Starea fitosanitară a culturilor agricole în luna iulie a anului 2021.
În luna iulie pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme caldă și izolat cu
precipitații puternice. Temperatura medie a aerului a constituit +23,9..+26,4ºС,
temperatura maximă a aerului a urcat până la +36ºС (SM Tiraspol, Ceadâr-Lunga),
iar cea minimă a scăzut până la +15ºС (SM Soroca, Bălțata, Tiraspol, CeadârLunga). Cantitatea de precipitații a constituit 18-41 mm. Condițiile meteorologice
au fost în fond satisfăcătoare pentru creșterea, dezvoltarea și formarea roadei, dar și
pentru înmulțirea și răspândirea bolilor și dăunătorilor la culturile agricole.
La culturile păioase până la recoltare pe 68,1% suprafețe din 14,6 mii ha
cercetate a continuat dezvoltarea și hrănirea larvelor ploșniței asiatice a cerealelor,
însă densitatea acestora nu a depășit PED (peste 5,0 ex/m²). În raioanele din zona
de sud local pe 85,6 % suprafețe (4,5 mii ha) s-a semnalat popularea câmpurilor de
cărăbușii cerealieri, însă numărul lor nu a depășit pragul economic de dăunare
(4, 0 ex/m²). În peste 80 la sută suprafețe de păioase (din 13,5 mii ha cercetate) a
continuat dăunarea de trips şi păduchi. Pentru diminuarea nocivității și densității
dăunătorilor împotriva complexului de dăunători au fost efectuate tratamente cu
insecticide pe o suprafață de peste 52,0 mii ha.
După ploile căzute la începutul lunii a continuat dezvoltarea bolilor la cerealiere,
mai nocivă fiind fuzarioza spicului (41,0% suprafețe afectate) din 15,0 mii ha
cercetate, septorioza (28,0%), iar înainte de recoltare – înnegrirea spicelor
(33,5%), în special în raioanele din sudul republicii. Împotriva complexului de boli
au fost efectuate tratamente cu fungicide pe o suprafață de peste 137,0 mii ha.
La toate culturile prășitoare (sfeclă pentru zahăr, floarea soarelui, porumb),
precum și culturile legumicole (varză, tomate, ardei) și cartof a continuat înmulțirea
și hrănirea păduchilor, pe unele suprafețe s-a înregistrat și atacul de acarieni, trips.
În unele focare la sfecla pentru zahăr s-a semnalat atacul de molia minieră a sfeclei
din prima generație. La porumb, în special porumb zaharat, precum și tomate, ardei,
a continuat hrănirea larvelor de diverse vârste a buhei fructificațiilor din prima
generație. Dintre boli însemnătate au primit fomoza și cercosporioza la sfecla
pentru zahăr, mana și diverse pătări, atât de natură micotică, cât și bacteriană la
tomate, ardei, ceapă și alte culturi. În scopul stopării atacului de boli și dăunători au
fost efectuate tratamente cu insecticide și fungicide.
Până la recoltarea rapiței de toamnă a continuat atacul de păduchi, diverse specii
de ploșnițe (larve și imago), gărgărița și țânțărașul silicvelor. După ploile căzute
pe 20 la sută suprafețe, din 5,0 mii ha cercetate dezvoltare au primit bolile, cum ar
fi alternarioza, fomoza, putregaiul alb ș.a.
În livezile de toate speciile pe pomi a continuat înmulțirea păduchilor,
acarienilor, și în special acarianul filocoptid al mărului și al puieților de prun.
La începutul lunii s-a semnalat zborul fluturilor din a doua generație a moliilor
miniere (inferioară, superioară și circulară a frunzelor), a viermelui merelor,
prunelor și a moliei orientale, cu depunerea ulterioară a ouălor și ecluzare a
larvelor, care va fi de durată. Pentru combaterea complexului de dăunători peste 50,0
mii ha de livezi au fost tratate cu insecticide. În parcuri, fâșii forestiere, de-a lungul
traseelor și sectorul privat a continuat hrănirea larvelor omidei păroase a dudului,

cu densitatea cuiburilor redusă. Din a doua decadă a lunii iulie a început zborul
fluturilor, depunerea pontelor și ecluzarea larvelor din a doua generație, care va dura
până la finele lunii august.
Pe parcursul lunii în majoritatea livezilor de specii sămânțoase peste 50 la sută
suprafețe din 2,4 mii ha cercetate a continuat dezvoltarea rapănului și făinării.
Răspândire mai însemnată maladiile au primit în livezile, unde tratamentele
fitosanitare au fost efectuate neoportun. Împotriva complexului de boli s-au efectuat
tratamente chimice pe o suprafață de peste 84,0 mii ha.
În livezile de specii sâmburoase a continuat infectarea și dezvoltarea
clasterosporiozei, moniliozei (Monilia laxa, M. fructigena), precum și ciuruirea
bacteriană a frunzelor (Xanthomonas campestris, Pseudomonas syringae). La prun
dezvoltare însemnată a primit pătarea roşie a frunzelor (Polystigma rubrum), iar
la vișin și cireș - cocomicoza (Coccomyces hiemalis). Împotriva complexului de
maladii la speciile de sâmburoase s-au efectuat tratamente cu fungicide pe o
suprafață de peste 33,0 mii ha.
În plantațiile de vită de vie dezvoltare locală a primit a doua generație de molii a
strugurilor (eudemisul și cochilisul), însă densitatea acestora s-a menținut sub PED
(sub 10% ciorchine populate). Împotriva moliilor strugurilor au fost tratate 4,6 mii
ha. Din a doua decadă a lunii iulie a început zborul fluturilor și depunerea ouălor
din a treia generație. La finele lunii în raioanele din sudul țării s-a semnalat ecluzarea
și hrănirea larvelor din noua generație.
Pe parcursul lunii s-au menținut condiții favorabile pentru dezvoltarea și
infectarea ulterioară a viilor cu mană, manifestarea căreia s-a înregistrat pe 48,1%
suprafețe de viță de vie (din 5,0 mii ha cercetate), cu afectarea pe unele suprafețe
sută la sută butuci și 60-80 la sută frunze și struguri (Cimișlia, ”Lipoveni Agro”, 93
ha, prim. Leova, 138 ha, ”Tomai Vin”, 130 ha). Până la finele lunii iulie în plantațiile
viticole s-au dezvoltat peste 12 perioade de incubație a manei cu mai multe
suprapuneri a acestora. Atac mai însemnat se remarcă în viile, unde nu s-au respectat
termenele primelor tratamente și neoportun au fost aplicate lucrările de întreținere a
butucului (tăiat, legat, copilit, prășit, desfrunzit și alte măsuri). În condițiile
climatice formate s-a intensificat dezvoltarea făinării, care s-a înregistrat pe 28,0%
suprafețe de vii, cu afectarea a peste 10,0% struguri (Nisporeni, Hâncești, Leova,
Cantemir, Comrat), pe suprafața totală de 1,0 mii ha. Totodată, pe 26,9% suprafețe
a continuat dezvoltarea antracnozei viței de vie. Împotriva complexului de boli la
vița de vie s-au efectuat tratamente cu fungicide pe o suprafață de peste 35,0 mii ha.
Direcția protecția plantelor

