
      Starea fitosanitară a culturilor agricole în luna august a anului 2021 

       

Pe parcursul lunii august pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme neomogenă 

după regimul termic și cu precipitații. Temperatura medie lunară a aerului a 

constituit +19,3..+22,8ºС, temperatura maximă a aerului a urcat până la +37ºС (staţia 

meteorologică Ceadîr-Lunga), iar cea minimă a scăzut până la +9ºС (stația 

meteorologică Soroca). Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de +30ºС 

și mai mult a variat în teritoriu de până la 2-12 zile. 

Suma precipitațiilor căzute în decursul lunii pe majoritatea din teritoriu a 

constituit 105-210 mm, izolat cantitatea acestora a constituit 10-95 mm.  

Condițiile meteorologice ale lunii au fost în fond favorabile pentru coacerea şi 

acumularea zahărului la culturile pomicole și struguri, de asemenea pentru pregătirea 

solului pentru semănatul culturilor de toamnă, dar și pentru înmulțirea și răspândirea 

bolilor și dăunătorilor la culturile agricole. 

La începutul lunii, în raioanele din sudul republicii pe câmpurile de sub păioase 

s-a semnalat începutul depunerii ouălor de femelele gândacului ghebos, iar către 

finele lunii eclozarea și hrănirea larvelor cu samuraslă.  

      La sfecla pentru zahăr, floarea soarelui, porumb, soia, precum și culturile 

legumicole (varză, tomate, ardei) a continuat înmulțirea și hrănirea păduchilor, 

local a acarienilor și a tripșilor. În raioanele Dondușeni, Glodeni și Râșcani pe 

suprafața totală de 551 ha dezvoltare a primit buha verzei din a doua generație cu 

popularea a peste 4,0% plante, local s-a semnalat atacul de puricele de pământ al 

sfeclei, iar pe 24,0% suprafețe din 2,0 mii ha cercetate a continuat dezvoltarea și 

înmulțirea moliei miniere a sfeclei din generația a doua, cu popularea 

nesemnificativă a plantelor (sub 10,0% plante).  

La porumb pe 27,8% suprafețe din 13,4 mii ha cercetate, precum și tomate, ardei, 

vinete, varză a continuat hrănirea larvelor de diverse vârste a buhei fructificațiilor 

din a doua generație, iar în majoritatea raioanelor din zona de nord (34,5% suprafețe) 

și unele din centru (5,1%),  din 6,6 mii ha cercetate, s-a semnalat popularea de 

gândacul vestic al rădăcinilor de porumb, cu atacul maxim de 22,0-48,0% plante 

(Sângerei, Șoldănești).   

În condițiile climatice formate la sfeclă pentru zahăr pe 13,3% suprafețe a 

continuat dezvoltarea fomozei, iar pe 83,4% suprafețe din 2,9 mii ha cercetate - a 

cercosporiozei. La finele lunii în raionul Drochia (220 ha) s-a manifestat și 

făinarea. Împotriva bolilor sfeclei de zahăr au fost efectuate tratamente fitosanitare 

pe o suprafață de peste 114,0 mii ha.  

La floarea soarelui pe 42,4 % suprafețe din 16,7  mii ha cercetate a continuat 

dezvoltarea fomozei, pe 57,7% suprafețe - alternarioza, iar pe 34,7 % suprafețe –  

fomopsisul, în general în raioanele din zona de sud, cu afectarea până la 33,3% 

plante. La finele lunii la calatidii s-a semnalat atacul de putregaiuri (alb, cenușiu și 

uscat).  Împotriva bolilor florii soarelui au fost efectuate tratamente cu fungicide pe 

o suprafață de peste 40,0 mii ha. 

    În livezile pomicole pe 27,8% suprafețe de măr (din 1,2 mii ha cercetate), a 

continuat înmulțirea acarienilor, păduchelui din San Jose și a păduchilor.  Pe 

parcursul lunii a continuat zborul fluturilor din a treia generație a moliilor miniere 



(inferioară, superioară și circulară a frunzelor). A continuat zborul fluturilor, 

depunerea ouălor și eclozarea larvelor viermelui merelor, prunelor și a moliei 

orientale din a doua generație. La soiurile timpurii de coacere viermele merelor s-

a înregistrat pe 61,1% suprafețe (din 1,2 mii ha cercetate), cu dăunarea până la 3,7% 

fructe (Ocnița, 3 ha). Pe 25,4% suprafețe de fâșii forestiere, din 0,5 mii ha cercetate, 

s-a înregistrat hrănirea larvelor eclozate a omidei păroase a dudului din a doua 

generație. Densitatea sporită a cuiburilor s-a semnalat în parcuri și localități, în 

special la dud și speciile de arțar. 

      Dezvoltarea bolilor, atât în livezile cu specii sămânțoase (rapănul și făinarea), 

cât și cele sâmburoase (clasterosporioza, monilioza (Monilia laxa, M. fructigena), 

ciuruirea bacteriană a frunzelor (Xanthomonas campestris, Pseudomonas 

syringae), pătarea roşie a frunzelor (Polystigma rubrum) la prun și cocomicoza 

(Coccomyces hiemalis) la vișin și cireș a continuat pretutindeni. Dezvoltare mai 

însemnată au primit în livezile, unde tratamentele fitosanitare au fost efectuate 

neoportun.  Pentru combaterea complexului de dăunători și boli în perioada de vară 

au fost efectuate tratamente de corecție a densității dăunătorilor și stopare a 

dezvoltării bolilor pe o suprafață de peste 94,0 mii ha. 

     În plantațiile de vită de vie pe 40,7% suprafețe din 5,7 mii ha cercetate a continuat 

dezvoltarea și hrănirea larvelor moliei strugurilor (eudemisul ) din a treia generație, 

cu popularea în raioanele din sudul republicii până la 10% struguri, pe o suprafață 

de peste 1,5 mii ha. Tratamentele de corecție a densității dăunătorului au fost 

efectuate pe o suprafață de peste 8,3 mii ha. 

     Pe parcursul lunii s-au menținut condiții favorabile pentru dezvoltarea și 

infectarea ulterioară a viilor cu mană și făinare, unde pe 62,2% suprafețe din 6,5 

mii ha cercetate s-a remarcat mana, iar peste 50 la sută suprafețe sunt afectate de 

făinare, cu afectarea până la 12% struguri (Călărași, 100 ha, Ceadâr Lunga, 526 ha, 

Cantemir, mun. Chișinău). Dezvoltare puternică se remarcă în viile, unde nu s-au 

respectat termenele primelor tratamente și neoportun au fost aplicate lucrările de 

întreținere a butucului  (tăiat, legat, copilit, prășit, desfrunzit și alte măsuri). 

Tratamentele cu fungicide împotriva complexului de boli la vița de vie au continuat 

și s-au efectuat   pe o suprafață de peste 61,0 mii ha. După ploile căzute s-a înregistrat 

și atacul strugurilor de putregaiul cenușiu.      

 

 

Direcția protecția plantelor 

 

 

 

 

 

 

 


