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Notă informativă privind impactul afectării viţei de vie de principalii 

agenţi patogeni (făinarea viţei de vie) în anul 2015 şi prezentarea 

recomandărilor privind măsurile de combatere în anul 2016.  

 

Starea fitosanitară a plantaţiilor viticole ca urmare a afectării de 

făinare din anul 2015 şi măsurile pentru combaterea bolii. 

Introducere.  
Făinarea viţei de vie, provocată de patogenul Oidium Tuckeri Berc. cu forma 

perfectă Uncinila necator Burril. se manifestă mai pronunţat în raioanele cu clima 

uscată şi călduroasă: - Asia Mijlocie, Sudul Crimeei. Până nu demult, anii 70 - 90 a 

secolului trecut, în Republica Moldova făinarea se dezvolta în focare, fără să 

prezinte prea mare importanţă economică. Începând din anii 2000 virulenţa 

oidiumului viţei de vie, a crescut considerabil, producând pierderi deosebit de 

importante viticulturii. În condiţiile actuale, datorită atacurilor grave pe care le 

produce în fiecare an, oidiumul poate fi considerată cea mai dăunătoare boală 

criptogamică a viţei de vie.  

Manifestarea mai virulentă a făinării viţei de vie poate fi determinată de 

adaptarea treptată a patogenului la condiţiile din Republica Moldova şi trecerea lui 

la ciclul deplin de dezvoltare. O altă cauză după părerea mai multor savanţi (Toma 

A., 1976; Săvescu A., Rafailă C., 1972) este şi minimalizarea aplicării în 

combaterea bolilor viţei de vie a produselor cuprice în favoarea produselor de 

sinteză organică (care anterior împiedicau dezvoltării bolii). După părerea unor 

autori (Cebanu V., 2008, 2009) produsele cuprice joacă un rol important în 

reţinerea declanşării făinării viţei de vie bolii în condiţiile Republicii Moldova. 

Luând în consideraţie importanţa economică majoră a problemei abordate 

pentru cultura viţei de vie în legătură cu posibila răspândire de pretutindeni a 

făinării viţei de vie,cauzată în primul rând de rezerva biologică înaltă de infecţie 

din anul 2015 a apărut necesitatea luării unor măsuri speciale de prevenire şi 

combatere a bolii în condiţiile 2016. 

 

Materiale şi metodă: 

Evaluarea stării fitosanitare a plantaţiilor viticole din Republica Moldova în 

condiţiile anului de cercetare 2015 a fost efectuate conform metodelor cunoscute 

(Недов П. Н. и др 1985). Evidenţele privind manifestarea şi răspândirea bolii s-au 

efectuat în cele mai sensibile faze de dezvoltare a făinării viţei de vie: „apariţia a 3 

frunze”(7 -8 mai); „creşterea lăstarilor” (18-20 mai 2015), „răsfirarea 

inflorescenţelor” (27-28 mai 2015), „sfârşitul înfloritului” (11-12 iunie), 

„Compactarea ciorchinelor” (17 iulie), „Începutul pârgului”- 15 august; „înainte de 

recoltare” (01 septembrie). Cercetările au fost efectuate în diferite plantaţii viticole 

din Centrul Republicii Moldova: colecţia de soiuri a IŞPHTA 30 ha, Sălcuţa SRL  

- plantaţii de clone europene – 70 ha, Vismos SA filial Chetrosu (140 ha), Cricova 

SA Sector „Cricova” (130 ha), Cricova SA Sector „Criuleni” 180 ha; Plantaţii 
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viticole din Sudul Republicii Moldova -  Vismos SA Filial „Moscovei” (110 ha), 

Ceteronis SRL, Ceteronis – ST, Agrovitera SRL, Vinăria din Vale” SRL, 

Ghevlandri SRL, Fabica de vin, Slobozia Mare”, Savitera SRL - (1400 ha). 

Rieşind din situaţia fitosanitatră agravată creată în plantaţii din cauza 

condiţiilor extrem de favorabile pentru dezvoltatrea făinării viţei de vie specialiştii 

Laboratorului Protecţia Plantelor a IŞPHTA în condiţiile anului 2015 au adus la 

cunoştinţă viticultorilor măsurile eficiente pentru combaterea făinării viţei de vie 

prin intermediul participării la seminarele organizate de Ministerul Agriculturii şi 

“Acsa” în diferite raioane. Despre situaţia agravată privind dezvoltarea făinării 

viţei de vie au fost organizate discursuri televizate la emisiunea “Baştina” din 24 

mai 2015. Au fost publicate articole în revistele de specialitate privind combaterea 

făinării la soiurile sensibile (soiul Chardonnay) şi clonele lor (revista “Lider Agro” 

din 22 mai 2015); în revista Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia №4 (58) P. 18-

23. Astfel, îndeplinirea lucrărilor tehnologice şi de protecţie a viţei de vie, care au 

fost recomandate de IŞPHTA au dat posibilitatea prevenirii şi combaterii eficiente 

a bolii în situaţia critică care a parvenit în perioada de vegetaţie 2015. Gospodăriile 

care au respectat cu stricteţe măsurile de prevenire şi combatere a bolii 

(agrotehnice, chimice) au atins rezulte bune în combaterea făinării şi au obţinut 

recolte satisfăcătoare de struguri din punct de vedere cantitativ şi calitativ (Vismos 

SA filial Chetrosu -140 ha), Cricova SA Sector „Cricova” -130 ha, Cricova SA 

Sector „Criuleni”-  180 ha., Vismos SA Filial „Moscovei” (110 ha), Ceteronis SA 

,Vinăria din Vale” SRL, Ghevlandri SRL (1400 ha). 

 

Rezultate şi discuţii. 

În anul 2015 făinarea viţei de vie s-a manifestat extrem de virulent în 

majoritatea plantaţiilor viticole din Republica Moldova, producând pierderi 

cantitative şi calitative de producţie la soiurile sensibile, mai cu seamă în plantaţiile 

îngrijite cu abateri de la tehnologia de cultivare.  

Una dintre cauzele răspâdirii masive a bolii s-a datorat scimbării climei, care 

în ultimii ani s-a caracterizat prin veri deosebit de uscate şi călduroase (2012, 

2015). În urma evidenţelor efectuate şi din analiza datelor obţinute s-a constat că 

evoluţia explozivă a făinării viţei de vie în condiţiile anului 2015 a fost cauzată în 

mare măsură de apariţia mai timpurie a bolii în condiţii naturale – primele 

simptome au fost înregistrate la data de 31 mai (la soiul Saperavi severnâi în 

colecţia de soiuri a IŞPHTA). Evoluţia mai timpurie a bolii a fost în principal 

cauzată de temperaturile optime pentru dezvoltarea făinării viţei de vie 

(+27+28
o
C), înregistrate în luna aplrilie mai şi care în asociere cu ploile de scurtă 

durată au creat coniţii extrem de vaforabiile pentru declanşarea şi răspândirea de 

pretutindeni a făinării viţei de vie la soiurile sensibile – Chardonnay, grupa Pinot, 

Feteasca, Muscat de Hamburg, Cardinal, Rannii Magaracea, Muscat Italia s.a.. 

Evidenţele efectuate au demonstrat că printre factorii care au favorizat 

răspândirea masivă a bolii a fost şi apariţia din ambundenţă pe butuci a lăstarilor cu 

creştere exagerată, care au manifestat sensibilitate majoră la atacurile de făinare. 
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Apariţia de lăstari lacomi care în marea lor majoritate au format copili de ordinul 

unu şi doi (mai cu seamă la soiurile de struguri pentru masă - Muscat de Hamburg, 

Muscat Italia) în majoritatea cazurilor au fost cauzată de aplicarea tăierilor de 

refacere a butucilor afectaţi în diferit grad de temperaturile critice minime sub 

limita de rezistenţă bilogică la ger a soiurilor. Astfel de comportare a fost 

înregistrată şi în cazurile de refacere a butucilor afectaţi grav de fluctuaţiile de 

temperatură dintre zi şi noapte, care au înregistrat crăpături adânci în braţe şi 

tulpini, preponderant pe partea orientată spre sud (lunile ianuarie – februarie 2012-

2014). 

Evidenţele efectuate au demonstrat că făinarea a produs pagube 

semnificative în plataţiile viticole înfiinţate şi îngrijite cu abateri de la tehnologia 

de cultură, în cazurile în care nu s-au respectat şi îndeplinit calitativ măsurile 

agrotehnice de prevenire şi combatere a bolii (SRL “Salcuţa Căuşeni -la soiul 

Chardonnay – 72 ha, Pinot gris- 44 ha, SRL „Agroaudit” Riesling -14 ha, CAP 

“Glia” Cantemir -Pinot blanc 40 ha, “Ceteronis” – Merlot 65 ha ş.a., SRL Valea 

viilor (Cimişlia) – Pinot Noir- 10 ha ş.a.  Astfel mai frecvent şi mai intensiv au fost 

afectate de făinare plantaţiile viticole: 

1.Unde nu s-a asigurat o sarcină optimă a butucilor cu rod şi cu lăstari. 

Astfel de situaţii au fost înregistrate în cazurile aplicării tăierilor prea severe (mai 

ales la soiurile cu creştere viguroasă sau mediu viguroasă, fără o analiză a stării 

ochilor şi amplasării ochilor fertili pe lungimea coardei de rod). Lipsa corelaţiei 

între creştere şi fructificare a provocat creşteri exagerate ale organelor verzi urmate 

mai apoi de îndesirea coroanei cu copili ale lăstarilor lacomi, mai sensibili la 

făinare, care împiedicau pătrunderea soluţiei în interiorul butucului, diminând 

considerabil şi eficacitatea măsurilor de combatere a bolii. 

2. Mai puternic au fost afectate de făinare plantaţiile în care nu s-au 

îndeplinit calitativ unele procedee agrotehnice cu impact direct în prevenirea bolii. 

Astfel, legatul şi dirijarea incorectă a lăstarilor în spaţiu (fenomen întâlnit frecvent 

în practică) des.1. conduce la îndesirea coroanei, împedică pătrunderea soluţiei în 

interiorul butucului, diminuând considerabil eficacitatea măsurilor de combtatere, 

datorită lipsei contactului fungicidul utilzat cu organele viţei de vie, sensibile la 

atacul de făinare (bobiţele, strugurii). 
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Fig 1. Legatul incorrect la viţa de vie Fig 2. Defolierea parţială a butucilor 

3. Mai grav au fost afectate plantaţiile cu butucii supraîncărcaţi cu lăstari 

(mai ales de cei slab dezvoltaţi, cu provienenţă din ochii unghiulari). Astfel de 

situaţii au fost înregistrate în plataţiile în care au fost neglijată efectuarea 

operaţiilor în verde (plivitul lăstarilor de prisos şi reglarea numărului optim de 

lăstari la metru linear şi pe butuc), motiv care a creat condiţii extrem de favorabile 

pentru manifestarea făinării viţei de vie, cauzate de aerisirea şi iluninarea 

insuficientă a organelor sensibile în interiorul butucului.  

4. În anul 2015 mai intensiv au fost afectate plantaţiile viticole amplasate pe 

sectoare necorespunzătoare – în văi, depresiuni, plantaţiile slab aerisite (unde 

mişcarea aerului a fost cu dificultate).  

5. Mai puternic au fost afectate şi plantaţiile în care sau aplicat necalitativ 

sau cu întârziere măsurile de combatere a buruienilor (care prin transpiraţie au 

mărit umiditatea relativă a aerului, favorizândt o dezvoltare mai intensivă a bolii 

mai ales înainte şi după înfloritul viţei de vie). 

6. O evoluţie explozivă a făînării viţei de vie a fost înregistrată în plantaţiile 

fondate cu soiuri sau clone sensibile în care măsurile de protecţie s-a efectuat 

nechipzuit, în lipsa unui program eficient de combatere, în care nu s-a ţinut cont de 

unele elemente de importaţă majoră în combaterea bolii, precum: respectarea cu 

stricteţe a dozelor, termenelor optime de aplicare a tratamentelor, perioadelor de 

acţiune a produselor utilizate şi - foarte important - respectarea principiului 

alternanţei (care prevede ca fiecare tratament următor să fie efectuat cu utilizarea 

produselor din clase chimice diferite, pentru a evita apariţia fenomenului de 
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rezistenţă a patogenului faţă de produsul aplicat repetat, fapt care poate duce, în 

cazuri mai grave, la ineficienţă tratamentelor aplicate.  

7. Mai frecvent şi mai intensive au fost afectate viile cultivate pe soluiri 

bogate şi în cazurile fondării plantaţiilor viticole cu densităţi de butuci per hectar 

mai mari decât cele optime (Cebanu V., Cuhatschi M. ş.a., 2015) mai cu seamă la 

amplasarea soiurilor clone sensibile la fănare –Chardonnay- cu vigoare de creştere 

medie-mare sau mare unde, de regulă, s-a înregistrat o dezvoltare mai virulentă a 

fănării viţei de vie.  

 

Combaterea făinării viţei de vie în anul 2016. 

În anul 2016 intensitatea şi intervalele dintre tramentele de combatere a 

făinării viţei de vie trebuie adaptat în functie de presiunea de infectie si conditiile 

climaterice create pe parcursul perioadei de vegetaţie.  

Astfel în plantaţiile viticole afectate grav de făinare în anul 2015 (luând în 

consideraţie sursa înaltă de infecţie acumulată din anul precedent şi condiţiile 

foarte favorabile pentru hibernarea patogenului în condiţiile unei ierni blânde) 

combaterea eficientă a bolii în anul 2016 se va efectua rieşind din următoarele: 

1. Soiurile sensibile afectate grav de făinare în anul precedent (soiurile 

pentru vin - Chardonnay, Pinot alb, Pinot negru, Muscat alb, Muscat Ottonel, 

Feteasca; soiurile pentru masă – Regina viilor, Codreanca, Victoria (România), 

Muscat chihlimbariu, Muscat Italia, Cardinal ş.a.), clonele soiurilor nobile cu grad 

înalt de sensibilitate la făinare. 

- Primul tratament se recomandă a fi aplicat în stadiul în care lăstarii vor 

atinge lungimea de 10 cm cu utilizarea produselor sistemice sau penetrante cu 

eficacitate înaltă de combatere, prezentate mai jos. 

În caszurile în care apar condiţii favorabile pentru manifestarea bolii (parvin 

ploi de scurtă durată, vânturi moderate temperaturi înalte 26 – 27
o
C, sau condiţiile 

ecologice predispun atacului de făinare -plantaţiile sunt amplasate în depresiuni, în 

apropierea lacurilor, râurilor, unde umiditatea relativă a aerului este mai favorabilă 

dezvoltării bolii) următorul tratament se va efectua la un interaval de maxim 7 zile 

cu utilizarea produselor sistemice cu eficacitate înaltă de combatere cu respectarea 

principiului de alternanţă (rotaţie a pesticidelor) pentru a se evita apariţia 

fenomenului de rezistenţă a patogenului faţă de produsul aplicat repetat în 

programele de comabtere.  

În cazurile în care în continuare există riscul unor atacuri de făinare, în 

fazele de dezvoltare a culturii viţei de vie „înainte de înflorit”, „îndată după 

înflorit” şi în stadiul când bobiţele ating mărimea „bobului de mazăre” (stadiile în 

care viţa de vie prezintă cea mai înaltă sensibilitate la făinare) se recomandă 

tratamente mai dure (severe) cu utilizarea concomitentă (în sistemul tank mix) 

două produse antioidice în doze maxime de utilizare, care au diferit mod de acţiune 

- unul dintre produsele cu acţiune sistemică sau penetrantă (strobiruline-

kresoximetil, azoxistrobină, produse benzimidazolice-carbendazim, produse 

triazolice-penconazol, triadimenol, tebuconazol) în combinaţie cu unul de contact - 
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produse pe bază de sulf. În cazul utilizării produselor antioidice în amestec se va 

consulta lista de compatibilităţi sau se va face un test de compatibilitate (în unele 

surse bibliografice 

www.cheminova.ro/ro/produse/nutrienti/sul./sulf_headland.htm- se accentuiează 

că produsele pe bază de sulf nu-s compatibile cu produsele care conţin substaţe 

active pe bază de uleiuri minerale, flutriafol, clorotalonil, procloraz, clorpiriphos, 

deltametrin, îngrăşăminte cu azot) 

Presiunea mai dură asupra bolii în aceste faze („înainte de înflorit”, „îndată 

după înflorit” şi în stadiul când bobiţele ating mărimea „bobului de mazăre”) poate 

fi efectuată şi prin tratamente succesive cu aplicarea separată a produselor cu 

acţiune sistemică şi a celor de contact la un interval maxim de 5 zile. 

Produsele antioidice în amestec vor fi administrate în dozele maxime, 

recomandate pentru utilizare prezentate mai jos: 

-produse antioidice de sinteză organică cu eficacitatea biologică a produselor 

mai înaltă de 90%: – Vectra 10 EC (bromuconazol) – 0,2 – 0,3 l/ha, Karathane LC 

35 EC (dinocap) – 1,0 1,5 l/ha, Rubigan 120 EC (fenarimol) – 0,4 l/ha, Impact 25 

SC (flutriafol) – 0,1 – 0,125 l/ha, Topas 100 EC (penconazol) – 0,25 – 0,4 l/ha, 

Orius 25 EW (tebuconazol) – 0,4 l/ha, Trifmine 30 WP (trifumizol) – 0,5 – 0,75 

kg/ha, BAVISTIN DF (carbendazim) – 0,6 – 1,0 kg/ha, Riza 250 EW 

(tebuconazol) – 0,4 l/ha, Sisthane 24 EC (miclobutanil) – 0,2 l/ha, Sisthane 40 WP 

(miclobutanil) – 0,075 – 0,1 kg/ha, Talendo EC (proquinazid) – 0,2 – 0,225 l/ha, 

Talendo Extra, EC (proquinazid+tetraconazol (160+80g/l)- 0,3+0,35 l/ha, Falcon 

460 EC (spiroxamin+tebuconazol+triadimenol) – 0,25 – 0,3 l/ha, Bayzafon 25 WP 

(triadimefon) – 0,2 – 0,3 kg/ha, Privent 25 WP (triadimefon) – 0,3 kg/ha, Leader 

250 SC (flutriafol) – 0,125 l/ha, Impuls-F, SC (flutriafol) – 0,1- 0,125 l/ha, Laurin 

400 WP (miclobutanil) – 0,1 – 0,15 kg/ha, Princip 90 SC 

(miclobutanil+quinoxifen) – 0,8 – 1,0 l/ha, Crystal 25 SC (quinoxifen) – 0,15 – 0,2 

l/ha, Mystik 25 EC (tebuconazol) – 0,3 – 0,4 l/ha, Magistru 25 EC (triadimenol) – 

0,4 – 0,5 l/ha, Praktik 25 EC triadimenol) – 0,6 l/ha, Folicur EW 250 (tebuconazol) 

– 0,3 – 0,4 l/ha, Atemi 100 WG (ciproconazol) – 0,1 kg/ha, Almaz 100 EC 

(penconazol) – 0,3 – 0,4 l/ha, Cerfun 250 EW (tebuconazol) – 0,3 – 0,4 l/ha, PEN 

100 EC (penconazol) – 0,25 – 0,4 l/ha, Novazol 10 EC (penconazol) – 0,25-

0,4l/ha, King 250 EC (tebuconazol) – 0,4 l/ha, VIVANDO (metrafenon) – 0,2 – 

0,25 l/ha, Pencomex 100 EC (penconazol)- 0,4 l/ha, Unicorn WG 

(tebuconazol+sulf) – 1,5 kg/ha, Alto Super 330 EC (ciproconazol+propiconazol)- 

0,2 – 0,25 kg/ha, Benefit 80 WG (carbendazim) – 0,5 – 0,7 kg/ha, Orion 460 EC 

(spiroxamin+tebuconazol+triadimenol – 0,3 l/ha, Unicorn WG (tebuconazol+sulf) 

+ 1,5 kg/ha, Fobos 100 EC (penconazol)- 0,35- 0,45 l/ha, Pencosan 100 EC 

(penconazol) - 0,25- 0,4 l/ha, Top 100 EC (penconazol)- 0,4-0,5 l/ha, Arbalet 75 

WG (tebuconazol) – 0,2-0,35kg/ha, Colosal Pro, SL (propiconazol+tebucon azol)- 

0,3 l/ha, GAT Tessla 25 WG (tebuconazol) – 0,4 kg/ha, Colosal, EC (tebuconazol) 

– 0,4 l/ha, Unical SC (tebuconazol) – 0,4 l/ha, Monterrey WP(miclobutanil)- 0,1-

0,15kg/ha; 
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Ardent 50 SC (kresoxim-metil) – 0,15 – 0,2 l/ha, Giga Plus 50 WG 

(kresoxim-metil) – 0,15 – 0,2 kg/ha, Strobitec 50 WG (kresoxim-metil) – 0,2 

kg/ha, Flint 50 WG (trifloxistrobin) – 0,15 kg/ha, STROBY (kresoxim-metl) – 

0,15 kg/ha, Tuoreg 500 WP (kresoxim-metil) – 0,15 – 0,2 kg/ha, COLLIS 

(kresoxim-metil+boscalid)- 0,3 0,4 kg/ha, STROLL, WDG (kresoxim-metil) – 0,2 

kg/ha,  Nativo 75 WG (tebuconazol+trifloxistrobin) – 0,16 kg/ha, Amistar XTRA 

280 SC (azoxistrobin+ciproconazol) – 0,5 – 0,75 l/ha, Azoshy 250 SC 

(azoxistrobin) – 0,6 – 0,8 l/ha, Quadris 250 EC (azoxistrobin) – 0,6 – 0,8 l/ha, 

Fram 50 WG (kresoxim-metil)- 0,2-0,3 kg/ha. 

- produse de contact pe bază de sulf:  - sulf coloidal / sulf praf umectabil 9 – 

12 kg/ha, Kumulus DF 3,0 -6,0 kg/ha, Thiovit Jet 80 WG 3,0 – 4,0 kg / ha, 

Microthiol Special Disperss 3,0 – 4,0 kg / ha, Cosavet 80 WDG / 3,0 kg/ha; 

Sullfet, WG (sulf) – 3,0-6,0 kg/ha, Sulfomat 80 PU (sulf) – 3,0 kg/ha, Timorex 

Gold, EC (ulei din melaleuca alternifolia) – 6,0 l/ha, Recol (extract din Reynoutria 

sachalinensis)- 8,0 l/ha. 

Tratamentele antioidice se vor aplica concomitent cu cele destinate contra 

altor boli ale viţei de vie (mana, antracnoza, putregaiul cenuşiu).În aceste cazuri se 

va ţine cont de situaţia fitosanitară din anul precedent, condiţiile meteorologice şi 

ecologice care influenţează dezvoltarea şi celorlalte importante boli ale viţei de vie.  

În faza fenologică de înflorire a viţei de vie tratamentele de combatere se vor 

efectua prin avertizări speciale, la expirarea termenului de acţiune a produselor 

utilizate în tratamentul precedent. În faza de înflorire a viţei de vie se aplică o 

stropire cu unul din produsele de sinteză organică, care nu manifestă fitotoxicitate 

şi nu provoacă mărgeluirea bobiţelor la viţa de vie (eficacitatea biologică a 

produselor mai înaltă de 90%) – Vectra 10 EC (bromuconazol) – 0,2 – 0,3 l/ha, 

Topas 100 EC (penconazol) – 0,25 – 0,4 l/ha, HARDY 250 EC (triadimenol 250 

г/л)- 0,4 + 0,5 l/ha, BAVISTIN DF (carbendazim) – 0,6 – 1,0 kg/ha, Sisthane 24 

EC (miclobutanil) – 0,2 l/ha, Tempo 100 EC (penconazol)- 0,35- 0,45 l/ha , 

Benefit 80 WG (carbendazim) – 0,5 – 0,7 kg/ha, Ardent 50 SC (kresoxim-metil) – 

0,15 – 0,2 l/ha, Strobitec 50 WG (kresoxim-metil) – 0,2 kg/ha, Flint 50 WG 

(trifloxistrobin) – 0,15 kg/ha, STROBY (kresoxim-metl) – 0,15 kg/ha, Tuoreg 500 

WP (kresoxim-metil) – 0,15 – 0,2 kg/ha, COLLIS (kresoxim-metil+boscalid)- 0,3 

0,4 kg/ha, STROLL, WDG (kresoxim-metil) – 0,2 kg/ha, Amistar XTRA 280 SC 

(azoxistrobin+ciproconazol) – 0,5 – 0,75 l/ha, Azoshy 250 SC (azoxistrobin) – 0,6 

– 0,8 l/ha, Quadris 250 EC (azoxistrobin) – 0,6 – 0,8 l/ha.  

În a doua parte a verii, când organele generative şi vegetative ale viţei de vie 

încetinesc creşterea (după stadiul în care boabele au atins mărimea „bobului de 

mazăre” ) se va reveni la intervalele obişnuite între tratamente, rieşind din perioada 

de acţiune a produselor utilizate, care în funcţie de produs vatiază: în cazul 

utilizării produselor sistemice – 10-14 zile, iar în cazul celor de contact - distanţa 

între tratamente nu trebue să depăşească mai mult de 7 zile. 
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În toate cazurile se va respecta principiul de alternanţă (rotaţie a pesticidelor) 

pentru a se evita apariţia fenomenului de rezistenţă a patogenului faţă de produsul 

aplicat repetat în programele de comabtere. 

La soiurile tehnice sensibile la făinare ultimul tratament se va aplica la 

acumularea în struguri a 8% zahăr când făinarea nu mai poate afecta boabele. La 

soiurile de masă tratamentele antioidice se vor repeta în funcţie de starea 

fitosanitară pe parcursul vegetaţiei, luănd în consideraţie şi faptul că unele soiuri au 

o coacere neuniformă a boabelor (Muscat Italia, Muscat de Hamburg) şi se atacă 

de făinare practic până la momentul recoltării, respectând cu stricteţe termenul de 

aşteptare (în zile) până la recoltare, autorizat în Republica Moldova pentru fiecare 

produs inclus în Registru de Stat al produselor de uz fitosanitar. Trebuie să 

accentuăm că unele soiuri de struguri pentru masă cu coacere precoce (Muscat 

chihlimbariu, Regina viilor) necesită tratamente şi după recoltare pentru a proteja 

de atacul de fănare lăstarii nematuraţi. 

S-a demonstrat că combaterea eficientă a făinării viţei de vie poate fi 

realizată numai în cazul aplicării produselor chimice în mod profilactic. 

Preîntâmpinarea şi evitarea infecţiilor primare este un moment determinant în 

protecţia viţei de vie contra făinării. În cadrul fiecărui tratament se recomandă 

utilizarea diferenţiată a produselor chimice în dependenţă modul lor de acţiune 

(sistemic sau de contact), eficacitatea de combatere, durata de acţiune şi persistenţa 

substanţei active a produsului pe organele protejate. În diferite situaţii se va lua în 

consideraţie condiţiile climaterice, ecologice factorii favorizanţi pentru 

manifestarea bolii şi situaţia fitosanitară creată în plantaţii.  

O atenţie deosebită în viile tinere fondate cu clone ale soiurilor sensibile la 

făinare se va acorda protecţiei scheletului nou format de atacurile de făinare. 

Pentru combaterea eficientă a făinării din viile tinere şi în cele refăcute după 

afectarea de ger, tratamentele antioidice se vor efectua sistematic până la încetarea 

creşterii şi începutul maturării lăstarilor selectaţi pentru formarea tulpinilor şi 

braţelor, precum şi a copililor predestinaţi pentru formarea viitoarelor punţi de rod.  

 

2. plantaţiile de soiuri sensibile care în anul precedent n - au fost 

afectate de făinare sau boala s –a manifestat în grad neînsemnat (cu excepţia 

clonelor soiurilor nobile). 

Tratamentele antioidice în comdiţiile anului 2016 se recomandă a fi aplicate 

reieşind din următoarele: 

În plantaţiile fondate cu soiuri sensibiile la făinare (Chardonnay, Pinot alb, 

Pinot negru, Muscat alb, Muscat Ottonel, Feteasca; Regina viilor, Codreanca, 

Victoria (România), Muscat chihlimbariu, Muscat Italia, Cardinal ş.a.) primul 

tratament chimic în combaterea făinării viţei de vie se va efectua în faza de creştere 

intensivă a lăstarilor următoarele tratamente fiind aplicate la un interval de 10-14 

zile, luând în consideraţie perioada de acţiune a produselor sistemice utilizate. 

Astfel primul tratament profilactic la soiurile tehnice se aplică la formarea a 6- 9 
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frunze, sau lungimea lăstarilor de 25 – 30 cm), iar la cele de masă la lungimea lor 

3-5 frunze sau lungimea de 10 – 15 cm, reieşind din următoarele: 

- sectoarele în care se crează condiţii favorabile pentru manifestarea bolii 

(parvin ploi de scurtă durată, vânturi moderate temperaturi înalte 26 – 27
o
C, sau 

condiţiile ecologice predispun unor atacuri intensive de făinare -plantaţiile sunt 

amplasate în depresiuni, în apropierea lacurilor, râurilor, unde umiditatea relativă a 

aerului este mai favorabilă dezvoltării bolii) se tratează profilactic cu produse 

antioidice de sinteză organică cu eficacitatea biologică a produselor mai înaltă de 

90%menţionate mai sus. 

 - în cazul în care temperatura pe parcursul zilei se menţine în limitele de 

+16 
o
C + 26 

o
C se utilizează produse de contact pe bază de sulf:  - sulf coloidal / 

sulf praf umectabil 9 – 12 kg/ha, Kumulus DF 3,0 -6,0 kg/ha, Thiovit Jet 80 WG 

3,0 – 4,0 kg / ha, Microthiol Special Disperss 3,0 – 4,0 kg / ha ş.a. 

- dacă temperatura medie zilnică este mai joasă de +16 
o
C sau depăşeşte 

nivelul de + 26 
o
C în combaterea făinării se vor utiliza produse de sinteză organică, 

amintite mai sus (la temperaturi mai joase de +16 
o
C scade considerabil 

eficacitatea de combatere a sulfului, datorită sublimării lente, iar la temperaturi mai 

înalte de +26 
o
C sulful poate produce arsuri pe organele verzi ale viţei de vie, din 

cauza sublimării rapide). 

Tratamentele antioidice se vor aplica, în caz de necesitate, concomitent cu 

cele recomandate contra manei, antracnozei, şi pătării roşii viţei de vie. La 

combaterea simultană a bolilor viţei de vie se vor utiliza produse compatibile. 

În faza de înflorit a viţei de vie tratamente contra făinării viţei de vie în viile 

care n - au fost afectate de făinare în anul precedent se aplică numai în cazuri 

excepţionale, când înfloritil viţei de vie durează o peroiadă mai îndelungată şi 

există riscul dezvoltării de pretutindeni a bolii, rieşind din următoarele: 

- condiţiile ecologice predispun atacului de făinare (prezentate mai sus); 

- situaţie fitosanitară agravată (plantaţiile au fost atacate în grad înalt de 

făinare în anul precedent); 

În faza fenologică de înflorire a viţei de vie tratamentele de combatere se vor 

efectua prin avertizări speciale, la expirarea termenului de acţiune a produselor 

utilizate în tratamentul precedent. Se aplică o stropire cu unul din produsele de 

sinteză organică, care nu manifestă fitotoxicitate şi nu provoacă mărgeluirea 

bobiţelor la viţa de vie (eficacitatea biologică a produselor mai înaltă de 90%)  

menţionate mai sus.  

 

3. Soiurile tolerante la făinare (Aligote, Aligote cl.263, Bianca , Riton, 

Viorica Alb de Oniţcani, Guzun, Legenda ş.a.)  

În cazurile în care condiţiile climaterice şi ecologice nu sunt favorabile 

pentru atacurile de făinare şi lipsesc factorii vaforizanţi pentru manifestarea bolii, 

tratamentele contra făinării în faza de „creştere a lăstarilor” la această categorie de 

soiuri pot fi anulate. 
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La soiurile tolerante la făinare se vor aplica două tratamente de siguranţă în 

stadiile şi fazele de creştere intensivă “înainte de înflorit” şi “îndată după înflorit” 

pentru protejarea inflorescenţelor care prezintă sensibilitate mai înaltă la făinare. 

Tratamentele se vor efectua cu utilzarea produselor de contact pe bază de 

sulf, menţionate mai sus, reieşind din condiţiile care limitează folosirea lor. 

Trebuie să menţionăm că reuşita protecţiei viţei de vie contra atacurilor de 

făinare (care în prezent poate fi considerată ca cea mai periculoasă boală a viţei de 

vie) se începe odată cu înfiinţarea plantaţiilor noi prin alegerea corectă a terenului 

pentru plantare, alegerea spectrului de soiuri corespunzător condiţiilor pedologice 

(condiţiilor de sol), ecologice (amplasarea lor pe pante) lucrări care pot fi efectuate 

numai de birouri de proiectare licenţiate şi în special de instituţiile de cercetări în 

domeniul viti-vinicol cu participarea speciliştilor din domeniul protecţiei plantelor. 

Astfel pentru a minimaliza riscurile unor atacuri de făinare a plantaţiilor nou 

fondate se vor lua în consideraţie următoarele: 

1. La alegerea terenului se va evita amplasarea plantaţiilor pe terenuri plane, 

în văi sau în depresiuni unde lipseşte mişcarea de aer şi frecvenţa atacurilor şi 

riscul afectării de făinare este mai mare.  

2.Se va evita plantarea soiurilor sensibile la făinare pe soluri cu fertilitatea 

înaltă (bogate în conţinut de humus), unde, de regulă, viţa creşte viguros, formează 

lăstari lacomi, sensibili la atacul de făinare.  

3. Nu se vor folosi terenurile situate în vecinătatea aproapiată a lacurilor, 

unde după ploi apa nu are scurgere sau apa freatică este aproape de suprafaţă, 

sectoare unde se menţine umiditatea înaltă a aerului şi se crează condiţii extrem de 

vaforabile pentru dezvoltarea făinării viţei de vie. 

4. La amplasarea soiurilor pe sector se va lua în consideraţie relieful, 

condiţiile climatice specifice locului, însuşirile fizico-chimice ale solului, perioada 

de maturare şi particularităţile biologice ale soiului. Alegerea celor mai potrivite 

soiuri de viţă de vie pentru înfiinţarea plantaţiilor noi se efectuează în conformitate 

cu prevederile aprobate de Registrul soiurilor de plante ale R.Moldova şi 

Recomandările agrotehnice în vigoare.  

5. Pentru a minimaliza riscurile unor atacuri de făinare în viile fondate cu 

soiul sensibile la făinare o importanţă majoră o are îndeplinirea în termeni optimi a 

întregului complex de măsuri agrotehnice, îndreptate la crearea condiţiilor 

defavorabile dezvoltării bolii (plivitul lăstarilor de prisos, legatul şi dirijarea 

corectă a lăstarilor în spaţiu, evitarea tăierilor prea severe care provoacă apariţia 

lăstarilor lacomi, cârnitul lăstarilor ş.a.)  

6. Defolierea parţială a butucilor (mecanică sau manuală) se aplică cu scopul 

îmbunătăţirii regimului de lumină şi aer în interiorul butucului şi creării condiţiilor 

defavorabile pentru dezvoltarea putregaiului cenuşiu al strugurilor.şi a făinării viţei 

de vie. Operaţia constă în lichidarea a 3-4 frunze de la baza lăstarilor care se va 

efectua cu atenţie (fără a trauma ciorchinii). Termenul optim de aplicare a operaţiei 

- la acumularea a 12-15% zaharuri în boabe.  
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În cazul apariţiei unui pericol major pentru dezvoltarea de pretutindeni a 

făinării viţei de vie (s-au depistat simptome caracteristice bolii, există factorii 

favorizanţi pentru evoluţia explozivă a bolii), situaţie creată ca urmare a îngrijirii 

cu abateri de la tehnologie, poate fi luată decizia de a efectua defolierea parţială în 

momentul depistării simptomelor caracteristice bolii pe boabe (după înflorit).  

În condiţii de temperaturi înalte (temperaturi mai înalte de 30 
o
C), când 

există riscul apariţiei arsurilor solare pe boabe operaţia iniţial se va aplica pe partea 

rândului mai puţin dispusă razelor solare (partea de Nord, Nord-Est, Nord-Vest) şi 

numai peste 7-10 zile pe partea dispusă la soare Fig 2). 

În afară de crearea condiţiilor defavorabile dezvoltării făinării defolierea 

permite o îmbăiere mai calitativă şi un contact mai bun a organelor sensibile 

(ciorchinii, boabele) cu fungicidul utilzat, sporind considerabil eficacitatea 

măsurilor de combatere. Trebuie să menţionăm că în cazul apariţiei unor 

temperature mai înalte de 30 
o
C îndată după aplicarea operaţiei în faze mai timpurii 

de dezvoltare a viţei de vie (în stadiul cân bobiţa atinge stadiul bobului de mazăreî, 

nainte de compactarea ciorchinelor), confor datelor Cebanu V.,Nedov P. ;.a., 2005, 

Cebanu V., Cuharschi M., Degteari V. ş.a. 2008, Чебану В.А., Кухарский М.С., 

Дегтеарь В.Н. и др., 2010, pot fi înregistrate arsuri solare în proporţie de 5 – 10 

procente, de aceea aplicarea operaţiei de desfrunzire parţială poate fi justificată 

numai în cazurile când pierderile provocate de făinare pot fi mlt mai mari în 

comparaţie cu cele provocate de arsurile solare. Trebuie să menţionăm că în 

condiţiile anului 2015 operaţia de desfrunzire parţială a fost efectuată în momentul 

apariţiei bolii în mai multe gospodării (Sălcuţa SRL  - plantaţii de clone europene – 

250 ha, Cricova SA Sector „Criuleni” 180 ha; Vismos SA Filial „Moscovei” (110 

ha), Ceteronis SRL, Ceteronis – ST, Agrovitera SRL, Vinăria din Vale” SRL, 

Ghevlandri SRL, Fabica de vin, Slobozia Mare”, Savitera SRL - (1400 ha) unde au 

fost depistate simptome ale bolii pe boabe, care în asociere cu aplicare unor măsuri 

severe de combatere chimică a bolii s-au soldat cu rezultate bune în stoparea 

infecţiei de făinare şi obţinerea unor recolte satisfăcătoare de struguri din punct de 

vedere cantitativ şi calitativ.  

 

Combaterea gândacului păros în plantaţiile de vii în condiţiile anului 

2016 

Gândacul păros Epicometis hirta (Tropinota hirta) este considerat în 

principal un daunator al pomilor fructiferi, însă în ultimii ani aceasta insecta aduce 

daune importante culturii viţei de vie, mai ales la siurile de muscat.  

Dăunătorul prezinta o generatie pe an, iernează sub forma de adult in stratul 

superficial al solului. Primavara de regula in luna aprilie adultii devin activi, incep 

sa zboare pe inflorescentele diferitelor specii de plante spontane. Zborul adultilor 

se realizeaza intre orele 11:00 si 15:00 mai cu seamă in zilele insorite; pe timp de 
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noapte dăunătorul se ascunde in sol. Dăunătorul activează intre trei si patru luni de 

la aparitie, de regula pana in luna iulie. Dănătorul provoacă daune mai importante 

di cauza rezervei biologica care din cauza iernilor mai blânde în ultimii ani s-a 

marit considerabil înregistrâdu-se o mortalitate mai scazuta a adultilor hibernanti. 

Pagubele sunt produce de adulţi în principal în luna mai (larvele nu produc 

pagube culturii) care se hranesc cu organele florale ale viţei de vie, mai ales pistilul 

si staminele, dar in ultimii ani se constată că aceştea pot consuma integral 

inflorescenţele.  

Cobaterea gândacului păros în cazul populării plantaţiilor de viţă de vie se 

face utilizănd unul din produsele utilizate în combaterea moliei verde a viţei de vie 

care sunt eficace în combaterea dăunătorului. Trebuie să menţionăm că în unele 

cazuri sunt necesare tratamente repetate la interval de 2-3 zile la apariţia unui nou 

val al dăunătorului cu utilizarea produselor prezentate mai jos: 

Arrivo 25 EC(cipermetrin) - 0,26 – 0,38 l/ha, Sarpei ME (cipermetrin)- 0,38 

l/ha, Valsaciper 250 EC (cipermetrin) – 0,38 l/ha, Clarus 250 EC (cipermetrin) – 

0,38 l/ha, Cythrin 500 EC (cipermetrin) – 0,15 – 0,18 l/ha, Vip 50 EC(lambda-

cihalotrin) – 0,4 – 0,6 l/ha, Valsamba 25 EC (lambda-cihalotrin)- 0,8 – 1,2 l/ha,  

Decis Profi 250 WG (deltametrin) – 0,1 kg/ha, Decis f-Luxx 025 EC (deltametrin) 

– 0,4 l/ha, Master 100 EC (bifentrin) – 0,4 – 0,6 l/ha, Sumi-alpha 5 EC 

(esfenvalerat) – 0,4 – 0,6 l/ha, Sampai EC (esfenvalerat) – 0,4 – 0,6 l/ha, Armor 

350 SC(acetamiprid+lambda-cihalotrin, (200+150) g/l) – 0,25 l/ha, Cyclone 350 

SC (imidacloprid 200 g/l + lambda-cihalotrin 150 g/l.) 0,2 – 0,3 l/ha. 
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