Starea fitosanitară a culturilor agricole în luna octombrie anul 2021
În luna octombrie pe teritoriul țării s-a semnalat vreme mai rece ca de obicei și
fără precipitații esențiale. Temperatura medie a aerului a constituit +7,6..+10,8ºС,
temperatura maximă a aerului pe parcursul decadei a urcat până la +21ºС (SM
Dubăsari, Ceadâr-Lunga). Pe 1-7 și 9 octombrie s-au semnalat înghețuri la suprafața
solului predominant în raioanele centrale și de nord a republicii cu intensitatea de
-3ºС și în a cea mai mare parte a teritoriului pe 8 și 10 octombrie cu intensitatea de
-1..-6ºС. Pe parcursul decadei s-a semnalat intensificări ale vântului de până la 12
m/s (SM Soroca, Cahul).
Din cauza deficitului de precipitații și rezervelor de umiditate productivă scăzute
în stratul arabil al solului s-au creat condiții nefavorabile pentru semănatul culturilor
de toamnă în termenii optimi, iar câmpurile deja însămânțate au răsărit neuniform.
Condițiile climatice formate în octombrie divers au influențat și dezvoltarea
majorității speciilor nocive de boli și dăunători. Pe câmpurile de sub păioase, precum
și cele însămânțate cu păioase de toamnă s-a redus activitatea gândacului ghebos,
însă după căderea precipitațiilor femelele vor continua depunerea ouălor, iar larvele
hrănirea cu plantele tinere. Mai numeros dăunătorul se va semnala pe câmpurile cu
cantitate considerabilă de resturi vegetale (paie, pleavă, boabe). Pe parcursul lunii a
continuat și zborul muștelor cerealiere din generația de toamnă, cu depunerea
ulterioară a ouălor pe frunzele tinere. Atacul în primele faze (1-2 frunze) de
dezvoltare va cauza îngălbenirea şi uscarea frunzelor centrale.
La rapița de toamnă local a continuat dăunarea plantelor de larvele buhelor
rozătoare de sol (a semănăturilor, gamma și altor specii) (Edineț, Leova, Cantemir,
Cimișlia), pe 75,0% suprafețe din 2,5 mii ha cercetate a continuat atacul de puricii
cruciferelor, iar pe 62,1% suprafețe hrănirea larvelor viespii rapiței, cu dăunarea
până la 13,2% plante (Șoldănești, 212 ha). În unele focare a continuat dăunarea de
gândacul roșu al rapiței (Șoldănești, Ștefan Vodă). În prima decadă a lunii pe
unele suprafețe (Râșcani, Leova) s-a semnalat atacul plantelor de mană și
putregaiul uscat (fomoză).
În livezile pomicole până la recoltarea fructelor au continuat să dăuneze
moliile defoliatoare, păduchele din San Jose, moliile miniere din generația a IIIa, dezvoltarea larvelor viermelui merelor, a prunelor, viermelui oriental din
generația a II și a III-a, cu trecerea ulterioară la impupare pentru iernat.
Până la sosirea timpului rece a continuat hrănirea larvelor omidei păroase a
dudului din a doua generație și trecerea acestora la hibernare. În livezile de toate
speciile pe parcursul lunii, la crearea condițiilor favorabile, a continuat dezvoltarea
bolilor, atât de natură micotică cât și bacteriană.
În plantațiile viticole a continuat dezvoltarea bolilor, cum ar fi mana, făinarea,
antracnoza, putregaiul cenușiu, atât pe struguri cât și pe coarde, precum și bolile
ce cauzează uscările butucului: esca, escorioza, cancerul bacterian ș.a.
Direcția protecția plantelor

