proteus OD 110

Acetamiprid+lambda-cihalotrin: Organsa SC (+ tripsul mazării)
Cipermetrin: Valsaciper 250 EC, Șarpei ME, Triumph 250 EC
Lambda-cihalotrin: LAMBDA 050 CS, LEOTRIN 100 SC
Zeta-cipermetrin: Haski EW
BOLILE MAZĂREI ȘI SOIEI

1

• Făinarea mazărei
(Erysiphe poly.)

• Metiram+piraclostrobin: CABRIO TOP

2

• Putregaiurile rădăcinilor
(Pythium spp.,
Rhizoctonia spp.,
Fusarium spp.,
Thielaviopsis spp.)

• Himexazol: Tachigaren 70 WP
• Flutriafol: Vincit Minima SC
• Imazalil+tebuconazol: Scarlet ME

3

• Alternarioza mazărei
(Alternaria alternaria)

• Azoxistrobin+epoxiconazol: Spirit SC (soia)
• Tebuconazol+azoxistrobin: Tebaz Pro, Nativo 300 SC

4

• Mana mazărei
(Peronospora manschurica) și
alternarioza soiei

• Piraclostrobin+boscalid: Pictor Active

5

• Mana soiei
(Peronospora mans.)

• Azoxistrobin: Quadris 250 SC

6

• Filostictoza soiei
(Phyllosticta)

• Cimoxanil: Tamoxanil 450 WG

7

• Bacterioza soiei
(Pseudomonas)

• Flutriafol: Vincit Minima SC
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Tabelul 5.4.7. Preparatele chimice omologate pentru combaterea
bolilor pomilor de măr, păr și gutui
Sustanţe active permise pentru combatere:
preparate comerciale / dozele de aplicare conform:
http://www.pesticide.md/registrul-de-stat

Nr.

Organismul dăunător

1

• Rapăn (Venturia inaequalis)

• Captan, sau +fosfonaţi de potasiu: Captanstrike WG,
Captomat 50 PU, Buvicid 370 K SC, CAPLIFE 800 WDG,
Capral 80 WG, CAPTAIN WP, Merplus, Kapton 80 WG,
Merpan 80 WG, Kito 800 WDG, Sharcap 800 WDG
• Ciprodinil: CHORALE WDG, Chorus 75 WG, Chorus 50,
Atlet 75 WG, Qualy 300 EC, Dar 75 WG, Kantor SCC,
Quantum WG, Prezent 75 WG, Respect 750 WG
• Difenoconazol: Scoramex 250 EC, Scorazol EC, Score 250 EC,
Scorpion 250 EC, Scorus 25 EC, Carat EC, Raiok EC, DIFO 250 EC,
Doctor 250 EC
• Ditianon: Astron 350 SE, DELAN WG, Delin 70 WG,
Dinamyk 700 WG, Agran 70 WG
• Fluopiram+tebuconazol: Luna Experience 400 SC (+ făinarea)
• Folpet: Folpan 80 WG, Niptan WG, Solofol WG
• Fosetil de aluminiu, sau +folpet: Faf WDG (+monilioza),
Efalin 80 WP (bacterioze)
• Kresoxim-metil: Ardent 50 SC, Fram 50 WG,
Krexim 500 WG (+ făinare), STROBY
• Mancozeb: Dithane M-45 WP, Doza 80 WP, Classik MZ 800 WP,
Sanntozeb 80 WP, Maximum 80 WP, Mancomex 80 WP,
Fontes WP, Kadillak WP, Ventozeb 80 WP, Valsazeb 800,
Pilarzeb 80 WP, Penncozeb 75 WG, Happy-Zeb WP, Harvest WP
• Piraclostrobin+ditianon: TERCEL (+ făinare)
• Pirimetanil, sau +kresoxim-metil: Pyrus 400 SC, Botryx 400 SC,
Curativ WP, Scala SC 400, Scalos 400 SC, Diccart SC,
Lotus 400 SC, Lotus 400 SC, Skals 400 SC
• Hidroxid de cupru: Champ WG, Champion WP, Cuper SE,
Cuprablau Z WP, Cooperon WP, Acord Forte SE (+ făinare,
alternarioază), Escada SC, Protect-OH 770, Nouchamp DP,
Kocide 2000, Escada SC, Funguran-OH 50 WP
• Oxiclorură de cupru: Cobresal Extra 350 SC, Cuprumax 50 WP
• Sulfat de cupru: Cuprocsan 345 S, Cuprofix 40 Dispers WDG,
CuproStar 46 SC, Cuproxat SC, Cuprum Art 345 SC (+ monilioză),
Kumir SC (+ monilioză), Indigo SC, Funecol, Copflo Super SC,
Zeama Bordoleză Tip (monilioză)
• Tebuconazol+piraclostrobin, sau +trifloxistrobin: Pilartep SC,
Star Max 75 WG (+ făinare)

2

• Făinare
(Podosphaera leucotricha)

• Flutriafol: Arena 25 SC (+ rapăn), Empact 25 SC, Etalon 250 SC,
Xenium 25 SC, Impact 25 SC (+ rapăn), Impuls-F SC,
Leader 250 SC, Rubigo 250 SC
• Fluopiram+trifloxistrobin: Luna Sensation SC 500 (+ rapăn)
• Kresoxim-metil: STROBY (+ rapăn), Strobitec 50 WG (rapăn),
STROLL WDG (+ rapăn)
• Penconazol: Almaz 100 EC, PEN 100 EC, Pencomex 100 EC,
Pencosan 100 EC, Topas 100 EC, Topik 10 EC, Fobos 100 EC
• Piraclostrobin+boscalid: BELLIS, Integra 380 SE (+ monilioza)
• Pirimetanil+trifloxistrobin: Flint Star SC 520 (rapăn), Lotus Extra 520 SC
(+ rapăn)
• Sulf: Lifesul 800 WG, Sulfomat 80 PU S.C., Azumo WG, Cosavet 80
DF, KUMULUS DF, Thiovit Jet 80 WG, Microthiol Special Disperss
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Nr.

Sustanţe active permise pentru combatere:
preparate comerciale / dozele de aplicare conform:
http://www.pesticide.md/registrul-de-stat

Organismul dăunător

• Tebuconazol, sau +trifloxistrobin: Alister 250 EW, Cavaler 25 SC,
Cerfun 250 EW, Concord 250 EW, Dospeh 25 EC, Arbalet 75
WG, Flint Max 75 WG (+ rapăn), Folicur Solo 250 EW, Folmex EW,
Orius 25 EW, King 250 EC, Magnat 75 WG, Mystik 25 EC
• Tiofanat-metil: Scat 500 SC, Scaut 700 WP, Scut 70 WP, Ocrotitor SC,
Domark 10 EC (rapăn), Tiofen 70 WP, Topsin M 70 WP, Tank 70 WP
3

• Monilioze (Monilia spp.)

• Ciprodinil, sau +fludioxonil: Atlet 75 WG, Chorus 75 WG, Dar 75 WG,
Respect 750 WG, Tvici 62,5 WG, Switch 62,5 WG, Prezent 75 WG
• Difenoconazol: Raiok EC, Doctor 250 EC
• Fluopiram+trifloxistrobin: Luna Sensation SC 500
• Pirimetanil: Pyrus 400 SC, Botryx 400 SC, Scala SC 400, Scalos 400
SC, Report 400 SC
• Sulfat de cupru: Maniflow SC (+ rapăn)

4

• Fitoftoroza, bacterioze

• Fosetil de aluminiu: Aliette WP 80, ALUMAX, Aluminium 80 WP

5

• Complex de boli la măr

• Piraclostrobin+boscalid: BELLIS - monilioza (Monilia fructigena),
peniciloza (Penicillium expansum), alternarioza (Alternaria
alternate), putregai cenușiu (Botrytis cinerea)

6

• Complex de boli la măr

• Sulfat de cupru neutralizat cu hidroxid de Ca: BOUILLIE
BORDELAISE - rapăn (Venturia), monilioza (Monilia fruc.),
bacterioze (Pseudomonas spp.), bacterioze (Xanthomonas spp.)

7

• Complex de boli la măr,
păr și gutui

• Oxid de cupru: NORDOX 75 WG - rapăn (Venturia pirina), cancerul
(european), deschis (Nectria galligena), bacterioze (Pseudomonas
spp., Erwinia spp., Xanthomonas spp.)
• Sulfat de cupru: rapăn (Venturia inaequalis și V. pirina), monilioza
(Monilia fructigena), filostictoza și alte pătări (Phyllosticta spp.)
• Himexazol: TACHIGAREN 70 WP - Putregaiurile rădăcinilor la măr
și păr (Phytophthora cactorum, Fusarium spp., Rhizoctonia solani,
Pythium debaryanum)

Tabelul 5.4.8. Preparatele chimice omologate pentru combaterea
dăunătorilor pomilor fructiferi
Nr.

Sustanţe active permise pentru combatere:
preparate comerciale / dozele de aplicare conform:
http://www.pesticide.md/registrul-de-stat

Organismul dăunător

MĂRUL
1

• Acarieni
(Bryobiidae, Tetranychidae,
Eriophyidae etc.)

•
•
•
•
•

Abamectină: Averto 50 WG, ABC 18 EC, Vertimec 018 EC, Mekar ME
Fenpiroximat, sau +piridaben: Hitmite 50 SC, Resident SC
Hexitiazox: VIRIATO, Nissorun 10 WP, Vulcan 10 WP, Kordox 10 WP
Piridaben: Shockmite 20 WP, Taurid 200 WP, Zilot 20 WP
Spirodiclofen: Acardo SCC, Acaritox 240 SC, Envidor SC 240,
Maestro 24 SC
• Tebufenpirad: Acarin WP, MASAI, Troyan WP
• Ulei de parafină: Ovitex, Treol 77 EC

2

• Păduchele din San
Jose (Quadraspidiotus
perniciosus)

• Piriproxifen: Amarok EC, Control 100 EC, Admiral 10 EC
• Spirotetramat: Movento 100 SC (+păduchele lânos și verde al mărului)
• Propionat de (Z)-3,7-demetil-2,7-octadien-1-il: Pernicil

BUNELE PRACTICI DE PROTECŢIE INTEGRATĂ A CULTURILOR AGRICOLE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
GHID PRACTIC PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI
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Sustanţe active permise pentru combatere:
preparate comerciale / dozele de aplicare conform:
http://www.pesticide.md/registrul-de-stat

Nr.

Organismul dăunător

3

• Păduchele lânos (Eriosoma
lanigerum)

• Pirimicarb: Pirimor 50 WG

4

• Gândacul păros al florilor
(Epicometis hirta)

• Tiacloprid: Floret 480 SC

5

• Viermele merelor (Cydia
pomonella)

• Acetamiprid, sau +lambda-cihalotrin: Armor 350 SC (+ molii
tortricide), Maccet, WG (+ molii tortricide), Michigan 20 WP,
Mospilan 20 SG, Mosaprid, SP (+ molii tortricide), Kestrel 20 SL (+
păduchele verde al mărului)
• Alfa-cipermetrin: Alfaguard 10 EC, Alphamax 100 EC (+ molii
tortricide), Alfa Cipi 10 EC, Bestseller 200 SC, FAS EC, FASTAC
100 EC, Acetamiprid 22,5 SL, Novathrin 10 EC, Top Alpha 10 EC
• Benzoat de emamectin: AFFIRM (+ molia cojii fructelor), Goldlaime
WG, KLIP 50 SG, Pilaraff SG, Proclein 5 WG
• Cipermetrin: Arrivo 25 EC (+ molii tortricide), Ciper Star 500 EC (+
molii miniere), Cipi 250 EC, Clarus 250 EC, Perfect 250 EC (+ molii
tortricide), Triumph 250 EC (+ molii tortricide)
• Clorantraniliprol: Artus 200 SC (+ molii tortricide)
• Deltametrin: Decis f-Luxx EC 25, Decis Profi WG 25, Decis Expert
100 EC (+ păduchele verde al mărului)
• Diflubenzuron: Dimilin 48 SC (+ molii tortricide), Novaron 25 WP (+
molii miniere), Hytynol 25 WP(+ molii tortricide), Herold SC
• Esfenvalerat: Sămpai EC, Sumi-alpha 5 EC (+ molii tortricide)
• Fenoxicarb: Dozor WP TOV(+ molii tortricide), Fortix 250 WG,
Foster WP, Insegar 25 WG, Tribun 25 WG
• Lambda-cihalotrin: Boxer 5 CS, Vip 50 EC, Sambo 50 CS, Karate Zeon
5 CS (+ molii tortricide), Karathrin EC (+ molii tortricide), Lamdex 5 EC
• Piriproxifen: Admiral 10 EC
• Tacloprid: Actual 480 SC, Gala 480 SC, Vector 480 SC

6

Complex de dăunători la
măr: Acarieni (Tetranychidae),
Păduchele verde al mărului
(Aphis pomi), Puricele melifer
al mărului (Psylla mali),
Gărgăriţa bobocilor de măr
(Anthonomus pomorum),
Gărgăriţa mugurilor
(Sciaphobus squalidus),
Gărgăriţa roșie
(Coenorrhinus aequatus),
Gândacul păros al florilor
(Epicometis hirta),
Viermele merelor
(Cydia pomonella),
Molii tortricide (Tortricidae),
Molii miniere (Lithocolletis
spp.), Viespea cu ferestrău
(Hoplocampa testudinea),

• Abamectină: Vertimec 018 EC, Averto 50 WG
• Acetamiprid, sau +benzoat de emamectin, sau +lambda-cihalotrin:
Acema 110 SL, Colorit SP, Dolor 20 SG, Organsa SC, Mospelat 20
SL, Lux WP, STAR 200 SP, Veteran SL
• Benzoat emamectin: Embio 200 SG
• Bifentrin: Master 100 EC, Talstar 10 EC
• Cipermetrin: Cyrax 250 EC, Cythrin 500 EC, Șarpei ME
• Alfa-cipermetrin: Alfa Prim 20 EC, Alpha Life 100 EC, Decimid EC
• Zeta-cipermetrin: Haski EW
• Clorantraniliprol, sau +lambda-cihalotrin: Ampligo 150 ZC, Coragen
20 SC
• Deltametrin: Decis Profi WG 25, Marvel
• Flupiradifuro: Sivanto Prime 200 SL
• Indoxacarb: Avante 150 SC, Avaunt EC
• Lambda-cihalotrin: LEOTRIN 100 SC, LAMBDA 050 CS, Braik ME,
Sensei EC, Somiar EC, Opercot 5 WP, Zenin 25 SC
• Pirimifos-metil: Parnas 500 EC
• Pirimicarb: Attack 500 WG, Pirimex 50 WG, Pirimor 50 WG, Primer
50 WG, Scout 500 WG
• Spirotetramat: Movento 100 SC, DELEGATE
• Tiacloprid, sau +deltametrin: Viriy SC, Prodeuz 11 OD, Floret 480
SC, Calypso SC 480, K1 SC, Kalista 480 SC, Proteus OD 110
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BUNELE PRACTICI DE PROTECŢIE INTEGRATĂ A CULTURILOR AGRICOLE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
GHID PRACTIC PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI

Nr.

Organismul dăunător

Sustanţe active permise pentru combatere:
preparate comerciale / dozele de aplicare conform:
http://www.pesticide.md/registrul-de-stat
PĂRUL

1

Viermele perelor (Cydia
pyrivora), Puricele melifer al
părului (Psylla pyri)

• Abamectină: Vertimec 018 EC
• Clorantraniliprol+abamectin: VOLIAM TARGO
• Spirotetramat: Movento 100 SC sau Spirodiclofen: Envidor SC 240

Tabelul 5.4.9. Preparatele chimice omologate pentru combaterea
bolilor pomilor de prun, piersic, cireș și vișin
Nr.

Organismul dăunător

Sustanţe active permise pentru combatere:
preparate comerciale / dozele de aplicare conform:
http://www.pesticide.md/registrul-de-stat
PRUNUL

1

• Monilioza (Monilia laxa,
M. fructigena)

• Bio Bacter: Bacillus subtilis QST 713
• Ciprodinil: Kantor SC, CHORALE WDG, Chorus 50, Dar 75 WG,
Prezent 75 WG
• Hidroxid de cupru: Airone SC sau Sulfat de cupru tribazic: Indigo SC
• Piraclostrobin+boscalid: Integra 380 SE, SIGNUM
• Pirimetanil: Botryx 400 SC, Report 400 SC, Scala SC 400

2

• Pătarea roșie a frunzelor
(Polystigma rubrum),
• Clasterosporioza
(Clasterosporium
carpophilum)

• Fluopiram+trifloxistrobin: Luna Sensation SC 500
• Folpet: Niptan WG sau Difenoconazol+flutriafol: Medea ME
• Hidroxid de cupru: Cooperon WP, Cuper SE, Nouchamp DP sau
Sulfat de cupru: Bordelesa 20 SC, Zo Life 786 WG, sau Oxiclorura
de cupru: Miedzian 50 WP
• Mancozeb: Penncozeb 75 WG
• Pirimetanil: Botryx 400 SC

3

•
•
•
•

• Ditianon: DELAN WG
• Difenoconazol+penconazol: Jeck Pot EC
• Hidroxid de cupru: Funguran-OH 50 WP, Kocide 2000 sau Sulfat de
cupru: Bouillie Bordelaise, Cuproxat SC, Kumir SC sau Oxiclorură de
cupru 90 WP
• Pirimetanil: Scalos 400 SC

4

• Rugina frunzelor
(Tranzschelia pruni)

Clasterosporioza,
Monilioza,
Pătarea roșie a frunzelor,
Bacterioze

• Metiram: POLYRAM DF
PIERSICUL

1

• Bășicarea frunzelor
(Taphrina deformans),
• Clasterosporioza
(Clasterosporium
carpophilum),
• Monilioza
(Monilia fructigen)

• Captan: Kito 800 WDG, Merpan 80 WG
• Ciprodinil: CHORALE WDG, Chorus 50, Chorus 75 WG, Switch
62,5 WG
• Difenoconazol, sau +penconazol: DIFO 250 EC, Jeck Pot EC, Score
250 EC
• Ditianon: DELAN WG, Deliro 70 WDG, Agran 70 WG, Dinamyk
700 WG, Titan 700 WG, Ventop 350 SC
• Fenhexamid: Teldor 500 SC, Teldor WG 50
• Fluopiram+trifloxistrobin: Luna Sensation SC 500
• Hidroxid de cupru: Cooperon WP, Cuper, SE, Cuprablau Z WP sau
Sulfat de cupru: Bouillie Bordelaise, Cuproxat SC, Funecol, Copflo
Super SC, Kocide 2000 sau Oxiclorură de cupru: Cobresal Extra 350 SC
• Mancozeb: Penncozeb 75 WG
• Piraclostrobin+boscalid: SIGNUM

BUNELE PRACTICI DE PROTECŢIE INTEGRATĂ A CULTURILOR AGRICOLE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
GHID PRACTIC PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI
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Nr.
2

Sustanţe active permise pentru combatere:
preparate comerciale / dozele de aplicare conform:
http://www.pesticide.md/registrul-de-stat

Organismul dăunător
• Făinare
(Sphaerotheca pannosa)

• Penconazol: Max 100 EC, PEN 100 EC, Pencomex 100 EC,
Topas 100 EC
• Tebuconazol+trifloxistrobin: Star Max 75 WGâ
• Kresoxim-metil: STROBY
VIȘINUL și CIREȘUL

1

• Monilioze,
• pătarea roșie a frunz,
• bacterioze

• Bio Bacter: Bacillus subtilis QST 713
• Ciprodinil: CHORALE WDG,
• Difenoconazol: Score 250 EC sau Sulfat de cupru

2

• Clasterosporioza
(Clasterosporium
carpophilum),
• cocomicoză (Coccomyces)
• Monilioze (Monilia)

•
•
•
•

3

• Monilioze (Monilia laxa)

• Ciprodinil, sau +fludioxonil: Switch 62,5 WG, Kantor SCC
• Fenhexamid: Teldor 500 SC, Teldor WG 50

Ciprodinil: Chorus 50
Difenoconazol: Score 250 EC
Fluopiram+trifloxistrobin: Luna Sensation SC 500
Hidroxid de cupru: Cuper SE sau Oxiclorura de cupru:
Cobresal Extra 350 SC
• Piraclostrobin+boscalid: SIGNUM
• Tiofanat-metil: Eclipse 700 WP, Scat 500 SC

Tabelul 5.4.10. Preparatele chimice omologate pentru combaterea dăunătorilor prunului,
piersicului, vișinului și cireșului
Nr.

Sustanţe active permise pentru combatere:
preparate comerciale / dozele de aplicare conform:
http://www.pesticide.md/registrul-de-stat

Organismul dăunător

PRUNUL
1

• Acarieni
(Bryobiidae, Tetranychidae)

• Hexitiazox: Mayor 10 WP, Nissorun 10 WP
• Tebufenpirad: Acarin WP
• Ulei de parafină: Ovitex

2

• Păduchele cenușiu al
prunului (Hyalopterus pruni)

• Acetamiprid: Kestrel 20 SL, Mospelat 20 SL, Veteran SL
• Deltametrin: Decis Profi WG 25
• Tiacloprid+deltametrin: Proteus OD 110

3

• Viespea galbenă a prunelor
(Hoplocampa flava)

• Cipermetrin: Clarus 250 EC, Cythrin 500 EC, sau alfa-cipermetrin:
Alphamax 100 EC, sau zeta-cipermetrin: Start 100 EC
• Acetamiprid+lambda-cihalotrin: Armor 350 SC
• Deltametrin: Decis Profi WG 25

4

• Gândacul păros al florilor
(Epicometis hirta)

• Tiacloprid: Calypso SC 480, Kolaps 480 SC

5

• Viermele prunelor
(Cydia funebrana)

•
•
•
•
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Acetamiprid, sau +lambda-cihalotrin: Organsa SC, LEOTRIN 100 SC
Alfa-cipermetrin: Alphamax 100 EC, sau zeta-cipermetrin: Start 100 EC
Clorantraniliprol: Coragen 20 SC
Tiacloprid, sau +deltametrin: Actual 480 SC, Proteus OD 110,
Floret 480 SC
• Indoxacarb: Avaunt EC, Pitch 150 SC

BUNELE PRACTICI DE PROTECŢIE INTEGRATĂ A CULTURILOR AGRICOLE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
GHID PRACTIC PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI

Nr.

Organismul dăunător

6

• Complex de dăunători:
• Viespea galbenă a prunelor
(Hoplocampa flava),
• Viespea seminţelor de
prun (Eurytoma schreineri),
• Viermele prunelor
(Cydia funebrana),
• Gândacul păros al florilor
(Epicometis hirta),
• Afide (Aphididae)

Sustanţe active permise pentru combatere:
preparate comerciale / dozele de aplicare conform:
http://www.pesticide.md/registrul-de-stat
• Acetamiprid, sau +lambda-cihalotrin: Mospelat 20 SL, Armor 350 SC,
Veteran SL
• Bifentrin: Talstar 10 EC
• Cipermetrin: Cythrin 500 EC, Valsaciper 250 EC, Triumph 250 EC,
sau alfa-cipermetrin: Top Alpha 10 EC, sau zeta-cipermetrin:
Fury 10 EW, Haski EW
• Tiacloprid, sau +deltametrin: Kolaps 480 SC, Floret 480 SC,
Proteus OD 110
• Deltametrin: Decis Profi WG 25
PIERSICUL

1

• Păduchi ţestoși
(Coccidae și Diaspididae)

• Pirimifos-metil: Actellic 50 EC

2

• Păduchele verde al
piersicului (Myzodes)

• Pirimicarb: Primer 50 WG, Scout 500 WG, Pirimor 50 WG

3

• Molia orientală a fructelor
(Grapholita molesta)

• Cipermetrin: Triumph 250 EC, Valsaciper 250 EC
• Deltametrin: Devis Pro 2,5 EC; Clorantraniliprol: Coragen 20 SC
VIȘINUL și CIREȘUL

1

• Gărgăriţe (Attelabidae)

• Pirimifos-metil: Actellic 50 EC

2

• Musca cireșelor
(Rhagoletis cerasi)

• Pirimifos-metil: Actellic 50 EC, Intern, EC TOV (+ gărgăriţa aurie)
• Tiacloprid: Calypso SC 480 (+ păduchele negru al cireșului), Kalista
480 SC (+păduchele negru al cireșului)
• Bacillus thuringiensis var. Kurstaki, 2,2%: Bio Star 2,2%

3

• Acarianul roșu al pomilor
(Panonychus ulmi),
molii tortricide (Tortricidae),
afide (Aphididae)

• Lambda-cihalotrin: Karate Zeon 5 CS
• Ulei de parafină: Ovitex
• Sulf: Sulf praf umectabil

Tabelul 5.4.11. Preparatele chimice omologate pentru combaterea dăunătorilor viţei-de-vie
Nr.

Sustanţe active permise pentru combatere:
preparate comerciale / dozele de aplicare conform:
http://www.pesticide.md/registrul-de-stat

Organismul dăunător

1

• Acarianul roșu comun
(Tetranychus urticae)

•
•
•
•
•

Abamectină: Vertimec 018 EC, Averto 50 WG
Hexitiazox: Nissorun 10 WP
Lambda-cihalotrin: Karate Zeon 5 CS
Spirodiclofen: Acardo, Envidor SC 240, Spirodor 240 SC, Krown SC
Tebufenpirad: MASAI

2

• Molia verde a strugurilor
(Lobesia botrana)

• Cipermetrin: Arrivo 25 EC, Ciper Star 500 EC, Clarus 250 EC,
Cythrin 500 EC, Șarpei ME, Triumph 250 EC, Valsaciper 250 EC
• Clorantraniliprol: Coragen 20 SC
• Deltametrin: Decis f-Luxx EC 25, Decis Profi WG 25
• Diflubenzuron: Dimilin 48 SC
• Fenoxicarb: Insegar 25 WG
• Indoxacarb: Avaunt EC
• Lambda-cihalotrin: Karate Zeon 5 CS, Valsamba 25 EC, Vip 50 EC

BUNELE PRACTICI DE PROTECŢIE INTEGRATĂ A CULTURILOR AGRICOLE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
GHID PRACTIC PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI
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Tabelul 5.4.12. Preparatele chimice omologate pentru combaterea bolilor viţei-de-vie
Nr.
1

Sustanţe active permise pentru combatere:
preparate comerciale / dozele de aplicare conform:
http://www.pesticide.md/registrul-de-stat

Organismul dăunător
• Mana (Plasmopara viticola)

• Azoxistrobin, sau +ciproconazol: Azoshy 250 SC, Brodvei SC,
Amistar XTRA 280 SC, Quadris 250 SC, Reikon SC, Spirit SC
• Captan: Buvicid 370 K SC, Kito 800 WDG
• Cimoxanil, sau +mancozeb, sau oxiclorura de cupru: Comfort 72 WP,
Calenta WP, Cymbal WG, Ordan MC WP, Presto 50 WP, Presto Plus
72 WP, Profilux WG
• Dimetomorf+mancozeb, sau +cimoxanil, sau +piraclostrobin, sau
+mancozeb, sau +ditianon: Krabat WP, Pilarvita WDG, Super Focus
187 WG, ACROBAT MZ 90/600 WG, ACROBAT, Fungus WP
• Ditianon: Agran 70 WG, DELAN WG, Delavit SC, Deliro 70 WDG,
Kapparon WG
• Folpet: Folpan 80 WG, Niptan WG, Solofol WG
• Fosetil de aluminiu sau +folpet: Faf WDG, ALUMAX, Efalin 80 WP,
Momentum Extra
• Hidroxid de cupru: Champ WG, Champion WP, Cobresal Extra 350
SC, Cuper SE TOV, Cuprablau WP, Airone SC, Funguran-OH 50
WP, Gart WP, Acord Forte
• Mancozeb sau +metalaxil: Acidan 72, Armetil-M, Fontes WP,
Harvest WP, Dithane M-45 WP, Doza 80 WP, Mancomex 80 WP,
Manific WP, Ridomil Gold MZ 68 WG, Maximum 80 WP, Kadillak
WP, Classik MZ 800 WP, Curativ WP, CYMAX 720 WP, Metaxil
WP, Penncozeb 75 WG, Red Gold 68 WP, RELAX 720 WP
• Oxiclorura de cupru: Abiga-Pic, ManoxCig SC, Cuprumax 50 WP,
Melody Compact 49 WG, Nordox 75 WG
• Sulfat de cupru: Bordelesa 20 SC, Bouillie Bordelaise, Cuprofix 40,
Dispers WDG, CuproStar 46 SC, Cuproxat SC, Cuprum Art 345 SC,
Copflo Super SC, Funecol

2
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• Făinare (Uncinula necator)

• Azoxistrobin, sau +ciproconazol: Amigo 330 SC, Amistar XTRA 280
SC, Artec 25 EC, Cronos 280 SC, Artec 25 EC, Reikon SC, Taffin
320 SC (+ mană)
• Fluopiram+trifloxistrobin: Luna Sensation SC 500
• Flutriafol: Impact 25 SC, Impuls-F SC, Leader 250 SC, Empact 25
SC, Etalon 250 SC
• Kresoxim-metil, sau +boscalid: Novaxim 50 WG, Fram 50 WG,
COLLIS, Ardent 50 SC, Power 50 WP, Strobitec 50 WG, STROBY,
STROLL WDG
• Penconazol: Almaz 100 EC, Fobos 100 EC, Novazol 10 EC, PEN 100
EC, Pencomex 100 EC, Pencosan 100 EC, Max 100 EC, Topas 100 EC,
Topik 10 EC
• Pirimetanil+trifloxistrobin: Flint Star SC 520
• Spiroxamină: Prosper CS 300, Spirox 500 EC
• Sulf: Lifesul 800 WG, Sulfomat 80 PU, Azumo WG, Cosavet 80 DF,
KUMULUS DF
• Tebuconazol, sau +trifloxistrobin, sau +azoxistrobin: Arbalet 75 WG,
Busol WG, Cavaler 25 SC, Cerfun 250 EW, Folicur Solo 250 EW,
Flint Max 75 WG, Custodia 320 SC, Colosal EC, King 250 EC,
Magnat 75 WG, Orius 25 EW, Mystik 25 EC, Riza 250 EW
• Tiofanat-metil (+ putregai cenușiu): Scat 500 SC, Scaut 700 WP

BUNELE PRACTICI DE PROTECŢIE INTEGRATĂ A CULTURILOR AGRICOLE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
GHID PRACTIC PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI

Nr.
3

Sustanţe active permise pentru combatere:
preparate comerciale / dozele de aplicare conform:
http://www.pesticide.md/registrul-de-stat

Organismul dăunător
• Putregai cenușiu
(Botrytis cinerea)

• Boscalid, sau +ciprodinil: Pilarcybo, CANTUS
• Ciprodinil, sau +fludioxonil: Kantor SC, Chorus 50, Chorus 75 WG,
Dar 75 WG, Prezent 75 WG, Switch 62,5 WG, Tvici 62,5 WG
• Fenhexamid: Teldor 500 SC, Teldor WG 50
• Pirimetanil, sau +trifloxistrobin: Report 400 SC, Scala SC 400, Scalos
400 SC, Ventapir SC, Pyrus 400 SC, Botryx 400 SC, Lotus Extra
520 SC
• Tiofanat-metil: Tiofen 70 WP, Ocrotitor SC (făinare)
• Trichoderma lignorum M-10 : Trichodermină SC
• Trichoderma virens 3X, titrul nu mai puţin de 10 mlrd. spori/ml:
Gliocladin SC

Tabelul 5.4.13. Preparatele chimice omologate pentru combaterea dăunătorilor
la culturile de legumicole de seră și câmp deschis
Nr.

Sustanţe active permise pentru combatere:
preparate comerciale / dozele de aplicare conform:
http://www.pesticide.md/registrul-de-stat

Organismul dăunător

DĂUNĂTORI POLIFAGI LEGUMICOLI
1

• Buha fructificaţiilor
(Heliothis armigera la
tomate),
• Gândacul de Colorado
(Leptinotarsa decemlineata
la cartof și tomate),
• Afide (genul Aphididae)

• Acetamiprid, sau +lambda-cihalotrin: Acetamiprid 22,5 SL, Armor
350 SC, Dolor 20 SG, Lux WP, Maccet WG, Mospilan 20 SG
• Alfa-cipermetrin: Top Alpha 10 EC, Decimid EC, FASTAC 100 EC
• Cipermetrin: Avirro 25 EC, Clarus 250 EC, Cythrin 500 EC
• Clorantraniliprol, sau +lambda-cihalotrin: Ampligo 150 ZC,
Coragen 20 SC
• Deltametrin: Decis f-Luxx EC 25, Decis Profi WG 25
• Lambda-cihalotrin: Karate Zeon 5 CS, Lamdex 5 EC, LEOTRIN 100 SC
• Metaflumizonă: ALVERDE
• Tiacloprid, sau +deltametrin: Viriy SC, Actual 480 SC, Calypso SC 480,
Floret 480 SC, Vector 480 SC, Biscaya 240 OD, Proteus OD 110

2

• Buha fructificaţiilor la
tomate (Heliothis armigera),

• Acetamiprid: Lux WP
• Indoxacarb: Pitch 150 SC, Avaunt EC
• Tiacloprid+deltametrin: Proteus OD 110

3

• Gândacul de Colorado la
cartof
(Leptinotarsa decemlineata)

•
•
•
•
•

4

• Coropișniţa (Gryllotalpa
gryllotalpa)

• Imidacloprid: Antimedvedca (tomate şi castraveţi în seră)

5

• Nematozii galigeni
(Meloidogyne incognita)

• Arthrobotrys oligospora: Nematofagină-BL (încorporare în sol la
cultivarea culturilor legumicole în seră)

Acetamiprid: Maccet WG, Mospilan 20 SG, Dolor 20 SG
Alfa-cipermetrin: Decimid EC, FASTAC 100 EC
Esfenvalerat: Sămpai EC, Sumi-alpha 5 EC
Lambda-cihalotrin: Karate Zeon 5 CS, Lamdex 5 EC
Tiacloprid: Actual 480 SC, Biscaya 240 OD, Calypso SC 480, Floret
480 SC

DĂUNĂTORI ŞI BOLI A CULTURII DE CARTOF
1

• Afide (genul Aphididae)

• Cipermetrin: Arrivo 25 EC, Sulfoxaflor: Closer, Ulei de parafină:
Ovitex
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Nr.

Sustanţe active permise pentru combatere:
preparate comerciale / dozele de aplicare conform:
http://www.pesticide.md/registrul-de-stat

Organismul dăunător

2

• Molia cartofului
(Phthorimaea operculella)

• (Z/Z/Z)-4,7,10-acetat de tridecatrien-1-il:
Operculat (producţie ecologică)

3

• Nematodul auriu al
cartofului (Globodera spp.)

• Fostiazat: Nemathorin 10 G

4

• Viermii sârmă

• Teflutrin: Force 1,5 G

5

• Mana
(Phytophthora infestans)
• Alternarioza
(Alternaria solani)

• Cimoxanil+mancozeb, sau +oxiclorura de cupru: ProfiluxWG, Presto
50 WP, Presto Plus 72 WP, Rapid Gold 72 WP, Ordan MC, Ordan
WP, Tamoxanil 450 WG, Tanos, Zahist WP
• Mancozeb, sau +metalaxil-M: Ridomil Gold MZ 68 WG, Curativ WP,
Harvest WP, Kadillak WP, Manific WP, Metaxil WP, Metamil MZ WG,
• Hidroxid de cupru, sau oxiclorura de cupru, sau sulfat de cupru:
Cooperon WP, Cuprablau Z WP, Cuprumax 50 WP, Oxiclorură de
cupru 90 WP
• Piraclostrobin+boscalid: SIGNUM
• Dimetomorf+mancozeb: Krabat WP, ACROBAT MZ 90/600 WG,
ORVEGO

6

• Rizoctonioza
(Rhizoctonia solani)
• Fuzarioza (F. solani)

• Fludioxonil: Sinclair; Metribuzin: Zontran SCC
• Fluxapiroxad: SERCADIS, Hidroxid de cupru: Kocide 2000;
Mancozeb: Dithane M-45 WP; Pseudomonas spp. 3% DSMZ:
Proradix WP (Bio)

DĂUNĂTORI ŞI BOLIL A CULTURILOR SOLANACEAE de seră şi în câmp: tomate, ardei și vinete
1

• Afide la tomate, tripși de
seră, Musculiţa albă de
seră, Acarianul roșu comun

• Ciantraniliprol şi clorantraniliprol: Benevia OD VOLIAM TARGO;
Cipermetrin: Arrivo 25 EC; Deltametrin: Decis Profi WG 25;
Metribuzin: Zontran SCC; Spirotetramat: Movento 100 SC

2

• Buha fructificaţiilor,
Musculiţa minieră și
Musculiţa albă de seră la
tomate de seră și câmp
deschis;
• Gândacul de Colorado la
tomate în câmp deschis

• Acetamiprid, sau + cihalotrin: Acetamiprid 22,5 SL, Lux WP,
Armor 350 SC
• Benzoat de emamectin: AFFIRM, Pilaraff SG
• Cipermetrin: Arrivo 25 EC, Cythrin 500 EC, Top Alpha 10 EC
• Clorantraniliprol+lambda-cihalotrin, sau +abamectină: Ampligo 150
ZC, Benevia OD, Coragen 20 SC, VOLIAM TARGO
• Deltametrin: Decis f-Luxx EC 25, Decis Profi WG 25
• Indoxacarb: Avaunt, EC, Pitch 150 SC
• Lambda-cihalotrin: Braik ME, LEOTRIN 100 SC
• Pirimifos-metil: Actellic 50 EC
• Tiacloprid, sau +deltametrin: Actual 480 SC, Biscaya 240 OD,
Calypso SC 480, Floret 480 SC, Vector 480 SC, Proteus OD 110

3

• Musculiţa albă de seră la
tomate (Trialeurodes vap)

• Imidacloprid:Confidor SL 200, Focus 700 WDG, Warrant 200 SL
• Piriproxifen: Admiral 10 EC

4

• Molia minieră a tomatelor
(Tuta absoluta)

• Benzoat de emamectin: AFFIRM
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Nr.
5

Sustanţe active permise pentru combatere:
preparate comerciale / dozele de aplicare conform:
http://www.pesticide.md/registrul-de-stat

Organismul dăunător
• Mana
(Phytophthora infestans),
• Alternarioza
(Alternaria solani),
• Pătarea frunzelor și
bășicarea fructelor
(Xanthomonas vesicatoria)

• Cimoxanil+famoxadon, sau +metalaxil, sau +mancozeb: Tanos, Tonus
WG, Zahist, WP, Profilux WG, Presto Plus 72 WP, Presto 50 WP,
Ordan MC WP, Ordan WP, Akkord WP, Comfort 72 WP, Curage
WP, Tamoxanil 450 WG
• Dimetomorf+mancozeb, sau + folpet: Krabat WP, Super Focus 187
WG, ACROBAT MZ 90/600 WG, Fungus WP, Sphinx Extra WG,
ORVEGO
• Hidroxid de cupru: Funguran-OH 50 WP, Gart, WP, Kocide 2000,
Cuprablau Z WP, Cooperon WP, Nouchamp DP, Escada SC, Bioxid
WP, Airone SC
• Mancozeb, sau +metalaxil: Harvest WP, Kadillak WP, Mancomex 80
WP, Manific WP, Metaxil WP, Ridomil Gold MZ 68 WG, Penncozeb
75 WG, Doza 80 WP, Dithane M-45 WP, Fontes WP, Curativ WP,
Fantic M WG
• Oxiclorură de cupru: Miedzian 50 WP, Oxiclorură de cupru 90 WP,
Cuprumax 50 WP, Cobresal Extra 350 SC
• Sulfat de cupru neutralizat cu hidroxid de Ca sau tribazic: Bouillie
Bordelaise, Copflo Super SC, Cuproxat SC, Cuprofix 40 Dispers
WDG, Funecol, Kumir SC

DĂUNĂTORI ŞI BOLI A CULTURILOR CUCURBITACEE: CASTRAVEŢI ŞI PEPENI
1

• Acarianul roșu comun
(Tetranychus urticae)
• Acarianul galicol
(Vasates lycopersici)
• Musculiţa minieră
(Liriomyza trifolii)
• Tripși (Thripidae)
• Păduchele cucurbitaceelor
(Aphis gossypii)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abamectină: Vertimec 018 EC; Averto 50 WG
Cipermetrin: Arrivo 25 EC,
Clorantraniliprol+lambda-cihalotrin, sau +abamectină: Benevia OD
Deltametrin: Decis f-Luxx EC 25, Decis Profi WG 25
Esterii etilici ai acizilor grași din ulei de rapiţă: Pelecol (ecologic)
Imidacloprid: Confidor SL 200, Focus 700 WDG, Warrant 200 SL
Pirimifos-metil: Actellic 50 EC
Rizophagus irregularis: Mycogel (ecologic)
Spirotetrama: Movento 100 SC
Verticillium lecanii: Verticilină granulară-BL (ecologic)

2

• Mana castraveţilor
(Pseudoperonospora
cubensis)

•
•
•
•

Cimoxanil+oxiclorura de cupru, sau +famoxadon: Ordan WP, Tanos
Dimetomorf+mancozeb: ACROBAT MZ 90/600 WG, ORVEGO
Mancozeb+metalaxil-M: Ridomil Gold MZ 68 WG, Ventozeb 80 WP
Propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu: Previcur Energy

3

• Făinare
(Sphaerotheca fuliginea)

• Penconazol: Topas 100 EC, Pencosan 100 EC;
Piraclostrobin+boscalid: SIGNUM; Sulf : Sulf praf umectabil, Thiovit
Jet 80 WG

4

• Antracnoza, Pătarea
unghiulară, Putregai
cenușiu, Bacterioze

• Bacillus subtilis: Fitosporin-M P, Serenade ASO (ecologic)
• Propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu: Previcur Energy
• Oxid de cupru: Nordox 75 WG, Oxiclorură de cupru 90 WP, Sulfat de
cupru
DĂUNĂTORI ŞI BOLI A CULTURILOR VĂRZOASE

1

•
•
•
•
•

Albiliţe (Pieridae)
Buhe (Noctuidae)
Molii (Plutellidae)
Afide (Aphididae)
Buha verzii
(Mamestra brassicae)

• Ciantraniliprol: Benevia OD, Cipermetrin: Arrivo 25 EC, Clarus 250
EC, Ampligo 150 ZC, Coragen 20 SC; Esfenvalerat: Sumi-alpha 5 EC
• Deltametri: Decis f-Luxx EC 25, Decis Profi WG 25
• Indoxacarb: Pitch 150 SC, Avaunt EC
• Lambda-cihalotrin: LAMBDA 050 CS, LEOTRIN 100 SC
• Metaflumizonă: ALVERDE; Pirimifos-metil: Actellic 50 EC
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Organismul dăunător

2

• Alternarioza, Ofilirea
fuzariană, Bacterioze,
Înnegrirea și putrezirea
răsadului, Albumeală

• Piraclostrobin+boscalid: SIGNUM; Fluopiram+tebuconazol: Luna
Experience 400 SC; Oxid de cupru: Nordox 75 WG
• Pseudomonas fluorescens AP-33: Rizoplan; Trichoderma harzianum:
Trihodermină Th-7F-BL (agricultura ecologică)

3

• Fomoza (Phoma lingam)

• Fludioxonil: Maxim 480 FS

DĂUNĂTORI ŞI BOLI A CULTURILOR DE BULBI ȘI TULPINI FALSE
1

• Musca şi gărgăriţa cepei,
Tripsul tutunului şi Afide

•
•
•
•

2

• Mana
(Peronospora destructor),
• Bacterioze
(Xanthomonas spp.,
Pseudomonas spp.)

• Cimoxanil+mancozeb: Ordan MC, Triomax 45 WP;
• Dimetomorf+mancozeb, sau +ametoctradin: ACROBAT MZ 90/600
WG, ORVEGO
• Mancozeb+metalaxil-M: Ridomil Gold MZ 68 WG, Metaxil WP
• Hidroxid de cupru, sau oxid de cupru: Kocide 2000, Nordox 75 WG,
Oxiclorură de cupru 90 WP, Sulfat de cupru

3

• Rugina cepei, Putregai
cenușiu, alb şi a gâtului
cepei, Alternarioza,

•
•
•
•
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Acetamiprid: Acetamiprid 22,5 SL;
Ciantraniliprol: Benevia OD;
Deltametrin: Decis f-Luxx EC 25;
Spirotetramat: Movento 100 SC

Azoxistrobin: Quadris 250 SC;
Fludioxonil: Maxim 480 FS;
Fluopiram+tebuconazol: Luna Experience 400 SC;
Piraclostrobin+boscalid: SIGNUM
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