
PROTECȚIA LIVEZILOR ÎN PERIOADA DE PRIMĂVARĂ 

 

În condițiile climatice calde din  perioada toamnă-iarnă majoritatea agenților de 

dăunare a livezilor au supraviețuit satisfăcător. Pierea unui număr neînsemnat din 

populațiile acestora a fost cauzată în general de acțiunea insectelor parazite și 

prădătoare, precum și a bolilor. 

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează deținătorii de 

plantații pomicole despre oportunitatea efectuării tratamentelor fitosanitare în 

perioada de primăvară. Tratamentele fitosanitare se vor executa numai după 

efectuarea lucrărilor de igienă sanitară, cum ar fi tăiatul pomilor şi eliminarea 

ramurilor afectate, defrișarea pomilor pieriți, curățarea și tratarea rănilor, ulcerațiilor 

și altor leziuni a tulpinilor și ramurilor de schelet. Rănile şi tăierile de dezinfectat cu 

soluție de  3-4% sulfat de cupru, apoi de acoperit cu vopsea pe bază de ulei sau mastic 

de livadă. Instrumentul de tăiere periodic se va dezinfecta.  

În livezile tinere de toate speciile, în primul rând amplasate pe pantă de sud şi 

sud-est, de finisat văruitul tulpinilor şi ramurilor principale cu lapte de var de 20%, 

cu adăugarea a 3-4% sulfat de cupru, fapt care va diminua acțiunea negativă a 

oscilărilor bruște de temperatură ale aerului pe coajă și lemn. 

  Odată cu renovarea vegetației se vor 

activiza și speciile nocive. Astfel, pentru 

combaterea larvelor hibernate ale păduchelui 

din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus), 

ouălor hibernante de afide, psylidae și acarieni 

la speciile sămânțoase (măr, păr, gutui) și 

speciile sâmburoase (prun, cireș, vișin, cais, 

piersic, etc.) se recomandă utilizarea produselor 

de protecție a plantelor.  

La temperatura aerului de 10-12º și 

desfacerea a 10-15% din muguri femelele gărgăriței florilor vor începe depunerea 

ouălor în bobocii florali, de obicei în cei mai bine dezvoltați.  

 

In unele livezi este posibilă popularea în masă cu gărgărița mugurilor, local cu 

gărgărița fructelor. În faza dezmuguririi va începe hrănirea larvelor moliilor 

defoliatoare și cotarilor. Măsuri de protecție, în funcție de dezvoltarea acestora vor 

fi necesare până la, sau după înflorirea culturilor pomicole.  



 

În faza “butonul roz” se va semnala 

popularea livezilor de gândacul păros și 

cărăbuși, în special în apropierea câmpurilor 

cu rapiță, păduri, loturi agricole îmburuienate, 

neprelucrate 

În livezile de păr, unde este prezent 

puricele melifer al părului, în aprilie va 

continua ieșirea adulților din locurile de 

hibernare și depunerea ouălor, la început pe 

muguri - apoi pe inflorescențe, frunze și lăstari. 

Ecloziunea larvelor va coincide cu separarea bobocilor. Tratamentele se vor efectua 

până și după înflorit. 

   În scopul evitării infectării timpurii a 

livezilor sămânțoase de rapăn  (Venturia  

inaequalis, V.pirina) şi făinare 

(Podosphaeraleucotricha), impotriva bolilor 

bacteriene (Pseudomonas syringae, Erwinia 

amylovora), primul tratament în scop 

profilactic se va efectua la faza “ urechiușe”, cu 

utilizarea unui fungicid cu bază de cupru.  

   

Perioada vulnerabilă pentru infectarea 

piersicului de bășicare va fi începutul 

desfacerii mugurilor, pe vreme extins rece (Tº 

= 6-14ºC) și precipitații frecvente.  

Pentru diminuarea sursei de infecție, până 

la înflorit (martie-aprilie), se recomandă de 

efectuat nu mai puțin de 2 tratamente, utilizând 

fungicidele cu bază de cupru. 

Pe timp rece cu ploi în perioada înfloririi 

speciilor sâmburoase se va produce infectarea acestora de arsura moniliană. Pe lângă 

monilioză, în condiții favorabile pentru dezvoltare (cald cu umiditate), însemnătate 

economică la sâmburoase vor avea și alte maladii: clasterosporioza, la vișin și cireși 

- cocomicoza, la cais- gnomonioza și bacterioza. Prin urmare, înainte și după 

înfloritul acestora, de preconizat tratamente cu fungicide. 

 

Tratamentele fitosanitare se vor aplica în zilele însorite la temperaturi de peste + 

4;+5ºC fără vânt, chiciură sau polei. 

Pentru efectuarea tratamentelor se vor utiliza numai produse de protecție a 

plantelor omologate în Republica Moldova, pentru cultură, agentul de dăunare și doza 

pentru care au fost omologate . Toate produsele omologate le  puteți găsi în baza de 

date  pe Web: www.pesticide-md.com  

 

La efectuarea tratamentelor fitosanitare cu strictețe se va  respecta 

protecția mediului înconjurător, normele de lucru, a celor de securitate a muncii.  

 

http://www.pesticide-md.com/


 

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de 

protecție a plantelor se vor respecta prevederile legale, respectiv art.13 din Legea 

apiculturii, nr.70-XVI din 30.03.2006. 

   

ANSA informează, că inspectorii fitosanitari din cadrul subdiviziunilor 

teritoriale emit buletine de prognoză și avertizare, care conțin recomandări privind 

efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor din 

culturile agricole.  În buletine se indică data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul),  

cultura, agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruienile, denumirea preparatului, 

doza omologată (kg, l/ha).  Aceste buletine sunt difuzate către agenții economici locali 

și fermieri la solicitare, iar informațiile conținute de acestea pot fi solicitate de către 

toate persoanele interesate. 

 

 

           Direcția protecția plantelor 


