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Definiții

ISPM nr. 5 Glosarul de termeni fitosanitari (IPPC 2009) definește inspecția ca

„Examinare vizuală oficială a plantelor, a produselor vegetale sau a altor articole

reglementate pentru a determina dacă sunt prezenți dăunători sau pentru a determina

respectarea reglementărilor fitosanitare”. 

Lot- cantitatea de material identic ca omogenitate, compoziție si proveniență, pentru care 

se solicită efectuarea analizelor de laborator, în practica însemnînd:

1. Cantitatea de plante din aceeași specie sau soi(adesea se poate lua în considerare 

nivelul de certificare) produse vegetale sau obiecte conexe, care provine sau apartine 

aceluiași expeditor/proprietar, provenită de pe același cîmp sau depozit, sau 

transportată cu același mijloc de transport, sau

2. Cantitatea de plante, produse vegetale sau obiecte conexe din aceeași specie, tip sau 

produs care constituie o singură livrare sau o cultură.

Pentru plantele destinate plantării , un  lot trebuie să fie  din același loc de origine, 

plante din aceeași specie sau varietate și, dacă e posibil, din același  stadiu de creștere 

sau dimensiune.

Probă- cantitatea de material destinată examinarii vizuale și/sau testelor de laborator, 

prelevată dintr-un lot cu mărimea specificată, printr-o modalitate care să-i asigure 

identitatea

Prelevarea probelor- acțiune ce constă în separarea unei părți dintr-un lot de material, 

parte care poate reprezenta întregul lot din punct de vedere fitosanitar și permite evaluarea 

corectă a stării fitosanitare  a acestuia



Reguli de prelevare a probelor
Conform ISPM nr. 31  METHODOLOGIES FOR SAMPLING OF CONSIGNMENTS 

(FAO, 2008) (Metodologii pentru prelevarea probelor din loturi )

Notă: Regulile de prelevare a probelor se aplică prelevarii unei probe  dintr-un lot. În cazul, în 

care lotul specificat pentru teste, constituie de n-ori lotul indicat în prezentele instrucțiuni, 

numarul probelor se va mări de n-ori. 

La prelevarea probelor din materiale vegetale, care nu sunt menționate în aceste instrucțiuni :

a) se va proceda în mod similar   cu materialele prezentate în aceste instrucțiuni cu proprietăți și 

caracteristici apropiate sau 

b) se vor preleva probe cu dimensiuni stabilite în conformitate cu princiipiile statistice, în 

funcție de marimea loturilor de material testate, astfel:

b1) în cazul loturilor foarte mari, așa zise infinit de mari (conceptul de lot infinit de mare este 

relativ și în mod convențional se presupune că trebuie  să cuprindă mai mult de  10 000 bucați ) 

b2) în cazul loturilor relativ mici(conventional se consideră relativ mic un lot de cel mult 10 

000 bucăți) mărimea probei depinde de numărul  de bucăți (plante ) din lot

Pentru un eșantion  format de ex. din 200, 300, respectiv 400 bucăți există o 

probabilitate  de 87, 95 respectiv 98 % ca în timpul prelevării sa depistăm cel puțin o 

plantă infectată, dacă 1% din plantele din lot sunt infectate/infestate

Interdependența dintre mărimea probei, nivelul de infectare  și probabilitatea depistarii infecției, 

pentru loturile infinit de mari,  pornind de la premisa că prelevarea  a fost facută în mod egal 

din tot lotul și raspîndirea infecției este întîmplătoare, este urmatoarea:



Numarul 

de bucăți

(plante)

în probă,

(marimea

probei) 

Nivelul  de infectare

5% 3% 1,5% 1% 0,5%

100

Probabilitatea depistării infecției

99% 95% 87% 63% 39%

200 99% 99% 95% 87% 63%

300 >99% 99% 99% 95% 78%

400 >99% >99% >99% >98% 87%

500 >99% >99% >99% >99% 92%

În tebelele de mai jos este redată mărimea probelor ( în bucăți) care vor fi prelevate din lotul   

de o anumită cantitate, pentru a depista unitatea  infectată/infestată cu o probabilitate  de 80, 

90, 95 și respectiv 99% calculată pentru 5 niveluri de infectare diferită



Mărime

a

lotului 

(nr. de 

bucăți)

Mărimea probelor

Probabilitatea 80% Probabilitatea 90%

Nivelul de infectare/infestare Nivelul de infectare/infestare

5% 2% 1% 0,5% 0,1% 5% 2% 1% 0,5% 0,1%

100 27 56 80 100 100 37 69 90 100 100

200 30 66 111 160 200 41 87 137 180 200

500 31 74 138 277 500 43 102 184 342 500

1000 31 77 148 275 800 44 108 205 369 900

2000 32 79 154 297 1106 45 111 217 411 1368

5000 32 80 158 311 1376 45 113 224 439 1845

10000 32 80 159 316 1486 45 114 227 449 2056



Mărime

a

lotului 

(nr. de 

bucăți)

Mărimea probelor

Probabilitatea  95% Probabilitatea  99%

Nivelul de infectare/infestare Nivelul de infectare/infestare

5% 2% 1% 0,5% 0,1% 5% 2% 1% 0,5% 0,1%

100 45 78 95 100 100 59 90 99 100 100

200 51 105 155 190 200 73 136 180 198 200

500 56 129 225 349 500 83 183 300 421 500

1000 57 138 258 450 950 86 204 368 601 990

2000 58 143 277 517 1553 88 216 410 737 1800

5000 59 147 290 564 2253 89 223 438 840 3009

10000 59 148 294 581 2587 90 226 448 878 3689



Observații:  Cînd lotul de material supus testelor  este mai mic sau puțin mai mare  decît  

mărimea probei, atunci tot materialul va fi supus examenului  macroscopic.

Deciziile privind pasul următor în ceea ce priveste materialul sunt luate de inspector, luînd în 

considerare eventuala manifestare  a organismului daunător. Cu alte cuvinte, există  

posibilitatea pelevării, în aceste cazuri, a unei probe mai mici decît cele stabilite prin aceste 

instrucțiuni, dacă acestea permite efectuarea testelor de laborator.

Inspecțiile ar trebui să fie întreprinse în timpul creșterii , cel puțin o dată pe an. Cu toate

acestea, se recomandă două sau trei inspecții pe an, în funcție de istoricul culturilor și de 

origine. Plantele sau materialul vegetal cu un istoric necunoscut sau cu antecedente de 

apariție semnificativă a organismului dăunător ar trebui inspectate de mai multe ori.

Inspectorii ar trebui să fie familiarizați cu simptomele organismelor dăunătoare enumerate pe 

care le pot întâlni și, dacă sunt observate se prelevează probe suspectate pentru teste de 

laborator.

!!!Dacă inspectorul este sigur de diagnostic și există un număr mare de plante într-un lot 

cu simptome similare, eșantionarea poate fi limitată la un număr reprezentativ de arbori

simptomatici. (PM 3/76 (1) Trees of Malus, Pyrus, Cydonia and Prunus spp. inspection 

of places of production)

!!! De asemenea, este important să rețineți că eșantionarea nu poate dovedi niciodată că

un dăunător este cu adevărat absent.



Prelevare conform GOST   12430-2019

Marimea lotului în vrac, bucăți % și cantitatea de probă

Pîna la 50 100 %

De la 51 pîna la 200 10%, dar nu mai puțin de 15 buc.,

De la 201 pînă la 500 5% dar nu mai puțin de 20 buc.

Mai mult de 500 3 %, dar nu mai puțin de 30 bucati

Marimea lotului în legaturi, bucăți % și cantitatea de probă

Pîna la 10 100 %

De la 11 pînă la 100 20%, dar nu mai puțin de 10 buc.

De la 101 pînă la 1000 10%, dar nu mai pu/in de 20 buc. 

De la 1001 pînă la 10000 5%, dar nu mai puțin de 100 buc. 

Mai mul de 10000 1%,  dar nu mai puțin de 200 buc.



Marimea probei medii pentru expertiza de 

laborator

Tipul de produs Marimea probei medii

Puieții  de pomi fructiferi, vita de vie, 

pomușoare, citrice, nucifere, subtropice,  

decorativ și forestier

5 buc.

Butași și portaltoi  de vita de vie, pomi 

fructiferi, pomușoare, citrice, nucifere, 

subtropice,  decorativ și forestier

10 buc.

Plante în ghiveci 5 buc.

Sol, substrat, grunt 250 cm3

Torf 250 cm3



Ambalarea
Probele prelevate pentru teste de laborator trebuie ambalate și expediate  în 

ambalaje noi, rezistente la șocuri(saci de hîrtie, din folie, recipiente curate, etc.). 

Tipul ambalajului depinde de materialul prelevat sau organismul daunător pentru 

care se solicită  testarea. !!!Fiecare probă se va ambala separat

Ambalajul trebuie să fie:

Rezistent

Închis ermetic

Sigilat

Etichetat și 
marcat

Să evite 
amestecarea 

probelor

Sa evite deteriorarea
etichetei

Să permită identificarea  cu 
certitudine a probei

Asigurarea trasabilitații
probei



Ambalarea 
Exemple:

 Plante întregi- radacina se va întroduce în vată umedă sau lignină, se va înfașura într-un sac de 

plastic, legîndu-l în jurul tulpinii, apoi toată planta  se întroduce într-un sac mare de plastic, care se 

umflă puțin și se închide ermetic

 Țesuturi vegetale turgescente(fructe, legume, rizomi, etc.)- se înfașoară în hărtie uscată, absorbantă 

și se întroduc în sac de plastic sau din hîrtie. Sacul se umflă puțin și se închide ermetic.

 Frunze și radacini- pentru depistarea virusurilor se întroduc într-un  sac din plastic, sacul se umfla 

puțin și se închide ermetic;  pentru depistarea altor organisme daunătoare  probele se înfașoară în 

hîrtie umedă, se întroduc într-un sac  din plastic și se închid ermetic

 Probele de sol și alte medii de crestere - Se întroduc într-un sac rezistent din plastic, sacul se 

închide ermetic.

 Material entomologic- toate stadiile de dezvoltare, moarte sau vii(cu excepția  ouălor ) pot fi trimise 

pentru  analiză împreună  cu porțiuni de plante gazdă în funcție  de situație.

 Adulții (gîndaci, viespi, muște, țințari, afide, ploșnițe, musculițe albe, acarieni, tripși) după 

inactivare, se pun în flacoane cu alcool etilic de 70 %. Fluturii adulți se pot fixa cu un ac  

entomologic pe bucăți de polister și se plaseză apoi în cutiuțe

 Larvele miniere, păduchii, pupariile de musculițe albe, acarieni se trimit cu porțiuni de plantă gazdă 

infestate.

!!! Ambalajele de carton trebuie evitate, experiența arătînd că suportă foarte greu transportul și ajung la 

destinație rupte, existînd riscul de amestec și contaminare a probelor



Expedierea probelor
Probele prelevate pentru testare trebuie expediate în cel mai scurt timp la laborator pentru a se evita pe cît 
posibil putrezirea  și ofelirea  materialului.

Probele de sol nu trebuie să fie înghețate, încinse și trebuie evitată deshidratarea și strivirea acestora.

În timpul expedierii la laborator  a eprubetelor, sticluțelor sau cutiuților  cu insecte se vor întroduce în 
cutii, iar spațiile goale din cutii se vor umple cu vată, rumeguș sau alt material pentru a împiedica 
deteriorarea.

Păstrarea și transportarea probelor se v-a efectua la temperatura de 4-22°C;

Plantele verzi  destinate testelor pentru depistarea prezenței virusurilor  și organismelor  analoage, în 
special, în perioadele foarte calde, se vor transporta în condiții corespunzătoare prin care sa se evite 
ofelirea plantelor și să ofere stabilitate  virusurilor (de  ex., lazi frigorifice)

Pentru ca probele să nu se opăreasca și bacteriile să nu piară (în interiorul pachetului nu trebuie să

depășească temperatura de 27°C), probele trebuie amplasate în mini frigidere, containere de răcire sau în

containere cu pungi de gheață (proba nu trebuie să intre direct în contact cu elementele de racire, între ele
se vor pune câteva straturi de gheață);

Important !!! Nu se recomanda prelevarea  probelor: 

 atunci când afară temperatura medie este mai joasă de 18 °C;

 după ploii puternice sau grindină;

 în zilele uscate și cu vânturi puternice.

 acolo unde este posibil, inspecțiile ar trebui efectuate în timpul anului în zile acoperite de

nori, deoarece simptomele virusurilor și fitoplasmelor pot fi ascunse de lumina puternică a
soarelui.



Materiale și instrumente necesare:

 Foarfecă, cuțit (bisturiu), ferestrău

 Echipament și mănuși de unică folosință

 Soluții pentru dezinfectare (soluție de hipoclorit de sodiu 1% sau alcool etilic
de 70%)

 Vas pentru dezinfectarea instrumentelor

 Lupă

 Chibrite sau brichetă

 Pachete de unică folosință, pungi și saci de ambalare, markere permanente

 Hârtie și apă pentru umezirea hârtiei

 Vase: eprubete, borcane cu capace

 sondă, hîrleț, lopațică de mînă



Masuri de protecție
Inspectarea vizuală, examinarea macroscopică, prelevarea probei, ambalarea și expedierea  se vor 
realiza, astfel încît sa se evite transferul, răspîndirea organismelor daunătoare, atît între lot și probă, cît
și între loturi/între probe. Se va evita amestecarea probelor prelevate cu material prelevat pentru alte 
scopuri.

În timpul efectuării controlului plantelor și prelevare /manipularea probelor se vor respecta următoarele 
instrucțiuni:

a) Se va folosi echipament de protecție de unică folosință sau care ar putea fi supuse 
dezinfectării(halate, costume, încălțaminte, manuși)

b) Se vor folosi instrumente de unică folosință sau se va dezinfecta la fiecare plantă sau între loturi 
diferite cu soluție de hipoclorit de sodiu de 1% sau alcool etilic de 70 %

c) Se va curața încălțamintea, manușile trebuie schimbate între loturi diferite și mîinele se vor 
dezinfecta imediat după inspecție

d) Se va izola intr-un sac special și distruge echipamentul de unică folosință purtat în timpul 
inspecției, cel care poate fi supus dezinfectării se va dezinfecta.

e) Se vor dezinfecta ustensilele care au intrat în contact direct cu materialul  infectat/ suspectat cu care 
sa prelevat proba 

f) Se va acorda o atenție deosebită regulilor de igienă în timpul prelevării probelor  din diferite loturi  
de material

g) Pomii din care sau prelevat probe se vor marca (ex: cu vopsea)

Spațiile în care se stochează probele prelevate, precum și mijloacele de transport al probelor, se vor 
curăța sistematic și se vor dezinfecta cu dezinfectanți  corespunzători. Spațiile respective vor fi 
inscripționate , iar accesul va fi interzis persoanelor  neautorizate.



Condiţiile pe care trebuie să le întrunească pomii altoiţi de 1-2 

ani cu şi fără coroană

Specificarea 

indicilor 

Pomi altoiţi de 1 an 

fără coroană 

(vergi)

Pomi altoiţi cu coroană

de 1an de 2 ani

Autenticitate 100% 100% 100%

Sănătate Fără organisme declarate periculoase de către legislatia in vigoare

Rădăcini principale: 

- aspect

Caracteristice speciei de portaltoaie, bine dezvoltate, dispuse 

uniform în jurul bazei portaltoiului, nedeshidratate, fără răni, fără 

urme de paraziţi şi vătămări mecanice, fără pete brune în secţiunea 

oblică. Un sistem radicular bine dezvoltat sau un pivot îmbrăcat în 

rădăcini.

- număr minim

- lungime minimă, 

cm

3 

25

3 

25

3

30

Trunchi:

- aspect

Drept, sănătos, cu scoarţa de culoare caracteristică speciei şi 

soiului, nebrunificat, nedeshidratat, fără vătămări mecanice, fără 

urme lăsate de grindină şi de ger sau paraziţi, fără pete brune în 

secţiunea transversală



Specificarea 

indicilor 

Pomi altoiţi de 1 

an fără coroană 

(vergi)

Pomi altoiţi cu coroană

de 1an de 2 ani

lungime minimă de la locul de 

altoire: 

- la pomi cu trunchi pitic

- la pomi cu trunchi mijlociu 

- la pomi cu trunchi înalt 

50-60 cm 

60-70 cm 

70-80 cm

50-60 cm 

60-70 cm 

60-70 cm

50-60 cm 

60-80 cm 

60-80 cm

grosimea minimă:

- la pomi cu trunchi pitic 

- la pomi cu trunchi mijlociu 

- la pomi cu trunchi înalt

1,2 cm 

1,2 cm 

1,2 cm

1,3 cm 

1,4 cm 

1,4 cm

1,4 cm

1,6 cm 

1,6 cm

Scoarţa Sănătoasă, netedă

Coroana Nedeshidratată, fără răni nevindecate, fără pete brune în 

secţiune oblică, cu ramurile de schelet simetrice şi 

distanţele pe ax la 8–12 cm

Ramurile de schelet:

- număr minim

- 3 (exclusiv axul)

- lungime minimă, cm - 30 cm 60 cm



Decizia Euroasiatica nr. 

157 din 30.11.2019

3 cerințe principale față de materialul saditor:

-Să fie libere de organismele specificate în decizia menționată

-Se permite exportul din zonele cu organismele specificate, numai după tratarea 

plantelor cu indicarea în certificatul fitosanitar

-Plantele provin din zonele, locuri sau loturi libere de organismele menționate



Puieții și portaltoi de semincere, sîmburoase, nucifere și 

decorative înradacinate / Butași de semințoase, 

sîmburoase, nucifere și decorative neînradacinate

Trebuie sa fie liber de dăunătorii:

- Anaplophora glabripennis, Anaplophora chinensis, 
Popillia japonica, Aromia bungii, Saperda candida, 
Agrilus mali Conotrachelus nenuphar, 

- Drosophila suzukii, Rhagoletis cingulata, Bactrocera
dorsalis, Rhagoletis pomonella

- Cydia prunivora,  Cydia packardi, Grapholita
molesta, Numonia pyrivorella, Carposina sasakii, 
Choristoneura rosaceana, Malacosoma americanum

- Ceroplastis rusci, Ceroplastis japonicus, Pseudococcus
comstocki

- Quardaspidiotus perniciosus, Aonidiella aurantii, 
Chrysomphalus dictyospermi,  Pseudaulacaspis
pentagona,  Lapholeucaspis japonica



Simptome produse de insecte, acarieni. 

Dăunări produse de organisme dăunătoare cu aparat bucal de ros, care apar la 

exteriorul sau în interiorul organelor atacate: 

• roaderea neselectivă a frunzelor (gândacii de frunze și omizile defoliatoare); 

• ciuruirea frunzelor (gărgăriţe ale pomilor); 

• scheletarea frunzelor (omizile tinere ale fluturelor); 

• galerii în tulpini (sfredelitorul tulpinilor și ramurilor, cerambicidele); 

• minarea frunzelor cauzată de larve miniere; 

• roaderea organelor florale (gărgăriţele fructelor). 



Dăunările produse de organisme dăunătoare cu aparat bucal de supt, apar în 

urma faptului că pentru hrănire dăunătorii introduc în țesuturi salivă, conținând 

enzime care determină modificări morfologice și biochimice ale acestora, printre 

care amintim: 

• decolorarea organelor atacate, frecvent a frunzelor (ploșnițe, afide, acarieni); 

• pigmentarea organelor atacate (afide); 

• încrețirea și răsucirea frunzelor (afide); 

• deformarea fructelor (păduchele din San José); 

• Gale, incizii(cicade) ;



Anaplophora chinensis Thomson/Croitorul chinez
PM 9/16 (1) Anoplophora chinensis: procedures for official control 

Răspândire geografică: Asia 

Europa: Croația, Elveţia, Germania, Italia, Turcia, UK 

Specie polifagă. 

Plante gazdă:  Citrus spp., Acer spp., Aesculus

hippocastanum, Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., 

Crataegus spp, Cryptomeria japonica, Fagus spp., Ficus spp., 

Hibiscus spp., Lagerstroemia spp., Mallotus spp., Malus spp, 

Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix 

spp., Rosa spp. Ulmus spp.

Probabilitatea de infestare la plante

cu diametre mici de tulpină (<1 cm) 

este mai mică, deși inspecțiile

efectuate în alte  țări au demonstratr

contariu



Sondajele trebuie efectuate cel

puțin o dată pe an, oricând, dar de 

preferință în septembrie-octombrie

aprilie
-mai

larve de 
primele 
vîrste 

iunie-
iulie

- larvele
de 

ulima 
virstă 

Septem

brie -
octomb

rie

pupe



Metodele de inspecție ar putea include 

următoarele:
•  Identificarea potențialelor simptome datorate răspunsului copacilor:

- seva care curge din secțiunea inferioară a copacului
- ofilirea sau pierderea frunzelor
- moartea copacilor sau a părților aeriene și a ramurilor
- pierderea evidentă de vigoare.

 Detectarea vizuală a semnelor activității A. chinensis: 

- galeriile larvare (curățați pe lemn pentru a crește probabilitatea de detectare )

- găuri de ieșire cu diametrul de aproximativ 10-15 mm (aceasta este dimensiunea tipică, 
dar acestea pot măsura 6–20 mm) 
- rumeguș din alimentarea și ieșirea din activitatea de forare a găurilor

- umflarea tulpinilor, decolorarea și deformarea scoartei(îndeosebi la copacii tineri în 
urma inciziilor facute de femelă pentru depunerea ouălelor)

Inspecția vizuală va fi prima măsură combinată cu eșantionarea distructivă a materialului
selectat

!!! Strategia care oferă cea mai mare probabilitate de detectare a A. chinensis în toate
circumstanțele este prelevarea de probe din trunchiul inferior și din materialul lemnos
subteran, incluzând întotdeauna scoarța cu crăpaturi. Majoritatea ciclurilor de viață se 
află sub pământ în rădăcini



Eșantionare distructivă a plantelor pentru

A. chinensis



Anaplophora glabripennis Motschulsky

Croitorul asiatic
Standardul PM 9/15 (1) Anoplophora glabripennis: procedures for official control

Raspîndire geografică: America: Canada, USA; Asia: China, Coreea

Europa: Austria, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Muntenegru, Elveția, Marea

Britanie 

Specie polifagă.Plantă gazdă Acer spp., Populus spp., Salix spp., Ulmus spp., 

Aesculus spp., Albizia spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Fagus spp., 

Fraxinus spp., Morus spp., Platanus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Robinia spp. , 

Rosa spp., Sorbus spp., Sophora spp.

Inspectiile trebuie efectuate cel puțin de două ori pe an, 

inclusiv perioadele anului când:

1) activitatea A. glabripennis este probabil să fie mare (mai-

septembrie) și

2) simptomele pot fi detectate ușor din cauza absenței

frunzelor pe copaci (mijlocul lunii octombrie – martie).

Dacă nu este posibilă supravegherea în timpul

perioadei principale a activității adulților, inspecția arborilor

poate fi efectuată în lunile de iarnă, concentrându-se asupra

copacilor cu semne de activitate A. glabripennis

Stadiile larvare ale A. glabripennis apar în general mai

sus în trunchiul și ramurile copacului.



Aromia bungii Faldermann
Cerambicidul cu gat roșu sau Gîndacul cerambicid al prunelor

Răspîndire geografică:  Asia: China, Japonia, Koreea, Vietnam, 

Europa: Germania, Italia, Rusia

Specie oligofagă Plante gazdă: Prunus spp., dar si Azadirachta

indica(liliacul indian), Bambusa textilis, Diospyros virginiana, Olea 

europaea, Populus spp., Pterocarya stenoptera, Punica granatum, Schima

superb.
Aromia prefera ca gazda plantele tinere si supuse diferitilor factori de stres. 

Daunator dificil de controlat, deoarece larvele si pupa se dezvolta in interiorul

gazdei

Adultul îsi începe activitatea din iunie pînă în august. Ciclul de vița este 

2-4 ani,în funcție de climă și latitudine. Se hrănesc cu scoarța de la 

ramuri tinere.

Pupele - mijlocul lunii mai.

Ouăle sunt depuse în crăpături de scoarță pe trunchi, pe ramurile 

principale ale copacilor vii sănătoși sau afectați (ex. ouăle au fost 

găsite până la 2 m de la sol). 

Larvele rod galerii sub scoarță, scot rumeguș din galeria lor cel puțin o 

dată pe zi. Galeria completă poate atinge 50-60 cm lungime.Și tind să 

se lărgească în funcție de creșterea diametrală a larvelor, iau o formă 

de secțiune tipic eliptică. În interiorul aceluiași copac, larvele de 

diferite vîrste pot coexista, datorită suprapunerii mai multor generații. 

Nu există nicio evidență a infestării în rădăcini.

Detectarea arborilor infestați este posibilă în perioada de activitate 

larvară prin observarea rumegușului emis, care poate fi observat,  la 

baza trunchiului (deși unii pot fi văzuți pe scoarță).



Saperda candida Fabricius/Gîndacul mărului

Яблоневый круглоголовый усач-скрипун

 Răspîndire geografică: America: 
SUA, Canada
Europa: Germania

Plante  gazdă:  Маlus spp,  
Prunus spp., Pyrus spp., 
Cydonia spp., Sorbus spp, 
Crataegus spp., Amelanchier
spp., Aronia spp., Cotoneaster
spp.

Simptomele care pot fi utilizate
ca indicatori pentru eșantionare
includ:
- uscarea vîrfurilor
- frunzele  mici si decolorate
- apariția gaurilor pe parte de jos 
a trunchiurilor

https://www.baes.gv.at/fileadmin/_processed_/0/1/csm_SAPECN_4942_4b920db7c5.jpg
https://www.baes.gv.at/fileadmin/_processed_/0/1/csm_SAPECN_4942_4b920db7c5.jpg
https://www.baes.gv.at/fileadmin/_processed_/5/e/csm_SAPECN_4944_21092ad4dd.jpg
https://www.baes.gv.at/fileadmin/_processed_/5/e/csm_SAPECN_4944_21092ad4dd.jpg


Agrilus mali Matsumura 

Buprestida marului
Răspândire geografică: America: SUA, Canada 

Plante gazdă: pomii de  Malus spp. și Pyrus spp.

Adulții preferă mai mult pomii care au intrat deja pe rod 

(trunchi, ramuri, lăstari), la atac mai puternic rod și 

frunzele. Încep activitatea în luna iunie-iulie pînă la 

sfîrșitul lunii august.

Larva inițial formează o galerie verticală, apoi o 

încercuiește  cu cîteva galerii curbate in forma de litera D, 

care le umple cu rumeguș. Toamna în centrul zonei 

daunate, larva se retage la iernat.

Simptomele care pot fi utilizate ca indicatori pentru

eșantionare includ:

- pe porțiunile vătamate de trunchi sau ramuri se 

formează denivelări

- scoarța se usucă și crapă

- la atac puternic  produce pagube semnificative si poate 

duce la uscarea în totalitate a pomilor



Popillia japonica Newman/ Cărăbușelul japonez
PM 9/21(1) Popillia japonica: procedures for official control

Raspîndire geografică: SUA, Canada , Asia: Japonia

Europa: Italia, Portugalia, Federația Rusă

Specie polifagă, Plante gazdă: Medicago sativa (lucernă), Acer spp. (arțari), 

Phaseolus vulgaris (mazăre), Populus spp. (plop), Glicina max (soia), Malus spp. (mere), 

Prunus spp., Rosa spp. (trandafiri), Rubus spp. (mure, zmeură), Tilia spp. (tei), 

Quercusspp. (stejari), Ulmus procera (ulm englezesc), Vitis spp. (struguri) și Zea mays 

(porumb).

Femele pot forma o vizuină în cei 10 cm superiori de sol pentru a-și

depozita ouăle preferă, în pajiști umede, vara. 

Larvele se hrănesc cu rădăcinile pe tot parcursul toamnei și

primăverii, iernând la 15-20 cm sub pământ. 

Adulți sunt activi între iunie și august și activitatea maximă în iulie. 

Adultul poate fi detectată prin examinarea vizuală a părților verzi ale 

plantelor (EPPO, 2006). Acestea sunt mai vizibile pe vegetație în

perioadele mai reci ale zilei. Se hrănesc cu frunze, consumând

țesuturile moi în timp ce lasă venele neatinse. 

Frunzișul scheletizat este cel mai frecvent simptom asociat cu 

hrănirea adulților, dar nu poate fi luat ca o confirmare de la sine, 

deoarece alte organisme, insecte și melci mici, poate lăsa urme

similar



Sondajul de detectare ar trebui să se bazeze pe inspecția vizuală pentru adulți și larve și pe 

capcane (Capcanele cu  feromon ar trebui să fie puse la sfârșitul lunii mai, verificate o dată

pe lună în timpul verii (frecvența poate fi redusă în zonele cu risc redus) și colectate în

septembrie)

Factorii cheie din biologia dăunătorului sunt faptul că:

- femelele au o preferință pentru anumite tipuri de situri de ovipoziție (de exemplu, pajiști

umede) și

- că gândacii adulți sunt mai susceptibili de a fi observați pe anumite plante gazdă

Detecție trebuie să localizeze gândacii adulți deasupra solului și / sau larvele sub pământ sau 

pe radacini.
Larvele pot fi detectate prin examinarea vizuală a rădăcinilor și a solului. Rădacinele puternic
deteriorate de larvele se simt spongioase și se separă ușor de sol. 

Probele pentru populația de larve din sol trebuie luate atunci cînd majoritatea larvelor  se află  în 
a doua sau a treia  stadie (septembrie-mai) și de preferință în primăvară și toamnă cănd larvele 
sunt mai aproape de suprafața solului. 

Cu ajutorul unui hîrleț se decupează un patrat cu marimea 20x20 la o adîncime de 20 cm. 
Conținutul solului extras  este  asezat pe o prelată din plastic  și se sfărîma foarte atent pentru a 
identifica larvele prezente. Larvele suspecte se colectează într-o eprubetă cu alcool de 70%, se 
etichetează și se trimite la laborator.
Identificarea microscopică poate fi necesară pentru a distinge larva P. japonica de speciile
înrudite.



Prelevare probe de sol pntru depistare 

larve de Popilia japonica



Conotrachelus nenuphar Herbst

Gărgărița prunelor
Raspîndire geografică: 

America: Canada, USA 

Europa: Absent 

Plante gazda: Insecta dăunează 

fructele de  prun, piersic, măr, 

cireș, murull, zmeurul și 

strugurii

Adulții nu produc daune 

semnificative. Iernează sub 

resturile vegetale în zonele 

împădurite. Iși reia activitatea 

primăvara timpuriu,  la T mai 

mari de 10-15°C.

Simptome evidente ale atacului 

sunt cicatricele semilună 

rezultate în urma depunerii 

ouălelor pe partea inferioară a 

celor mai mari fructe.

Larvele rod galerii sinuoase pe 

fructe



Quadraspidiotus perniciosus Morgan

Comstockaspis perniciosa

Pot dezvolta trei generații, ciclul evolutiv se prezintă astfel:

Prima generație – decada a III mai – decada a III iulie;

A doua generație – decada III iulie – decada a III septembrie sau decada I octombrie;

A treia generație – decada a III septembrie sau decada I  octombrie – decada a III-a mai.

Specie polifagă, Plante  gazdă peste 200 specii  pomi și arbuști fructiferi, plante ornamentale, 

plante ierboase, specii silvice

Acest dăunător este destul de greu de controlat datorită eșalonării ciclului evolutiv și chiar a 

suprapunerii generațiilor. Atacă tulpinile, ramurile, lăstarii, frunzele și fructele. De regulă se 

instalează pe scoarță, sub scoarță, lemnul se înroșește, iar pe frunze și fructe se formează pete roșii 

în jurul locului de fixare 



Chrysomphalus dictyospermi (Morgan, 1889)

Paduchele testos roz al lamîiului

Raspîndire geografică:Asia: Georgia, 

Azerbajan, Vietnam, India, Izrail, 

Thailanda, China, Coreea,Japonia

Africa, America,

Europa: Albania, Bulgaria, Romania, 

Germania, Franța,  Grecia, Spania, 

Italia, Polonia, Ferderatția Rusă (la sud) 

Specie polifagă

Plante gazdă:Pyrus communis, Malus 

domestica, Punica granatum, Persica 

nucipersica, Beta vulgaris, Daucus 

sp.,Solanum sp.; Morus nigra, Morus alba,

Catalpa sp., Vitis vinifera, ș. a..



Aonidiella aurantii Maskell

Păduchele galben țestos al citricilor

Răspîndire geografică:  SUA, Africa, Asia

Europa:Croația, Cipru,  Franța, Germania, 

Grecia, Italia, Portugalia, 

Plante gazdă: Citrus spp., Ficus spp., 

Gossypium, Juglans regia, Rosaceae spp., 

Vitaceae spp.

Adulții atacă toate părțile aeriene ale 

pomilor. Activitatea lor în zonele calde 

începe de la sfărsitul lunii aprilie. Se hraneste

înțepind și sugînd seva din parenchimul 

celulelor. Saliva injectată este foarte toxică.

Iernează toate stadiile de dezvoltare



Pseudaulacaspis pentagona (Targioni)

Păduchele țestos al dudului

Raspîndire geografică: Africa, Asia, USA

Europa: Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, 

Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 

Sardinia, Portugalia, Federația Rusă, Serbia, 

Slovacia, Spania, Ucraina

Specie polifagă, Plante gazdă: peste 100 genuri 

de plante: drupacee, incluzând caisul, coacăzul, 

vița-de-vie, kiwi, alunul; atacă și plantele 

ornamentale lemnoase:Morus, Sophora, Syringa, 

Catalpa, Euonymus și Paulownia. 

Larvele I generații apar la sfîrșitul lunii aprilie

Larvele II generații apar la sfîrșitul lunii iulie

Larvele I generații apar la sfîrșitul lunii 

septembrie

Infestările puternice se observă sub formă de 

cruste groase pe trunchiurile copacilor și 

ramurile mai bătrâne și mai rar pe rădăcini. 

Foliajul copacilor infestați se rărește și 

îngălbenește. 



Lopholeucaspis japonica (Cockerell)

Păduchele testos japonez
Raspîndire geografică: SUA,Asia: Bangladeș, 

India, Iran, China Coreea, Nepal, Pakistan, 

Taiwan, Japonia

Europa: Azerbajan, Georgia, Grecia, 

Federația Rusă, Ucraina, Croația

Specie polifagă,  Plante gazdă:Сitrus spp., 

Citrofortunella microcarpa, Poncirus

trifoliata, Fortunella, Pyrus, Malus, Ficus 

carica, Diospyros, Kaki, Prunus avium

Сydonia, Syringa, Rosa, Acer, Betula, 

Crataegus, Magnolia, Laurus nobilis, Tila

Siptome pentru ispecția vizuală:

- Aspect vestejit a pomilor

- Caderea prematură a frunzelor

- Încetenirea creșterii

- Deformarea și uscarea lastarilor

- Dereglarea procesului de fotosinteză și 

asimilare



Pseudococcus comstocki (Kuwana) 

Raspîndire geografică:SUA, Africa,Asia

Europa: Azerbaijan, Armenia, Georgia,  

Italia, Portugalia, Moldova, Federația 

Rusă, Ucraina, Franța, 

Plante gazdă: Pyrus spp, Malus spp., 

Persica nucipersica, Punica granatum, 

Morus spp., Catalpa spp., Vitis vinifera,  

Solanum spp.,  Beta vulgaris, Daucus sp.

Coloniile  de păduchi provoacă:

- uscarea și moartea lăstarilor și punctele 

de creștere ,

- îngălbinirea și căderea frunzelor și 

fructelor.

Iernează  în stadiu de ou, uneori larvele 

sau  femelele. 

Își încep ativitatea primăvara devreme. 

Larvele apar în luna aprilie, atacă 

frunzele, lastarii,  tulpinele, mai rar 

rădacinele.

Inspecția vizuală trebuie facută pe 

părțile aeriene ale palntelor, inclusiv 

radacini.



Ceroplastes rusci (Linnaeus)

Инжировая восковая ложнощитовка
Răspîndire geografică: Africa, Asia, SUA

Europa: Albania, Ungaria, Grecia, Italia, Spania, 

Cipru, Polonia, Serbia, Turcia, Franța

Specie polifagă, Plante gazdă: Smochine, citrice, 

gutui, kiwi, dud, rodii, păducel,  struguri, pere, 

bumbac

Atacă parțile aeriene ale plantelor: frunze, tulpină, 

lastari și fructe, deci și inspecția vizuală se va face pe 

părțile aeriene

Simptomele pricipale provocate de atacul puternic 

a dăunătorului:

- îngălbenirea și ofelirea frunzelor

- deformarea și uscarea lăstarilor

- încetinirea creșterii anuale 

- dereglarea procesului de fotosinteză 

- pe secrețiile dulci a daunătorului apar ciuperci 

saprofite



Ceroplastes japonicus Green

Японская восковая ложнощитовка

Specie polifagă

Plante gazde: Actinidia spp. (kiwi), 

Diospyros kaki (kaki), Ficus carica 

(smochin), Fragaria ananassa (căpşun), 

Malus domestica (măr), Prunus avium 

(cireş), P. domestica (prun), P. persica 

(piersic), Pyrus pyrifolia (păr), Rubus 

spp. (coacăz, zmeur), Vaccinium spp. 

(afin), Vitis vinifera (viţa de vie). 

Adulții incep activitatea la temperaturi 

mai mari de 10° C,  hibernază în stadiu de 

adult în locuri ascunse

Larvele se împupează în sol sau pe fructe



Drosophila suzukii Matsumura

Drosofila cu aripi pătate

Răspîndire geografică: Africa, Asia, 

Europa: Austria, Belgia, Bulgaria, Franța, 

Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Polonia, 

Romania, Federația Rusă, Ucraina, UK

Specie polifagă. Plante gazde: Actinidia 

spp. (kiwi), Diospyros kaki (kaki), Ficus 

carica (smochin), Fragaria ananassa 

(căpşun), Malus domestica (măr), Prunus 

avium (cireş), P. domestica (prun), P. persica 

(piersic), Pyrus pyrifolia (păr), Rubus spp. 

(coacăz, zmeur), Vaccinium spp. (afin), Vitis 

vinifera (viţa de vie). 

Adulții incep activitatea la temperaturi mai 

mari de 10° C,  hibernază în stadiu de adult 

în locuri ascunse

Larvele se împupează în sol sau pe fructe



Rhagoletis cingulata Loew

Musca estică a fructelor de cireș

Raspîndire geografică:

America: Canada, SUA 

Europa: Austria, Belgia, 

Croaţia, Cehia, Franţa, 

Germania, Ungaria, Italia, 

Olanda, Slovenia, Elveţia 

Plante gazdă: Prunus avium, 

Prunus cerasus,  Prunus

mahaleb, Prunus serotina, 

Prunus virginiana



Rhagoletis pomonella (Walsh)

Musca mărului

Raspîndire geografică: 

America: SUA, Canada, 

Mexic, Columbia

Plalnte gazdă:  Aronia

arbutifolia,  Crataegus spp., 

Malus spp., Prunus spp., 

Pyrus spp., Rosa spp., Sorbus

spp.



Bactrocera dorsalis Hendel
Musca estica a fructelor

Răspîndire

geografică: Asia, 

SUA, Oceania, 

Africa

Specie polifagă.

Plante gazdă: 

Annona spp., Citrus

spp., Malus spp., 

Prunus spp, 



Malacosoma americanum Fabr
Американский коконопряд 

Raspîndire geografică: SUA, 

Canada, Asia

Europa:Belorusia, Moldova, 

Federația Rusă 

Plante gazdă: Malus sp., Prunus

sp., Acer sp., Alnus sp., Berberis

sp., Betula sp., Corylus sp., 

Crataegus sp., Fagus sp., Populus

sp., Quercus sp., Tilia sp.

Specific ponta depusă sub formă 

de inel, spirală împrejurul 

lăstarilor de 1 an

Larvele se hranesc cu mugurii, 

frunze, fac cocoane mătăsoase la 

ramificația

Ierneaza oul complet dezvoltat.



Grapholita molesta (Busck)

Molia orientală a fructelor
Răspîndire geografică:Africa, SUA, Asia

Europa: Armenia, Austria, Blgaria, Croația, Cehia, 

Danemrca, Franța, Germania, Grecia, Italia, 

Federația Rusă, Moldova, Romania, Ucraina

Specie polifagă, Plante gazdă: Malus 

domestica, Prunus armeniaca, Prunus sp., Pyrus 

communis, Cydonia oblonga, Eriobotrya japonica, 

Crataegus, Cotoneaster sp.
Larvele pătrund în lăstari şi formează galerii 

descendente de 5-18 cm lungime,  

lăstarii se curbează, se brunifică, frunzele se ofilesc 

și se usucă. Pe scoarța lăstarilor în urma atacului se 

observă clei. Daune mai mari se produc la fructe, 

dar pagube însemnate se înregistrează şi în 

pepiniere, pomii atacaţi având axul principal 

deformat. 

Specia are 3-4 generații pe an și iernează ca larvă 

complet dezvoltată în crăpăturile scoarței. 

În decada a II-a a lunii iulie apar adulții primei 

generații

Fluturii generaței a II-a se eșalonează de la 

jumătatea lunii iulie până la sfârșitul lunii august. 

Larvele migrează de la un lăstar la altul putând

ataca 4 – 5 lăstari! 



Cydia prunivora Walsh

Molia prunului

Raspîndire geografică: America: 

SUA, Canada, Mexico

Plante gazdă:Crataegus spp., Cydonia

spp., Malus spp., Prunus spp., Pyrus

spp., Rosa spp.,Quercus spp., Ulmus

spp.



Cydia (Enarmonia, Grapholita) packardi Zeller

Molia vișinului

 Raspîndire geografică: America: SUA, 

Canada 

Specie polifagă

Plante gazdă:Prunus spp., Malus spp., Pyrus

spp., Cydonia, Vaccinum spp.

Simptomele atacului: lastarii tineri se 

vestejesc la vîrfuri, iar din mugurii laterali 

afectați  cresc lastari noi



Carposina sasakii Matsumura

Molia fructelor de  piersic

Raspîndire geografică: Asia: China, 

Japonia, Korea

Europa: Federația Rusă (Orientul Îndepărtat)

Plante gazdă: Crataegus sp., Cydonia sp., 

Malus sp., Prunus sp.,  Pyrus sp., Ziziphus

sp.,

Iernează larva de ultimă vîrstă în cocoane în 

sol la adîncime de 10-15 cm  în raza de 1-2 

m de la tulpina  pomilor



Numonia pyrivorella Matsumura

Piralida părului

Raspîndire geografică: Asia: 

China, Coreea, Taiwan, 

Japonia

Europa: Federația Rusă

Specie monofagă.  Atacă 

numai părul

Iernează larva de virsta a II 

într-un cocon matasos în 

mugurii florali. Apar la 

sfîrșitul lunii aprilie. Se 

înpupează în fructele infestate, 

înfășurîndule cu fire 

mătăsoase.

Adulții  apar la sfîrșitul lunii 

iunie.

Dezvoltă 1-2 generații



Choristoneura rosaceana Harris

Torticidul cu benzi oblici

Răspândire geografică: America: SUA, 

Canada

Plante gazdă: Acer sp., Corylus sp., Malus 

sp., Prunus sp., Pyrus sp., Rubus sp., 

Vaccinium sp., Populus sp., Salix sp., 



Puieți, portaltoi, butași, marcote de 

pomușoare înradacinate/ butași de 

pomușoare neînrădăcinate

Trebuie sa fie liber de dăunătorii:

- Sodoptera litura, Spodoptera littoralis, Spodoptera frugiperda, 
Spodoptera eridana, Helicoverpa zea, 

- Cydia prunivora,  Cydia packardi,

- Drosophila suzukii, Liriomyza trifolii, Liriomyza stiva, Liriomyza
huidobrensis, Bactrocera dorsalis, Rhagoletis cingulata, Rhagoletis
pomonella, Bemisia tabaci,

- Frankliniella occidentalis, 

- Quardaspidiotus perniciosus, Pseudaulacaspis pentagona, 
Aleurocanthus spiniferus, Aleurocanthus woglumi, 

- Popillia japonica



Spodoptera litura Fabricius

Viermele asiatic al frunzelor de bumbac

Răspîndire geografică: Africa, 

SUA, Asia: Aganistan, China, India, 

Indonesia, Japonia

Europa: Federația Rusă

Plante gazdă: Arahis hypogaea, 

Brassica, Camellia, Capsicum, 

Gossypium sp., Solanum sp., Rosa sp., 

Morus sp.,  Zea mays.

Larvele se hranesc în timpul nopții, cu 

aparatul foliar și fructele la multe 

plante agricole cultivate în cîmp, sere 

și flori tăiate.

Iernează  pupele în sol.

Femela depune ouăle și le acoperă cu 

perișori solzoși de la extremitatea 

abdomenului.



Spodoptera littoralis Boisd

Viermele egiptean al bumbacului
Răspîndire geografică: Africa, 

Asia: Iran, Irak, Israel, Europa: 

Ciru, Franța, Grecia, Ialia, 

Portugalia, Spania, Turcia

Plante gazdă: Allium sp., 

Amaranthus sp.,  Arachis

hypogaea, Cannabis sp.,  

Chrysanthemum sp.,  Capsicum

sp., Cucumis sp., Helianthus sp.,  

Gossypium sp., Nicotiana sp.,  

Zea mays, Vitis vinifera



Spodoptera frugiperda Smith

Buha frunzelor de porumb

Răspîndire geografică: 

Africa,  SUA, Asia:China, 

India, Israel, Corea, Japonia

Plante gazdă: Acacia sp., 

Allium sp., Aloe vera, 

Amaranthus sp.,  Arachis

hypogaea, Brassica sp., Ctrus

sp., Coffe sp.,Cannabis sp.,  

Chrysanthemum sp.,  

Capsicum sp., Cucumis sp., 

Helianthus sp.,  Gossypium

sp., Nicotiana sp.,  Zea mays, 

Vitis vinifera



Spodoptera eridana Stoll

Viermele/Buha sudic/ă

Răspîndire

geografică: Africa,  

SUA 

Plante gazdă: Beta 

vulgaris, Brassica

sp., Capsicum sp., 

Cucumis sp., 

Dianthus sp., 

Gossypium

sp.,Phaseolus sp., 

Nicotiana sp., 

Pelargonium sp., 

Solanum sp., Zea 

mays



Helicoverpa zea Boddie

Viermele/Buha american/ă a porumbului

Răspîndire geografică: SUA, 

Canada, Argentina

Specie polifagă 

Plante gazdă: Prezintă preferință 

clară pentru porumb, în deosebi 

porumbul zaharat și cel pentru 

popcorn precum și sorgul. Alte 

gazde Poaceae, Malvaceae, 

Fabaceae, Solonaceae, Helianthus

sp., Brassica sp

Larvele produc cele mai mari 

daune. Se întilneste fenomenul de 

canibalism.



Frankliniella occidentalis Pergande

Tripsul californian
Răspîndire geografică: Africa, SUA, Asia

Europa: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația,  Cehia,Federația Rusă, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Ucraina, Italia, 

Polonia,Turcia

Plante gazdă: Asteraceae, Brassica sp., Capsicum sp., Cucumis sp., Curcubita sp., Euphorbia sp., Gerbera sp., 

Gossypium sp., Lactuca sp., Lavandula sp.,  Melissa sp.m Mentha sp., Salvia sp., Solonum sp., Urtica sp.

Majoritatea speciilor de trips sunt atât de mici încât, cu excepția cazului în care sunt prezente în număr foarte mare, 

pot să nu le detecteze. Adulții și larvele se pot ascunde în locuri ascunse pe plante, cum ar fi sub peri de plante, în 

muguri strânși, închise în frunze în curs de dezvoltare sau sub caliciul fructelor

Este un vector de virusuri.



Pîlnia Tullgren
Pâlnia Tullgren este o pâlnie obișnuită în

care este plasată o mână de sol sau

așternut de frunze (adesea această

așternut de frunze este susținut de un 

strat de plasă). Pâlnia este așezată

deasupra unui borcan sau a altui vas de 

colectare cu laturile alunecoase și cu o 

bucată de hârtie ușor umedă plasată în

partea de jos a borcanului.

O lumină este apoi poziționată astfel

încât să strălucească pe substratul din 

pâlnie. Pe o perioadă de câteva ore, 

insectele, acarienii și alte nevertebrate

prezente își fac treptat drumul în jos, 

îndepărtându-se de sursa de lumină și

căldură și cad în borcanul unde pot fi 

examinate.



Liriomyza trifolii Burgess

Musca minieră americană
Răspîndire geografică:  Africa SUA, Asia

Europa:Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Finlanda, Franța, 

Grecia,Italia, , Moldova, Nederlanda,  Portugalia, Romania, 

Federașia Rusă, Serbia, Turcia.

Plante gazdă: Allium sp.,  Apiu sp., Arachis hypogaea,  Beta sp., 

Brassica sp.,  Capsicum sp. Chrysanthemum sp., Cucumis sp.,  

Latuca sp., Phaseolus sp., Solanum sp,

Este daunator în stadiul de larva si se dezvolta în interiorul

frunzelor distrugînd țesuturile dintre epiderme. Adulții  nu 

dăunează. 

Iernează ca pupă în stratul superficial al solului , sau suspendată pe 

funze, la locul de ieșre din țesuturile cu care se hrănește.

Atacurile produse au un caracter generalizat, evedințiat pe frunze 

prin prezența a numeroase galerii înguste și ramificate, cu spect

sidefiu. Cînd numărul de galerii depășește 50 % din suprafața de 

asimilarea frunzelor, acestea se usucă și cad. Rănile la nivelul 

aparatului foliar servesc și porți de infecție pentru diferite specii de 

microorganisme fitopatogene.



Liriomyza sativa Blanchard

Musca minieră a plantelor de seră
Răspîndire geografică: Africa, SUA, Asia

Europa:Federația Rusă, Turcia

Plante gazdă: Apium sp., Capsicum sp., Cucumis sp., Dahlia sp., 

Fabaceae, Solanum sp.,Vicia sp.,

Adulții pot fi detectați zburând îndeaproape în jurul plantelor gazdă 

sau deplasându-se neregulat și rapid pe suprafețele frunzelor. Inspecția 

suprafeței frunzelor va dezvălui puncții ale epidermei și ale minelor 

albicioase evidente cu granule liniare de excremente la intervale de-a 

lungul lungimii minei.

Larvele pot fi găsite încă hrănindu-se la sfârșitul minei. Uneori, 

pupele sau exuviile, pot fi găsite aderând la suprafața frunzei, deși în 

majoritatea cazurilor larva complet hrănită își va fi găsit drumul spre 

sol sub plantă pentru a se împupa. Acest lucru este valabil mai ales în 

condiții de umiditate scazută și temperaturi ridicate.

Frunzele extrase trebuie colectate în pungi de polietilenă și 

transferate  cât mai curând posibil la laborator. Frunzele care conțin 

larve destinate reproducerii trebuie colectate în pungi individuale de 

polietilenă. Este necesară o atenție constantă pentru a se asigura că 

pupele sunt transferate în tuburi individuale până la apariția muștei. 

Dacă materialul vegetal începe să putrezească, materialul bun cu 

larve de hrănire trebuie îndepărtat în condiții mai sanitar



Liriomyza huidobrensis Blanchard

Musca minieră a frunzelor de mazăre

Răspîndire geografică:

Africa, SUA, Asia

Europa: Austria, Bulgaria, 

Croația,  Cehia, Franța, 

Germania, Grecia, Ungaria, 

Italia, Polonia, Turcia

Plante gazdă: Allium sp., 

Apium sp., Beta sp., 

Cannabis sp.,  Capsicum sp.,  

Chrysanthemum sp.,  

Cucumis sp., Dahlia sp., 

Lactuca sp., Phaseolus sp., 

Solanum sp., Vicia sp.

Larvele se hrănesc în 

principal cu planta în care 

sunt depuse ouăle. 



Bemisia tabaci Gennadius

Musculia albă a tutunului

Detecție: 

- toate stadiile de dezvoltare ale insectei

sunt prezente pe partea inferioara a 

frunzelor si doar ocazional pe partea

superioara a acestora

- primele stadii larvare sunt mobile, 

ultimele stadii larvare si pupariile sunt 

imobile, la miscarea plantelor adultii zboara

si se reaseaza rapid pe plante

IMPORTANT! - daunatorul este vector 

pentru virusuri;

- poate fi usor confundat cu T. 

vaporariorum, diferentierea intre specii se 

face in stadiul de puparium si de adult

Răspîndire geografică: Africa, SUA, Asia

Europa: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația,  Cehia, Federația Rusă, 

Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Ucraina, Italia, Polonia,Turcia

Plante gazdă: Asteraceae, Brassica sp., Capsicum sp., Cucumis sp., 

Curcubita sp., Euphorbia sp., Gerbera sp., Gossypium sp., Lactuca

sp., Lavandula sp.,  Melissa sp. Mentha sp., Salvia sp., Solonum sp., 

Urtica sp.



Aleurocanthus spiniferus Quaint

Колючая горная белокрылка
PM 3/85 (1) Inspection of places of production – Vitis plants for planting

Raspîndire geografică: Africa,  Hawaii, Asia, 

Europa: Albania, Croația, Grecia, Italia

Plante gazdă:Citrus sp., Cocos nucifera, 

Cydonia sp., Ficus sp., Fortunella sp., 

Gardenia sp., Gossypium sp., Hedera sp., 

Hibiscus sp.,  Malus sp., Morus sp., Prunus

sp., Pyrus sp., Rosa sp., Vitis vinifera

Larvele și adulții sunt amplasați pe partea 

inferoară a  frunzelor plantelor atacate, sugînd

seva și producănd roua de miere.

Eșantionare și identificare. Probele infestate

care prezintă diferite stadii de dezvoltare, 

resturi ale insectelor (de exemplu, adulți, 

pupe) ar trebui colectate și plasate într-o 

pungă de plastic etichetată împreună cu o 

bucată de hârtie absorbantă ușor umedă, 

păstrată în condiții de răcire și trimise la un 

laborator de diagnostic cât mai curând

posibil.



Aleurocanthus woglumi Ash

Raspîndire geografică: 

Africa,  SUA, Asia, 

Europa: absent

Plante gazdă:Citrus sp., 

Coffea, Cydonia sp.,Eugenia 

sp.,Fortunella sp.,Hibiscus 

sp.,  Populus sp., Punica  

sp., Pyrus sp., Rosa sp., 

Vitis vinifera



Altoi, portaltoi, butași de viță de vie
PM 3/85 (1) Inspection of places of production – Vitis plants for

planting

Trebuie să  fie liberi de dăunătorii:

- - Margarodes vitis

- - Pseudococcus citriculus, Pseudococcus comstocki, 

Maconellicoccus hirsutus, Ceroplastis rusci, Ceroplastis

japonicus

- - Aonidiella aurantii, Crysomphalus dictyospermi, 

- - Viteus vitifoliae



Margarodes vitis (Philippi) 

Южноамериканский виноградный червец
PM 3/85 (1) Inspection of places of production – Vitis plants for planting

PM 7/82 (1) Margarodes prieskaensis, Margarodes vitis, Margarodes vredendalensis (EPPO, 

2007a).

Răspîndire geografică: America de 

Sud: Argentina, Brazilia, Chili, 

Uruguai, Venezuela

Specie polifagă

Plante gazdă: Vitis vinifera, Prunus

sp., Cydonia sp., Dahlia sp., Arachis

hypogaea

Margarodele sunt dăunători

subterani care atacă rădăcinile

plantelor. Nu se pot îmulți pe 

plantele de un an.

Larvele de vîrsta a doua (nimfele) 

formează chisturi. Infectarea solului 

cu chisturi îl face nepotrivit pentru 

cultivarea în continuaree a 

podgoriilor.



Primul simptom care indică posibil o infestare cu margarodes este:

- o creștere slabă care se manifestă de obicei în focare.

- lăstarii devin mai scurți și mai subțiri, în timp ce frunzele mai mici decât media se 

îndoaie în jos.

- mai târziu, una sau mai multe brațe ale viței mor înainte ca întreaga plantă să cedeze în

cele din urmă. 

- petele infestate cresc treptat în dimensiune. 

Vița de vie poate fi ucisă în termen de patru ani.

Eșantionare și identificare

Nimfele se hrănesc pe rădăcini. Odată ce hrănirea este completă, nimfele sunt capabile de 

a secreta o acoperire cerată de protecție pentru a forma chisturi, care își păstrează 

vitalitatea pe parcursul a cîtorva ani.

Pentru prelevarea de probe de chisturi, (chisturile de pe rădăcini sau situate libere în sol  

sunt ușor de detectat) solul și rădăcinile pot fi spălat cu apă printr-o succesiune de site. 

Chisturi vii se scufundă în apă, chisturile moarte plutesc. Chisturi vii de diferite 

dimensiunile pot fi colectate cu periile mici și așezate pe hârtie de filtru umedă în cutii de 

plastic pentru apariția femelelor.

Dacă chisturile sunt zdrobite, este evident doar un lichid galben, iar larvele nu sunt vizibile 

cu ochiul liber.

!!! Chisturile pot apărea la o adâncime de 1,2 m în sol și cea mai mare populație se 

găsește acolo unde sunt concentrate majoritatea rădăcinilor. 



Maconellicoccus hirsutus Green
Мучнистый червец розового гибискуса, или виноградного

Raspîndire geografică: Africa, SUA, Asia

Europa: Cipru, Grecia, Turcia,

Plante gazdă: Annona sp., Arachis hypogaea, 

Betasp., Capsicum sp., Citrus sp, Coffea sp., 

Glicine sp., Gossypium sp., Hibiscus sp., Lactuca

sp., Punica sp., Solanum sp., Vitis vinifera

Formează colonii. Plantele atacte au o crestere

nespecifică. Frunzele și lăstarii au o reținere în 

creștere și se răsucesc specific  fiind asemanatoare

cu simptomele provocae de virus. Este prezent 

fenomenul de scurt nodare.  Se observa roua de 

miere și ciupercile saprofite.

Se spune ca pe unele plane gazda cum ar fi 

cartoful, arahidele și alte ierburi provoaca daune 

și la radăcini.



Viteus vitifoliae Fitch/Daktulosphaira vitifoliae

Filoxera viței de vie
Raspîndire geografică: Africa, SUA, Asia

Europa: Armenia, Austria, Bulgaria,  Cehia, Franța, Germania, Grecia, 

Italia, Moldova, Polonia, Portugala, Federația Rusă, Romania, Spania, 

Ucraina, Turcia, Marea Britanie

Plante gazdă: Vitis aestivalis, Vitis labrusca Vitis riparia, Vitis vinifera

Forma radiculară provoaca nodozitati si tuberozitati pe radacini. Plantele 

atacate devin debile, uscandu-se in 5-10 ani.

Forma galicolă, pe partea inferioara a frunzelor, apar gale de forme

neregulate. Culoarea galbena-verzuie la inceput, apoi devine cafenie-

bruna. In urma atacului, metabolismul frunzelor este redus, 

determinand maturarea incompleta a lemnului lastarilor.

Specia polivoltina, iar dupa locul unde se dezvolta, pe vita americana sau

pe cea europeana, filoxera prezinta doua cicluri biologice: unul complet cu 

cele 4 forme si unul evolutiv incomplet (numai forma radicicola).

Ciclul complet. Ierneaza in stadiul de ou de rezistenta depus in toamna

in crapaturile scoartei butucilor sau cordelor. Larvele migreaza de pe 

butuci, pe partea superioara a frunzelor unde se hranesc prin inteparea si

sugerea sevei. In urma atacului, la locul intepaturii, din cauza actiunii

iritante a salivei, pe partea inferioara a limbului, apar gale. 

Ciclul incomplet. Intr-un an evolueaza 5-7 generatii, care la maturitate

depun 40-100 de oua nefecundate. Peste 8-12 zile apar larvele a caror

dezvoltare dureaza 20-30 zile. Ultima generatie ierneaza pe radacini. 

Hiberneaza ca larve de diferite varste pe organele subterane, pana la 

adancimea de 40 cm, aparand la suprafata (cand temperatura solului este

de 10ºC).



Nematozii

Conform Deciziei № 157 din 30 noiembrie 2016. Materialul săditor,
portaltoiul și altoiul al culturilor pomicole, viticole și decorative,
trebuie să provină dintr-un câmp cunoscut ca fiind indemn de:

 Xiphinema riversi

 Globodera pallida,

 Globodera rostochiensis,

 Meloidogyne chitwoodi,

 Meloidogyne fallax.

Diagnosticul nematozilor necesită recuperarea eficientă a acestora din
plante-parazitate sau sol. Cea mai simplă metodă este de a scufunda o
probă de plantă în apă într-o cheașcă Petri și de a selecta direct
nematozii pentru o identificare ulterioară a acestora folosind
microscopul.





Globodera rostochiensis – nematodul auriu al

cartofului

Plantele gazadă, modul de dăunare și

pagube – specie oligofagă, infestând diferite

specii cultivate și spontane, fiind preferate

cele din fam. Solanaceae: Solanum

tuberosum, S. nigrum, S. dulcamara, Atropa

belladonna etc. Plantele dăunate au creștere

redusă, frunzele decolorate, iar cele bazale se

ofilesc și se usucă, devenind brune.

Rădacinele infestate, pe care se fixează

nematozii se ramifică anormal și se brunifică.

Globodera pallida – nematodul alb (palid) al

cartofului

Plantele gazadă, modul de dăunare și

pagube – infestează culturile de cartof

(Solanum tuberosum) și tomate (S.

aesculentum). Daunele cauzate sunt

asemănătoare ce cele cauzate de nematodul

auriu, ele sunt mai grave din cauza lipsei

soiurilor de cartofi rezistente la atacul

nematodului.

Chiști Chiști

simptome



Meloidogyne chitwoodi – nematodul galicol

Columbian
Plantele gazadă - polifag, Solanum tuberosum,

Solanum lycopersicum. Plantegazde secundare –

Avena sativa, Beta vulgaris, Daucus carota subsp.

sativus, Hordeum vulgare, Medicago sativa,

Phaseolus vulgaris, Poaceae, Pisum sativum,

Scorzonera hispanica, Taraxacum officinale,

Triticum aestivum, Zea mays.

Meloidogyne fallax – nematodul fals galicol

Columbian 

Plantele gazadă – polifag, Solanum

tuberosum, Daucus carota subsp. sativus,

Asparagus officinalis, Fragaria x ananassa,

Scorzonera hispanica, Medicago sativa,

Lactuca sativa, Solanum lycopersicum

 Simptome - plantele puternic infestate stagnează în creştere, îngălbenesc şi prezenă pe rădăcini gale tipice. Galele de

pe rădăcină cauzate de M. chitwoodi și M. fallax sunt comparabile cu cele cauzate de alte câteva specii care produc

noduri pe rădăcini, adică, gale relativ mici. La tuberculii de cartofi, M. chitwoodi și M. fallax provocă numeroase pustule

mici, asemeni unor umflături pe suprafață (în cazul M. hapla aceste umflături nu sunt evidente). Unele soiuri de cartofi,

deși puternic infestate, pot să nu prezinte simptome externe vizibile, în timp ce imediat sub coajă, țesutul intern al

cartofului este necrotic și maroniu.



Xiphinema spp.

Simptome. Modul de dăunare al Xiphinemelor cauzat la sistemelul radicular

este similară cu cea a altor nematozi ectoparaziți ai plantelor. Alimentarea cu

rădăcinile meristematice distruge celulele acestuia și reduce volumul

rădăcinilor.

 Xiphinemele transmit numeroase virusuri al plantelor în timpul

hrănirii, cum ar fi Cherry rasp leaf virus, Tomato ringspot virus, și Tobacco

ringspot virus



Prelevarea

 Eșantionarea solului trebuie efectuată primăvara sau toamna când solul nu este nici prea

umed, nici prea uscat. Probele de sol trebuie prelevate din stratul superior de 30-60 cm

adâncime. O metodă adecvată este să săpați stratul superficial de sol până la 15 cm cu o

hârleț și apoi, cu ajutorul lopățicăi de mână, scoateți un miez de sol de la baza găurii,

până la cel puțin 30 cm.

 Zona care urmează să fie eșantionată poate fi împărțită în zone mai mici. În fiecare dintre

aceste subdiviziuni, punctele de eșantionare ar trebui să fie distanțate uniform și ar trebui

prelevate sub-probe, pentru a furniza un eșantion de cel puțin 500 mL de sol (1500 mL

poate fi preferabil atunci când cunoaștem despre locurile de producție, indică că

concentrația de nematozi poate fii scăzută). Un exemplu, utilizat pe scară largă este

prelevarea de probe pe un model de grilă (vezi Fig. 1), de exemplu, se prelevează 20 de

sub-probe pentru un teren de până la 0,2 ha și până la 50-60 pentru terenul între 0,2 și 4

ha. Un alt model posibil de eșantionare (mai intensiv, dar utilizat în unele țări) este

împărțirea terenului în unități de 0,2 ha și prelevarea a 60 de eșantioane în fiecare dintre

aceste unități de probă. Probele suplimentare ar trebui luate din orice gard viu care

înconjoară terenul. Când modelul de distribuție a nematozilor din câmp este mai

cunoscut, pot fi utilizate alte metode de eșantionare (vezi Fig. 1).



Fig. 1 Exemple de eșantionare a solului pe câmpuri: (A) Eșantionarea de-a 

lungul diagonalelor câmpului și colectarea solului după o schemă stelară; (B) 

prelevarea și colectarea solului în zigzag, pentru a acoperi câmpul omogen; (C) 

prelevarea și colectarea solului într-o rețea; (D) eșantionarea solului în urma 

unei rețele



Prelevarea
Sau

 Proba se prelevează din stratul în care se pot găsi un număr mare de nematozi. Cum ar fi,
pentru depistarea speciilor de nematozi daunători cartofului, proba de sol se prelevează la
adâncimea de 10-20 cm, unde chiștii acestei specii de obiecei se întâlnesc. Stratul
superficial al solului se elimină și proba se prelevează de la adâncimea indicată. Cantitatea
probei trebuie să fie nu mai puțin de 250-300 𝑐𝑚2. Numărul de probe se prelevează în
raport cu dimensiunea parcelei studiată. Anume:

 Dacă se cercetează un lot mai mare, pentru a forma proba medie se pot uni fiecare
25 probe în așa fel ca proba medie sa corespundă pentru un lot de 0,5 ha.

 Proba de sol se prelevează cu ajutorul burului. La trecerea de la o parcelă la alta,
instrumentele, echipamentul trebuie să fie curățate și dezinfectate.

Remarcă!!! Dacă pe aceeași parcelă se solicită analize pentru nematozi cu chiști și alți
nematozi liberi se vor trimite 2 probe destincte.

100 𝑚2 4 − 6 probe

300 𝑚2 7 − 9 probe

500 𝑚2 10 − 12 probe

5000 𝑚2 25 − 30 probe

10000 𝑚2 45 − 50 probe



Prelevarea
 o rată standard de cel puțin 1 500 ml sol/ha colectată de preferință de la cel puțin 100

de cuiburi/ha, pe raza unei grile dreptunghiulare cu o lățime de cel puțin 5 metri și o

lungime de maxim 20 metri între punctele de prelevare care acoperă întreg terenul.

Întregul eșantion se utilizează pentru o examinare aprofundată, și anume extracție de

chisturi, identificarea speciilor și, după caz, determinarea patotipului/grupului de

virulență;

Controalele oficiale cuprind proceduri de prelevare și testare pentru depistarea

nematozilor cu chisturi ai cartofului prin:

 prelevare cu o rată minimă de prelevare de sol de cel puțin 400 ml/ha; sau

 prelevarea concentrată de cel puțin 400 ml de sol după examinarea vizuală a

rădăcinilor, în cazul în care apar simptome vizibile; sau

 prelevarea după recoltă a cel puțin 400 ml de sol în care au fost cultivați cartofii, cu

condiția ca terenul pe care au fost cultivați să poată fi identificat;

Prin derogare, dimensiunea standard a eșantionului de sol menționat în punctul1, poate

fi redusă la minimum 200 ml sol/ha, cu condiția ca terenul să fie situat într-o zonă

declarată necontaminată de nematozi cu chisturi ai cartofului și care este desemnată,

întreținută și controlată în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri

fitosanitare.

 În toate cazurile, dimensiunea minimă a unui eșantion de sol este de 100 de ml

sol/teren



Ambalarea și transportarea probelor de sol

Solul trebuie așezat în pungi de polietilenă, închise și etichetate. Probele de sol sunt cel

mai bine de plasat în interiorul o altă pungă de plastic, astfel încât să poată fi introdusă o 

etichetă pentru probă între cele două pungi.

Până când probele pot fi procesate, acestea trebuie menținute în afara razelor solare

directe și într-un loc răcoros. 

În afară de a fi păstrat la rece, trebuie acordată atenție că probele să nu primească niciun

tratament violent (cum ar fi fiind aruncate), sau strivite prea mult timp unul peste altul în

caz contrar, greutatea ar putea comprima și distruge nematozii. 

Se recomandă transportul rapid la laborator. 

Pietrele mari trebuie scoase din probe. 

REFERINȚE:

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2072 AL COMISIEI din 28 noiembrie 2019

PM 7/40 (4) Globodera rostochiensis and G. Pallida

PM 7/41 (3) Meloidogyne chitwoodi and M. Fallax

PM 7/119 (1) Nematode extraction

Hotărârea Guvernului 356 din 31 mai 2012

DIRECTIVA 2007/33/CE A CONSILIULUI din 11 iunie 2007

DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE 2014/98/UE A COMISIEI din 15 octombrie 2014

Кирьяннова Е.С. и Кралль Э.Л., Паразитические нематады растений и меры борьбы с ними, том I. стр.109-110.

ГОСТ КАРАНТИН РАСТЕНИЙ. Методы выявления и идентификации картофельныхицистообразующих нематод.



Puieți și portaltoi pomi fructiferi specii sămânțoase, sâmburoase și nucifere, inclusiv forme decorative cu rădăcini;  

puieți, portaltoi și butași arbuști fructiferi; butași și portaltoi de viță de vie; pomi și arbuști specii decorative 

1. Râia neagră sau cancerul cartofului (Synchytrium

endobioticum Schilb.)

Răspîndire geografică: America de Nord - Canada; America de Sud – Bolivia, Peru, 

Cili. Asia- India, Nepal, Butan; Europa – Armenia, Belorusia, Bulgaria, Danemarca, 

Germania, Irlanda, România, Polonia, Ucraina, Cehia, Slovenia,;

Planta gazdă: Cartoful (Solanum tuberosum) - gazda principala, putându-se manifesta 

si pe alte solanacee. Capacitatea naturala de transmitere a bolii este foarte limitata. Se 

poate transmite prin solul infectat si prin tuberculi infectați sau tuberculi proveniți din 

sol infectat. 

Simptome aeriene - slăbirea vigorii plantei si  apariția unor tumori mici, verzi, in dreptul 

mugurilor de la baza tulpinii. Simptome subterane – pe tuberculi, unde fenomenul este cel 

mai frecvent, apar in jurul mugurilor (ochiurilor), îngrămădiri de țesut lax, ondulat, 

buretos, asemănător unei inflorescențe de conopida. Excrescentele la început au o culoare 

alba, albă – gălbui.  Pe măsura creșterii, tumorile se închid la culoare pana spre brun –

negricios. Către sfârșitul vegetației, când solul este umed o perioada mai lunga, 

excrescentele intra in descompunere, transformându-se intr-o masa dezorganizata, brun –

negricioasa. Tumori similare apar pe stoloni. Tumorile pot rămâne la locul de formare 

pana la recoltare sau se detașează si putrezesc in sol. 

Prelevare  de probe: De la 1 ha, se iau 3 probe medii de sol. De pe fiecare 

parcelă cu suprafața  de pînă la 0,33 ha este necesar de  selectat o probă 

medie de sol cu un volum  de 5 litri.

O probă medie va fi formată din 100 stații  a cîte 50 cm³ fiecare  probă, fiind 

selectată uniform la o unitate  de suprafață. 

Controlul pentru depistarea patogenului se execută în timpul perioadei de 

vegetație  de la înflorit și pînă la recoltare(îndeosebi la recoltare)
Sporii ciupercii se pot conserva in sol 20-30 ani sub forma inchistata (akinetosporangi).

La prelevare se utilizează mănuși  de unică folosință. După fiecare prelevare  instrumentul se 

dezinfectează cu hipoclorit de sodiu 1% sau alcool 70%

PM 7/28 (2) Synchytrium endobioticum. 

Bulletin OEPP/EPPO Bulletin (2017) 47 (3), 

420–440 ISSN 0250-8052. DOI: 10.1 

111/epp.12441



2. Putregaiul rădăcinii din Texas (Phymatotrichopsis omnivora)

Plante gazdă: Puieți de pomi fructiferi și ornamentali, 

tuberculi, culturi rădăcinoase, semințe: Citrussp., Maus 

sp., Prunus sp.,Rosa sp., Vitis vinifera, Helianthus sp.,  

Medicago sativa, Gossy sp.pium

Răspîndire geografică: Africa, America

Apare în focare. Ciuperca afectează rădăcina plantelor

erbacee, lemnoase. Primele simptome ale bolii pe plante

pot fi observate sub formă de îngălbenirea frunzelor, mai

târziu plantele atacate se usucă. La plantele erbacee

afectate, frunzele din vârf se brunifică, se usucă și cad

intens.

Pe rădăcinile afectate după 2-3 zile de la pătrunderea

infecției crește un miceliul alb. Țesuturile rădăcinii

putrezesc, iar cilindrul central capătă o culoare maronie. În

condiții de umiditate înaltă la suprafața solului se

formează sporomate cu diametrul de 2-30 cm (stadiul

conidial al dezvoltării ciupercii).

Metode de diagnoză: Inspecție vizuala, microscopie și

morfometrie. La prelevarea probelor se utilizează mănuși

de unică folosinţă. După fiecare prelevare instrumentele

utilizate se dezinfectează cu hipoclorit de sodiu 1% sau

alcool 70%, şi pomii din care au fost prelevate probele se

vor marca cu vopsea

Probele prelevate se ambalează în pungi de hârtie şi

suplimentar în pungi de plastic, se sigilează şi se păstrează 

în condiţii de temperatură cât mai scăzută şi - se trimit la 

laborator., însoţite de documentele de însoțire, în cel mai 

scurt timp posibil pentru a evita degradarea lor biologică.

Plante atacate (http://aces.nmsu.edu/ces/plantclinic/phymatotrichum-root-

rot.html)

Miceliu la suprafața solului                                     Miceliu sub forma de ac

http://aces.nmsu.edu/ces/plantclinic/phymatotrichum-root-rot.html

http://aces.nmsu.edu/ces/plantclinic/phymatotrichum-root-rot.html
http://aces.nmsu.edu/ces/plantclinic/


Puieți, portaltoi și butași de măr (Malus spp.);  puieți, portaltoi și butași genul Prunus, inclusive 

forme decorative;  puieți, portaltoi și butași de piersic (Prunus persica) si migdal (Prunus dulcis).

3. Putregaiul brun al fructelor - Monilinia fructicola

(Winter) Honey

Plante gazdă: Prunus spp - prun, cireș, piersic, nectarin, cais, migdal. Într-o

măsură mai mică, mărul (Malus spp.) și părul (Pyrus spp.). A fost semnalat pe

gutui japonez (Chaenomeles), păducel (Crataegus), gutui obișnuit (Cydonia),

căpșun (Fragária ananássa) și mur (Rubus fruticosus).

Răspîndire geografică: Africa, America, Asia, Europa:Azerbaijan, Bulgaria,

Franța, Germania, Grecia, itlia, Polonia, Romania, Federația Rusă, Turcia

Se transmite prin material săditor și fructe proaspete

Ramurile purtătoare de flori infectate sunt invadate de miceliul 

ciupercii, formându-se la suprafaţa lor leziuni de culoare brună, 

concave (răni cancerigene), asociate adesea cu o goma superficială. 

Florile se brunifica şi se ofilesc. Din peduncul se poate scurge un 

exudat gomos. În final, florile se usucă şi cad sau pot rămâne pe 

ramuri. Fructe: pe fructe apar mai întâi pete de culoare brună, de 

formă rotundă. În condiţii de umiditate mare, petele se extind cu 

repeziciune şi cuprind tot fructul. În condiţii de umiditate scăzută, 

pustulele conidiene nu apar, iar fructul se usucă şi se mumifică.

Prelevarea probelor. În cazul depistării simptomelor se va preleva un număr de 

10 probe/parcela din speciile vizate şi se vor trimite la Laboratorul în vederea 

efectuării analizelor de laborator, astfel:

- Ramuri și/sau ramuri cu flori – minim 5 ramuri de 15 – 20 

cm/proba;

- fructe - minim 5 fructe/proba pentru speciile: piersic.

Sporodochii Monilinia fructicola

(http://umaine.edu/ipm/ipddl/publications/5090e/

)

Strome negre de Monilinia

fructicola
Conidii de Monilinia

fructicola



Puieți, portaltoi și butași de măr (Malus spp.); puieți, portaltoi și butași genul Prunus, 

inclusive forme decorative; puieți de conifere (în afară de Thuja, Taxus, Pinus)
4. Rugina mărului și a ienupărului -

Gymnosporangium yamadae Miyabe ex Yamada

Arealul de răspândire: Asia- China, Coreea de Nord, Coreea de 

Sud, Japonia; America de Nord - SUA, Canada. 

Materialul supus carantinei și modul de răspândire: Lăstari și 

puieți pentru plantare Juniperus sp., Malus sp. 

La speciile din genul Juniperus, G. yamadae determină formarea pe 

ramuri și tulpină a unor umflături sferice sau gale cu diametrul de 

3-20 mm.

La speciile din genul Malus spp.,  G. yamadae provoacă rugina, iar 

ca rezultat căderea prematură a frunzelor. La soiurile sensibile, 

ciuperca poate provoca căderea în masă a frunzelor. Fructele sunt 

atacate foarte rar.

Metode de diagnoză: macroanaliza, microscopie și morfometrie.

Prelevarea probelor: În cazul depistării simptomelor se va preleva 

un număr de 10 probe/lot din speciile vizate şi se vor trimite la un 

laborator, în vederea efectuării analizelor de laborator, astfel:

- ramuri, ramuri cu flori – minim 5 ramuri de 15 – 20 cm/proba;

-fructe - minim 5 fructe/proba pentru speciile: piersic.

Pomii din care au fost prelevate probele se vor marca cu vopsea.

Sporularea ciupercii (ecii) pe frunzele de măr 

(http://www.forestryimages.org)

Ecidiospori Teliospori

Gymnosporangium yamadae

(http://www.forestryimages.org)              

http://www.forestryimages.org/
http://www.forestryimages.org/


Puieți, portaltoi și butași de arbuști fructiferi căpșuni (Fragaria spp.) și zmeur (Rubus idaeus)

5. Mana căpșunului - Phytophthora fragariae

Arealul de răspândire: Europa – Austria, Belgia, Cipru, Finlanda, Germania, 

Danemarca, Franța, Irlanda, Italia, Norvegia, Rusia, Slovacia, Suedia, etc; Asia –

India, Liban, Siria, Japonia; Africa – Egipt. 

Phytophthora fragariae, are două forme: cronică şi acută. Forma cronică se 
caracterizează  prin întârzierea intrării în vegetaţie a plantelor, scurtarea 
peţiolurilor frunzelor, piticirea şi deformarea foliolelor. Plantele atacate fructifică 
slab, formează drajoni puţini. În timpul coacerii fructelor, plantele se ofilesc şi
parţial se usucă. Forma acute de manifestare a bolii, primăvara, pe neaşteptate, 
frunzele de la periferia rozetei sau planta în întregime se ofilesc. Ţesuturile din 
zona coletului se colorează în brun-roşcat, iar la rădăcinile tinere se observă o 
necroză medulară sau terminală care determină uscarea lor. Pe organele aeriene 
simptomele se exteriorizează peste un an de la infecţia plantelor. 

Phytophthora cactorum atacă rădăcinile  şi organele aeriene. Fructele infectate 
se înmoaie, se colorează în roz-alb şi au un gust amar. La umiditate înaltă a 
aerului, fructele  se acoperă cu un înveliş fin, albicios, de miceliu. Pe frunze apar 
pete difuze, unsuroase, de culoare verde-închis. Frunzele se ofilesc, devin 
sfărâmicioase, marginile se îndoaie în jos. Pe rizomi se observă porţiuni
necrozate, de 10–12 mm, care  se extind şi determină pieirea plantelor

La inspecție generală a câmpului, se vor identifica plantele cu creștere slabă, în 

special în zonele joase. Plantele cu simptome specifice de atac al bolilor de 

înlăturat, iar rădăcinile lor trebuie examinate referitor la prezența sau lipsa unor 
simptome specifice de infecție „coadă de șobolan”.

Se prelevează minim 5 plante cu rădăcini, de preferat cu simptome.

Materialul vegetal prelevat va fi introdus în pungi de hârtie și suplimentar în 

pungi de plastic. Se păstrează în condiții de temperatură cât mai scăzută (3-50C) 
în perioada de la prelevare până la transport; Se transportă în mai puțin de 24 h  

la laborator  pentru analize.



Puieți, portaltoi și butași de arbuști fructiferi, afin (Vaccinium spp.), pomi și arbuști specii 

decorative

6. Fitoftoroza arborilor și arbuștilor – Phytophthora ramorum

Răspîndire geografică: Europa – Belgia, Germania, Danemarca, Franța, Finlanda, 

Irlanda, Spania, Norvegia, Rusia, Slovacia, Suedia, etc; America de Nord – SUA, 

Canada. 

Plante gazdă:(Acer sp., Aesculus sp., Arbutus sp., Castanea sativa, Camellia spp., 

Fagus sylvatica, Frangula sp., Fraxinus excelsior, Griselinia littoralis,  Laurus nobilis, 

Lithocarpus densiflorus, Magnolia spp., Michelia doltsopa, Nothofagus obliqua, 

Parrotia persica, Pieris spp., Pseudotsuga menziessi., Quercus spp., Rhodondendron

spp., cu excepția Rhododendron simsii, Rosa gymnocarpa, Sequoia sempervirens, 

Syringa vulgaris, Salix caprea, Taxus spp., Vaccinium ovatum, Viburnum spp

Phytophthora ramorum poate determina trei tipuri de simptome:● “moartea subita a 

stejarului”, caracterizat prin apariția de cancere letale; ● “pieirea lăstarilor”, ca 

urmare a infecțiilor foliare si/sau infecția directa a tulpinii;● “pierirea frunzelor”, ca 

urmare a infecțiilor foliare.

Prelevarea probelor : Se inspectează: materialul de plantare si plantele, vor fi 

efectuate cel puțin doua inspecții oficiale/an, la locul de producție/ distribuție, in 
cursul perioadei de vegetație, 

arbori - se decupează, cu ajutorul unui scalpel pentru lemn, o bucata de 
scoarța si lemn atacată, incluzând limita necrozei subcorticale; mărimea 

probei este de minimum 10x10x3 cm;

ramuri si lăstari - se taie porțiunea de ramura atacata, incluzând limitele 
necrozei (aproximativ 15 cm. lungime);

frunze: se prelevează 4-6 frunze cu simptome.



Puieți, portaltoi și butași de arbuști fructiferi 

căpșuni (Fragaria spp.) și zmeur (Rubus idaeus
7. Antracnoza căpșunului - Colletotrichum acutatum

Răspîndire geografică: Europa – Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, 

Danemarca, Franța, Finlanda, Irlanda, Italia, Norvegia, Rusia, Slovacia, 

Serbia, etc; Asia – India,, Israel, Japonia, etc; Africa, America de Nord –

SUA, Canada; America de Sud – Argentina, Brazilia, Columbia, etc. 

Plante gazdă:plante din 40 de familii: leguminoase, legume, pomi și 

arbuști fructiferi. Cultura principală atacată este căpșunul. 

Boala se manifesta pe frunze prin pete unghiulare sau circulare, mici, de 2 -

3 mm, purpurii, delimitate de o zona roșie-bruna, iar dreptul petelor, se 
observa puncte mici, brune-negricioase. Pe pețiol si pe pedunculii florali, 

petele sunt eliptice, de 0,5 - 1 cm lungime, brune-negricioase. Pe fructele 

apar pete brun-deschise, ușor adâncite, ce se acoperă cu mici mameloane 
brune.

Antracnoza este o boala provocata de ciuperci parazite. Atacul este 
favorizat de temperaturi optime în intervalul 25-30°C, prezența apei pe 

frunze (din precipitații, rouă, irigare prin aspersiune) și o umiditate relativă 

a aerului >90%. În condiții favorabile boala poate afecta până la 90 % din 
fructe în 6 zile.



Prelevarea probelor

 Este necesar de efectuat inspecție generală a

câmpului. Se vor identifica plantele cu creștere

slabă, în special în zonele joase. Plantele cu

simptome specifice de atac al bolilor de

înlăturat, iar rădăcinile lor trebuie examinate

referitor la prezența sau lipsa unor simptome

specifice de infecție „coadă de șobolan”.

 Se prelevează minim 5 plante cu rădăcini, de 

preferat cu simptome;

 Materialul vegetal prelevat va fi introdus în 

pungi de hârtie și suplimentar în pungi de 

plastic;

 Probele se sigilează, se codifică.

 Se păstrează în condiții de temperatură cât 

mai scăzută (3-50C) în perioada de la prelevare 

până la transport;

 Se transportă în mai puțin de 24 h  la laborator 

pentru analize.

Simptome cauzate de Colletotrichum acutatum pe migdal: 

A, fructe mumificate; B, fructe și frunze atacate; C, fructe 

atacate; D, ramuri atacate.

L. W. Timmer, J. E. Adaskaveg, J. C. Correll. Lifest yles

of Colletotrichum acutatum. Plant Disease / Vol. 89 No. 8



Puieți, portaltoi și butași de nuc și alte specii  (Juglans.) 

8. Cancerul nucului - Sirococcus clavigignenti-

juglandacearum 
Arealul de răspândire: America de Nord – Canada, SUA.  

Materialul supus carantinei și modul de răspândire:  

Puieți, lemn și semințe g. Juglans sp. 

Simptomele patografice ale bolii și metode de 

diagnosticare:  

Ulcerele pot apărea pe toate organele lemnoase. Ulcerele 

stem pot fi solitare sau unite între ele. Primăvara, pe 

leziunile canceroase apare un exsudat negru, apos. Când 

scoarța este îndepărtată, se poate observa o zonă eliptică 

maro și neagră a cambiumului. Ramurile mici și puieții 

tineri se usucă rapid. Ulcerele mai vechi sunt înconjurate de 

straturi de calus și sunt verticale, mari, deschise sau parțial 

acoperite cu scoarță exfoliată. Pomii se usucă treptat, pe 

măsură ce ulcerele înconjoară tulpina. 

Metode de diagnoză: Inspecție vizuala, microscopie și 

morfometrie. 

La prelevarea probelor se utilizează mânuși de unică 

folosinţă ,. După fiecare prelevare instrumentele utilizate se 

dezinfectează cu hipoclorit de sodiu 1% sau alcool 70%, şi 

pomii din care au fost prelevate probele se vor marca cu 

vopsea. 

Transportul probelor 

Probele prelevate se ambalează în pungi de hârtie şi 

suplimentar în pungi de plastic, se sigilează şi se păstrează 

în condiţii de temperatură cât mai scăzută şi - se trimit la 

L.C.F., însoţite de cererea de analiză, în cel mai scurt timp 

posibil pentru a evita degradarea lor biologică. 

  
Ulcere pe tulpină și sporularea Sirococcus clavigignenti-juglandacearum  

Data sheets Sirococcus clavigignenti-juglandacearum 

(file:///C:/Users/surina_t/Downloads/ds_SIROCJ_en.pdf). 

  
Natural Resources Canada, Canadian Forest Service, Laurentian Forestry Centre 

 



Bolile Bacteriene

 pomii fructiferi semințoși:

Erwinia amylovora - focul bacterian al rozaceelor, Pseudomonas syringae pv. syringae – arsura 

bacteriană , Agrobacterium tumefaciens – cancerul bacterian al pomilor fructiferi, Agrobacterium 

rhizogenes - cancerul fibros al pomilor fructiferi.

 pomii fructiferi sâmburoși:

Pseudomonas syringae pv. persicae - declinul bacterian al piersicului, Xanthomonas campestris pv.

pruni - ciuruirea bacteriană a frunzelor de sâmburoase, Xylella fastidioasa- arsura bacteriană/ boala lui

Pierce, Agrobacterium tumefaciens – cancerul bacterian al pomilor fructiferi, Agrobacterium

rhizogenes - cancerul fibros al pomilor fructiferi.

 pomii fructiferi nucifere:

Xanthomonas arboricola pv. junglandis – arsura bacteriană a nucului, Agrobacterium tumefaciens –

cancerul bacterian al pomilor fructiferi

 vița de vie:

Agrobacterium tumefaciens - cancerul bacterian la vița de vie, Xylella fastidiosa – boala lui Pierce

(arsura bacteriană), Xylophilus ampelinus - arsura bacteriană a viței de vie



Plante gazdă: Malus (măr cultivat şi spontan), Pyrus (păr), Cydonia (gutui), Rubus (mur, zmeur), Cotoneaster

(specii ornamentale cultivate în parcuri sau specii din flora spontană), Crataegus (păducel), Pyracantha şi Sorbus

(scoruş).

Simptome:

 ofilirea și moartea inflorescenţelor: o parte sau toate florile dintr-o inflorescenţă se veştejesc și mor. Florile

moarte se usucă și devin brun-închis la culoare sau se înnegresc. De obicei rămân atașate de plantă.

 ofilirea și moartea lăstarilor și a ramurilor: lăstarii şi ramurile tinere, pline de sevă, care au fost infestate, se

usucă, devin maronii și, adesea, vârful lăstarului se îndoaie într-un mod caracteristic, formând simptomul

cunoscut sub numele de "cârja păstorului" Întregul lăstar se brunifică la măr şi gutui sau se înnegreşte la păr.

 arsura frunzelor: frunzele infectate prezintă fie pete necrotice care pornesc de la marginea limbului, fie

înnegrirea peţiolului şi a nervurii mediane, în funcție de modul în care a avut loc infecția. Arată ca şi când ar fi

pârlite de foc, de unde şi denumirea de foc bacterian. De obicei, frunzele infectate rămân ataşate pe pom,

constituind un simptom important pentru detectarea la distanţă a pomilor bolnavi.

 arsura fructelor: Şi fructele infectate devin maronii sau se înnegresc, se stafidesc și, la fel ca și florile, rămân

atașate de crengi, luând un aspect mumificat. Pe fructe, boala apare numai când sunt verzi, cu totul ocazional pe

cele mature sau după recoltare.

 arsura ramurilor și a trunchiului: de la inflorescențele, lăstarii sau fructele infectate, boala se extinde spre 
ramurile și crengile mai groase, producând ulcere, apoi continuă să se răspândească în şarpante și în trunchi.

Erwinia amylovora - focul bacterian al rozaceelor



Simptome Erwinia amylovora la măr Simptome Erwinia amylovora la gutui 

 
 

  

 
 

Simptome Erwinia amylovora la păr 

  

 



PRELEVAREA PROBELOR  PENTRU DEPISTAREA Erwinia amylovora

Denumire organism/ Cultură(planta, 

organism verificat)

Perioada si cantitatea recoltării probelor Referințe 

Erwinia amylovora - focul 

bacterian al rozaceelor-

Malus (măr, cultivat şi spontan), 

Pyrus (păr), Cydonia (gutui), 

Rubus (ex.: mur, zmeur ş.a), 

Cotoneaster (specii ornamentale 

cultivate în parcuri sau specii din 

flora spontană), Crataegus (ex. 

păducel), Pyracantha şi Sorbus 

(ex. scoruş).

Perioada: aprilie- octombrie

Se prelevează din:

1) Plantații furnizoare de portaltoi

vegetativi, livezi furnizoare de altoi,

livezi producatoare de semințe, pepiniere

de portaltoi vegetativi/ generativi și

pepiniere de plante gazdă.

Probele se prelevează separat, încât o

probă să fie prelevată din plante gazdă

din cel mult 3 soiuri, care cresc grupate

pe suprafață de maxim 1 ha. O probă este

constituită din 100 fragmente de lăstari cu

lungimea de aproximativ 10cm- 20cm. În

cazul plantatiilor mai mici, prelevarea

trebuie să asigure o probă suficientă

pentru realizarea testelor (30 crenguțe de

10-20 cm). Proba trebuie să prezinte

fiecare soi proporțional cu ponderea

acestuia în plantatie.

2) Plante gazdă în repaus vegetativ (de

ex., în cazul importului): se prelevează

probe din fiecare transport/specie/ lot de

- Bulletin OEPP/EPPO Bulletin (2013), PM 7/20

(2)* Erwinia amylovora;

- Bulletin OEPP/EPPO Bulletin (2016) ,PM 3/76(1)

Trees of Malus, Pyrus, Cydonia and Prunus spp.-

inspection of places of production;

- Directiva 2014/98/UE, 15 octombrie, 2014;

- HG Nr. 356 din 31.05.2012 pentru aprobarea unor

acte normative privind implementarea Legii Nr. 228

din 23 septembrie 2010 cu privire la protecția

plantelor și la carantina fitosanitară, Anexa I, II, III



Pseudomonas syringae subspecia syringae  

Arsura bacteriană (ulcerația bacteriană sau apople ia sâmburoaselor și a 

pomilor fructiferi  
 

Xanthomonas campestris  

subspecia pruni   

 iuruirea bacteriană a frunzelor de 

sâmburoase 
 

Xanthomonas arboricola 

(campestris) subspecia 

junglandis  

 Arsura bacteriană a nucului

Plante gazdă: Pseudomonas syringae pv. syringae nu prezintă specificitate de 

gazdă, putând infecta o gamă largă de specii. 

Simptome: 

Boala prezintă 2 tipuri de simptome: 

 ulcere (pe trunchi și șarpante); 

 pieirea apoplectică (uscare bruscă), primăvara, urmată de veştejire.  

Țesuturile scoarței : în anumite zone, sunt brune la început moi cu gome 

(secreții mucilaginoase). 

Pe frunze: în general nu apar simptome, uneori frunzele tinere prezintă pete 

brune, circulare și rugoase; țesutul central al petei se usucă și  cade, frunza 

având aspect ciuruit. 

Plante gazdă: Prunus armeniaca  (cais), Prunus domestica  (prun), Prunus 

persica (piersic), Prunus avium  (cires), Prunus cerasus  (vişin), Prunus dulcis  

(migdal), Prunus salicina (prun japonez), Juglans sp.(nuc).  

Simptome: 

Organe atacate: frunze , fructe, lăstari și ramuri. 

 pe frunze  apar pete de aproximativ 2 mm, circulare sau ușor un ghiulare, 

hidrozate, la început verzi-gălbui, mai târziu brun roșietice, înconjurate de  o 

aureolă îngustă, acoperite de un exudat fin. Î n dreptul acestor pete țesuturile se 

necrozează, se desprind și cad, frunzele rămânând ciuruite. 

pe fructe  apar pete cu diametrul de până la 1,5 mm, circulare, adâncite, brun 

negricioase, cu un exudat galben (un singur fruct poate avea peste 150 astfel de 

pete). Țesuturile din dreptul petelor crapă pe măsură ce fructele cresc.  

pe lăstari leziunile sunt alungite și pot cuprinde circular lăstarul, ceea ce duce la 

întreruperea circulației sevei, îndoirea și uscarea vârfului lăstarului.  

pe ramuri  apar pete brune, necrozate, cu scurgeri de gomă, iar uneori se pot 

forma ulcere. 
 

    
 



Simptome Xanthomonas campestris pe specia de prun   

 
 



Pseudomonas syringae pv. 

syringae- arsura bacteriană 

(ulcerația bacteriană sau 

apoplexia sâmburoaselor și a 

pomilor fructiferi)

nu prezintă specificitate de gazdă,

putând infecta o gamă largă de

specii.

Perioada:aprilie- octombrie

Se prelevează: 30 secțiuni

din plantă 10-20 cm

Pseudomonas syringaepv. persicaePseudomonas syringaepv. persicaePseudomonas syringaepv. persicae

Bulletin OEPP/EPPO Bulletin (2016) ,PM

3/76(1) Trees of Malus, Pyrus, Cydonia and

Prunus spp., inspection of places of

production;

Bulletin OEPP/EPPO Bulletin (2004), PM

7/43 (1) Pseudomonas syringae pv. persicae;

Xanthomonas campestris pv. 

pruni  - ciuruirea bacteriană a 

frunzelor de sâmburoase;

Xanthomonas

arboricola(campestri) pv. 

junglandis – arsura bacteriană a 

nucului/

Prunus armeniaca (cais), Prunus

domestica (prun), Prunus persica

(piersic), Prunus avium(cires),

Prunus cerasus (vişin), Prunus

dulcis (migdal), Prunus salicina

(prun japonez), Juglans sp.(nuc).

Perioada: mai – septembrie

Se prelevează: 30 secțiuni

din plantă 10-20 cm

Bulletin OEPP/EPPO Bulletin (2016),

PM 3/76(1) Trees of Malus, Pyrus,

Cydonia and Prunus spp.- inspection of

places of production;



Xylella fastidiosa – boala lui Pierce (arsura bacteriană)

Simptome: Frunzele sunt pătate, prezintă cloroză marginală sau internervuriană, care ulterior se 

necrozează. Planta manifestă un declin general, o vestejire și întârziere în dezvoltare ca înfrunzitul

primăvara, piticirea lăstarilor.



Vitis vinifera 

(vița de vie)

Juglans regia 

(nuc)

P. avium

(cireșe)

P. domestica 

(prune)

P. armeniaca (cais)

Prunus

amygdalus(migdal)

Plante gazdă



Xylella fastidiosa – boala lui 

Pierce (arsura bacteriană)/

Vitis vinifera (vița de vie),

Juglans regia (nuc), Prunus

amygdalus(migdal), Prunus

persica (piersici), P. armeniaca

(cais), P. avium (cireșe), P.

cerasus (visini), P. domestica

(prune), etc

Perioada de prelevare a probelor

pentru analizele bacteriologice

III decadă mai - I decadă septembrie

Se prelevează: 30 secțiuni din plantă

10-20 cm

Perioada de prelevare a probelor pentru

analizele moleculare

III decadă mai - I decadă septembrie

Se prelevează: 

 Plante cu simptom –
- ramuri/butași 7 bucăți de 20 cm 

lungime si 

- cel puțin 10-25 frunze.

Materialul vegetal  cu simptom ar 

trebui să fie colectat dintr-o singură 

plantă; totuși, o probă poate fi 

colectată din mai multe plante care 

prezintă simptome asemănătoare.

 Plante fără simptom – planta 

întreagă (parte aeriana a plantei), 

numărul de lăstari cel puțin 4-10 

buc. în funcție de marimea plantei 

gazdă.

PM 3/81 (2) Inspection of consignments for 

Xylella fastidiosa

PM 3/82 (2) Inspection of places of 

production for Xylella fastidiosa

PM 7/24 (4) Xylella fastidiosa

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE 

(UE) 2015/789 A COMISIEI

din 18 mai 2015

privind măsuri de prevenire a introducerii 

în Uniune și a răspândirii în interiorul 

acesteia a Xylella

fastidiosa;

HOTĂRÎRE Nr. 356

din 31-05-2012

pentru aprobarea unor acte normative 

privind

implementarea Legii nr. 228 din 23 

septembrie 2010 cu privire

la protecţia plantelor şi la carantina

fitosanitară, Anexa II;



Xylophilus ampelinus - arsura bacteriană a viței de vie 

Plante gazda: Vitis vinifera (vita de vie) 

Simptome:  

 Pe lastari: Infectia apare de obicei pe nodurile 2-3 ale lastarilor care au 12-30 cm 

lungime. Initial apar dungi liniare, maro-rosietice ce se intind de la baza spre varful 

lastarului; apoi pot sa apara crapaturi de forma lenticulara si cancere. Lastarii se 

ofilesc si se usuca. In infectiile severe se dezvolta un numar mare de muguri 

adventivi care mor rapid. Lastarii infectati sunt mai scurti. Prin sectionarea 

transversala a tulpinilor se poate observa brunificarea tesuturilor. 

 Ciorchinii (inainte de formarea boabelor) prezintă simptome similare cu ale 

lăstarilor infectați.  

 Pe frunze: apar leziuni brun – roscate, unchiulare (ascutite, colturoase) in cazul in 

care agentul patogen pătrunde prin stomate.  

 Pe flori: Florile care nu au ajuns la maturitate se innegresc si mor. 

 

  
 

 

Agrobacterium rhizogenes - cancerul fibros al pomilor fructiferi 

Plante gazdă : Malus domestica (măr) Prunus avium (cireş), Prunus domestica 

(prun), Prunus dulcis (migdal), Prunus persica (piersic), Rosa spp., Rubus idaeus 

(zmeur) 

Simptome: 

Pe rădăcini mai groase, pe colet sau pe trunchi la punctul de sudură altoi – portaltoi 

se dezvoltă tumori (fază confundată cu Agrobacterium tumefaciens). Mai târziu din 

aceste tumori se formează numeroase rădăcini subțiri, fibroase, care formează 

smocuri foarte de se. Rădăcinile fibroase sunt la început subțiri, moi, apoi se 

lemnifică și devin tari. 

  
 

Agrobacterium tumefaciens - cancerul bacterian al pomilor fructiferi 

Plante gazdă: Vitis vinifera (vita de vie), Prunus avium (cires), Prunus dulcis 

(migdal), Prunus persica (piersic), Pyrus (par) si plante ornamentale erbacee 

Simptome: 

Organe atacate: rădăcini, zona coletului și trunchi. Se dezvolta tum ori, la început 

albicioase, mai puțin consistente, care apoi se lemnifică. Tumorile sunt tari, fiind  

formate din mai multe țesuturi vasculare.  

 



Xylophilus ampelinus - arsura 

bacteriană a viței de vie-

Vitis vinifera (vita de vie)

Perioada: III decadă mai - I decadă

septembrie

Se preleveaza: 30 secțiuni din plantă

10-20 cm

PM 7/96(1) Xylophilus ampelinus, EPPO

Agrobacterium tumefaciens -

cancerul bacterian al pomilor

fructiferi- Vitis vinifera (vita de

vie), Prunus avium (cires), Prunus

dulcis (migdal), Prunus persica

(piersic), Pyrus (par) Rubus idaeus

( zmeur), Ribes uva-crispa/ Ribes

grossularia (agriș), Ribes rubrum

(coacăz roșu), Ribes nigrum

(coacăz negru), Rubus fructicosus

(mur), Vaccinium myrtillus (afin),

Fragaria sp. (căpșun) etc. si plante

ornamentale erbacee

Perioada: I decadă martie - III decadă

iunie;

coarde (altoi, portaltoi) depozitate: pe

parcursul perioadei de iarnă

Se prelevează: În cazul plantelor întregi

(proba trebuie să fie alcatuită din 5-10

plante);

În cazul fragmentelor de plante (proba

trebuie să constituie cel putin 10

segmente de 20 cm lungime);

HOTĂRÎRE Nr. 415

din 21-06-2013

pentru aprobarea Normei privind producerea,

controlul, certificarea şi comercializarea

materialului de înmulţire şi de plantare

fructifer

Xanthomonas fragariae - arsura 

bacteriană a căpşunului/ căpășun

Perioada: aprilie-septembrie

Se preleveaza: plante întregi 5-10 

bucați; frunze -15-25 bucăți. 

PM 3/83 (1) Fragaria plants for planting –

inspection of places of production;

PM 7/65(1) Xanthomonas fragariae, EPPO



 Bacterii ce atacă arbuşti fructiferi: Agrobacterium rubi- cancerul bacterian, Agrobacterium

tumefaciens – cancerul bacterian, Pseudomonas syringae – arsura bacteriană, Xanthomonas

fragariae – arsura bacteriană a căpşunului



Pseudomonas syringae pv. syringae- arsura bacteriană 

Simptome: 

 pe frunze:  

-  nervurile frunzelor se înnegresc; 

- în zonele internervuriene apar pete mici (5 mm diametru), unghiulare, apoase, ce 

confluează și ocupă întreaga suprafață a limbului, conducând la o brunificare a 

foliajului;  

-în final frunzele se usucă în întregime dar nu cad, rămânând atârnate pe tulpini. 

 Pe lăstarii tineri  
-în jurul locului unde s-a produs penetrarea bacteriei, apar leziuni sub formă de 

striuri brune, care pot să încercuiască tulpina, situație în care, toată 

partea superioară se usucă;  

- boala se maifestă mai ales în jurul nodurilor prin lezi uni întinse, puțin cufundate 

și bine determinate de țesuturile sănatoase, uneori evoluând în ulcerații;  

- dacă infecțiile laterale nu omoară lăstarii, atunci plantele sunt adesea pitice și 

ofilite;  

- pe suprafața țesuturilor afectate, ocazional poate să apară un exsudat bacterian. 

 

    Simptome pe lăstari de zmeur                   Simptome pe frunze de zmeur 

 

  Simptome pe lastari si frunze de zmeur 

Xanthomonas fragariae - arsura bacteriană a căpşunului 

Simptomele pot fi observate pe toate organele plantei:  

 Frunze: 

- la începutul infecției, apar pete mici (1 –4 mm), unghi ulare, hidrozate, delimitate 

de nervuri, vizibile doar pe faţa inferioară a frunzelor; 

- petele se măresc și se contopesc, devenind vizibile şi pe fața superioară a 

frunzelor; 

- sunt roșii-maronii, au forme neregulate şi se necrozează rapid; 

- ţesutul necrotic devine fragil, crapă şi frunzele se zdrenţuiesc; 

- frunzele cu leziuni grave sunt deseori galbene sau roşcate. 

- în condiţiile unei umidități relative ridicate (80–100%), aceste pete sunt acoperite 

de un exsudat lăptos, de culoare crem până la galben, ca re se usucă, luând un 

aspect de crustă. 

 pe caliciu,  sepale, pețioli, flori: 

- apar, de asemenea, pete translucide pecaliciu și sepale, respectiv, leziuni 

hidrozate mari, alungite, apoi necrozate – pe pețioli și flori. 

 pe fructe: 

- fructele provenite de la flori infectate sunt greu de separat de receptacule. 

 

 

 
Atac sever de X. fragariae pe frunze de căpușun 

   

     Simptom de X. fragariae pe caliciu 



Clavibacter sepidonicus
Plante spontane din familia Solonaceae

Prelevarea se va face în perioada de vegetație (iulie -august)

Mătrăguna -Atropa belladonna - Красавки трава. Mai este denumită și beladonă, 

doamna-codrului sau doamnă-mare, cireașa-lupului, iarba codrului

Conform Regulamentului UE 2019/2072 , Anexa7, punctul 3



Ciumăfaia - Datura stramonium -

Дурман обыкновенный
Măselarița - Hyoscyamus niger

- Белена чёрная

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F


Cătina de garduri - Lycium

barbarum, Lycium chinense - Дереза 

обыкновенная. Mai este cunoscută și

sub numele de goji. 

Nicandra -Nicandra physalodes

-Никандра физалисовидная



Floarea lampion, păpălău, lampion 

chinezesc - Physalis alkekengi -

Физалис обыкновенный

Mutulică, Mutulică carniolică – (Mutulica)

Scopolia carniolica - Скополия карниолийская



Zârnă roșie, Zârnă arilată -

Solanum alatum-

Паслён крылатый

Zârnă galbenă – Solanum

villosum/Solanum luteum -

Паслён жёлтый



LISTA VIRUSURILOR RELEVANTE PENTRU MATERIALUL SADITOR POMICOL, VITICOL, 

ARBUȘTI FRUCTIFERI, MATERIAL DECORATIV

Nr.d

/o

Denumirea virusului Simptome pe 

plantele afectate

Referința normativă

științifică populară

Virusuri dăunătoare plantelor pomicole: 

prun (prunul triloba), piersic, migdal, cais, cireș, vișin, corcoduș, porumbar

1. Plum pox virus Vărsatul prunelor Pete inelare în formă de benzi 

bine definite sau  asociate cu 

nervurile. Colorația petelor: 

verde-deschis, verde pal, galben, 

verde măsliniu

- HG 356 din 31.05.2012 

(Anexa 2, Secțiunea 2);

- Protocol EPPO, PM 

7/32.

2. Prunus necrotic 

ringspot virus

Virusul pătării inelare 

necrotice a prunilor

Linii, inele concentrice 

necrotice de culoare închisă. 

Frunze perforate. Desene de 

forma frunzei de stejar clorotice. 

Mozaic galben

- HG 356 din 31.05.2012 

(Anexa 1, Secțiunea 1).

- Directiva 2008/90/CE 

din 29.09.2008 (Directiva 

2014/98/UE din 

15.10.2014 - Anexa 2).

Virusuri dăunătoare nucului 

1. Cherry leaf roll virus Virusul răsucirii 

frunzelor cireșului

Răsucirea frunzelor, înnegrirea 

liniei de sudură, mozaic clorotic, 

desene inelare

- HG 356 din 31.05.2012 

(Anexa 1, Secțiunea 1).

- Directiva 2008/90/CE 

din 29.09.2008 (Directiva 

2014/98/UE din 

15.10.2014 - Anexa 2).



Nr.

d/o

Denumirea virusului Simptome pe plantele afectate Referința normativă

științifică populară

Virusuri dăunătoare arbuștilor fructiferi: zmeur, coacăz

1. Raspberry ringspot 

virus

Virusul pătării inelare 

a zmeurului

Pătări inelare, încrețire și îngroșarea 

frunzelor, curbarea marginilor frunzelor spre 

partea inferioară

- HG 356 din 31.05.2012 

(Anexa 2, Secțiunea 2);

- Directiva 2008/90/CE 

din 29.09.2008 (Directiva 

2014/98/UE din 

15.10.2014 - Anexa 2).

Virusuri dăunătoare căpșunului

2. Strawberry mild 

yellow edge virus

Virusul îngălbenirii 

marginale slabe a 

căpșunului

Pete clorotice pe frunzele tinere, pierderea 

traptată a vigurozității, marmorare clorotică 

și necroze internervuriene pe frunzele mai 

bătrîne

- HG 356 din 31.05.2012 

(Anexa 2, Secțiunea 2).

Virusuri dăunătoare la vița de vie

1. Tobacco ringspot virus Virusul pătării inelare 

a tutunului la vița de 

vie

Simptome de declin, stoparea creșterii, 

micșorarea organelor vegetative. Plantele nu 

intră pe rod. Butucii pot fi distruși în 

totalitate

Hot.Comis.Europene 

nr.157 din 30.11.2021 

(pag.12).

2. Tomato ringspot virus Virusul pătării inelare 

a tomatelor la vița de 

vie

Deformarea și necrozarea vârfurilor de 

creștere. La baza frunzelor tinere apar inele 

și linii sinuoase necrotice bine definite. Pe 

pețioluri și tulpini apar dungi necrotice. 

Plantele pot avea talia redusă, internodii 

scurte, frunze mici, marmorate și 

distorsionate

Hot.Comis.Europene 

nr.157 din 30.11.2021 

(pag.12).



PRELEVAREA PROBELOR PENTRU DIAGNOZA VIRUSOLOGICĂ

Perioada

• Cantitatea per probă 
(Organul,numărul)

• Plante întregi – 3 bucăți

• Cantitatea per probă
(Organul,numărul)

• Bulbi – 5 bucăți

• Răsad – 10 bucăți

• Plante întregi – 2 bucăți

• Cantitatea per probă 
(Organul,numărul)

• Frunze – 15 bucăți

• Flori – 20 bucăți

• Fructe – 10 bucăți

• Secțiuni de plante – 6 bucăți (25 
cm)

• Cantitatea per probă 
(Organul,numărul)

• Frunze cu pețiol – 20
bucăți

• Butași – 3-5 bucăți

Vița de 
vie

Pomi, 
arbuști 

fructiferi

Nuc
Plante 

ornamentale

Perioada colectării: mai - septembrie (în funcție de factorii climatici, evitînd perioadele cu temperaturi 

ridicate care duc la mascarea simptomelor; urmărirea zborului insectelor vectori)



Cherry leafroll Virus

Cherry leafroll este un virus dificil de diagnosticat, deoarece expresia simptomelor 

depinde de speciile gazdă, de tulpina CLRV și de condițiile climatice, întîlnit la cireșe, 

nuc, zmeură etc. Simptome la cirese:

îngălbenirea și clorozarea 

frunzelor

răsucirea frunzelor și adunarea 

lăstarilor

declin general al arborelui infectat 

cu CLFV

scurtarea internodulilor

venele de culoare verde deschis și 

cloroză generală



Simptome la nuc:

CLRV cauzează boala liniei negre la 

nuci

leziuni locale clorotice sau necrotice 

necroză sistemică sau mozaic pe 

frunze 

Distribuția virusului într-un copac poate fi neregulată; cu toate acestea, este posibilă 

detectarea din flori, frunze, fructe, lemn și rădăcini. Perioada anului în care este prelevată 

proba este, de asemenea, critică și poate afecta foarte mult rezultatele testelor. 

!!! Eșantionarea optimă se face în primăvară sau la începutul verii.

Colectarea probelor de frunze:

 frunzele și lăstarii care prezintă simptome ale CLRV trebuie colectate. Cu toate acestea, 

trebuie reținut faptul că multe infecții pot fi lipsite de simptome.

 selectați frunzele din mijlocul ramurii

 colectați în mod ideal lungimi de 100 mm lăstari / ramură pentru a maximiza selecția 

țesuturilor pentru extracția ARN.

 frunzele și mugurii colectați trebuie depozitați la 4ºC sau la –20ºC în timpul 

transportului și înainte de testare.

Referință:

 PM4/029 (1) Certification scheme for cherry, EPPO

 PM4/010 (2) Certification scheme for Rubus, EPPO

 National Diagnostic Protocol for Cherry Leaf Roll Virus, CLRV (cherry and walnut strains) 



Simptomele bolii se dezvoltă deobicei vara
(iulie- octombrie):

• frunzele se întorc galben sau roșu în funcție de 
soi, coboară în jos și devin fragile . 

• zonele interveinale ale frunzelor pot deveni
necrotice

• lăstarii prezintă lemnificare incompletă, sunt
subțiri, cauciucate și atârnă pendulos, în timpul
iernii se înnegresc și mor.

• inflorescențele se usucă și cad 

• ciorchinii sunt neregulați , au un conținut de 
zahăr semnificativ mai mic și aciditate mai
mare în comparație cu strugurii sănătoși. 

Boala se răspândește la întâmplare în podgorii
(acest lucru este probabil asociat cu transmiterea
prin vectori

Îngălbenirea aurie(FD) și înnegrirea lemnului (BN) sunt două dintre cele mai importante fitoplasme la viță de vie . 

Aceste două boli nu pot fi diferențiate în funcție de simptomele lor, totuși acestea sunt asociate cu două fitoplasme

diferite din grupul galben de ulm (16 SrV) și respectiv grupul Stolbur (16 SrXII).

Prelevarea peobelor pentru analizele moleculare

Flavescence doree (FD) și Bois Noir (BN)

Scaphoideus titanus

(Североамериканская 

цикадка)

Hyalesthes obsoletus

(цикадка вьюнковая) 

Flavescence doree Bois Noir



Pentru prelevarea probei întru diagnosticarea Îngălbenirii aurii (Flavescence Doree) și

Înnegrirea lemnului ( Bois Noir)sunt necesari 5 lăstari cu dimesiuni de 50 – 70 cm de la diferite

plante. Probele trebuie să fie colectate în luna iulie-octombrie, selectând frunzele cu simptome dar

în stare bună (fără zone necrotice) și nu afectate de alți dăunători.

Materialul pentru testare trebuie utilizat în stare proaspătă sau depozitat la -20 ° C.

Este strict necesar selectarea frunzelor cu simptom, asemănător imaginilor de jos:

CONDIȚII DE PRELEVARE A PROBEI

Referință:

 PM 7/079 (2) Grapevine flavescence doree phytoplasma, EPPO

 Détection des phytoplasmes de la vigne du groupe 16SrV (flavescence dorée) et du groupe 16SrXII (bois noir), 

ANSES


