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INTRODUCERE
Schimbările globale de mediu cauzate de fenomenele naturale și umane s-au accelerat în ultimele două secole, provocând emisiile şi sporirea concentraţiilor gazelor cu efect de seră (GES),
creșterea temperaturii globale, reducând astfel disponibilitatea apei în secolul XXI. Bolile şi dăunătorii plantelor sunt profund influenţaţi de mediu, iar o gazdă susceptibilă nu va fi infectată
de un agent patogen virulent dacă condiţiile de mediu nu sunt favorabile bolii sau dăunătorului.
Modificarea concentraţiilor de metan (CH4), oxid de azot (N2O) şi îndeosebi de bioxid de cabon
(CO2), a temperaturii și a lipsei sau disponibilităţii apei poate avea efecte pozitive, neutre sau
negative asupra dezvoltării agenţilor patogeni ai plantelor, deoarece fiecare dăunător şi boală
poate răspunde diferit la aceste variaţii. În acest context, în ghidul practic adresat producătorilor
agricoli „Protecţia integrată la culturile solanacee și rezilienţa la schimbările climatice”, autorii
şi-au propus ca scop de a efectua o prospecţiune a evoluţiei simptomaticii, spectrului de plante
gazde afectate, virulenţei şi condiţiilor afectării plantelor, modului de răspândire şi măsurilor de
prevenire şi combatere a celor mai răspândite boli şi dăunori ai acestor culturi.
Evoluţia chiar scurtă din ultimele 3 decenii a spectrului de boli şi dăunători ale culturilor solanacee demonstrează un grad înal de variabilitate şi plasticitate a acestor patogeni, care evoluează
odată cu mediul şi soiurile sau hibrizii din cultura înfiinţată, continuând a fi la fel de periculoşi şi
producând consecinţe economice, sociale și/sau ecologice devastatoare de la an la an.
Un exemplu clasic ar fi evoluţia bacteriozelor culturilor solanacee, care deşi îşi declanşează
afectarea plantelor la umiditate excesivă din sol, dar când intervine o vreme secetoasă boala se
oprește și se menţine în stare latentă în organele afectate, ca ulterior, la apariţia primelor condiţii
optime, să se multiplice, producând prejudicii şi daune economice prin reducerea recoltelor cu
40-60% sau compromiţând totalmente plantaţiile. Boala a evoluat odată cu timpul, cu schimbările
climatice produse, obţinând şi dezvoltând infecţii chiar şi la temperaturi mai scăzute de optim
şi pe timp de uscăciune, poate ierna excelent în sol la temperaturi joase, iar în lipsa gazdelor
specifice poate să-şi menţină existenta saprofită din contul resturilor de plante specifice, dar şi
nespecifice, rămase în sol după recoltare sau din flora spontană.
Un alt exemplu îl prezintă gândacul de Colorado, care de obicei în anii obișnuiţi dezvoltă 2 generaţii pe an, dar în anii cu scimbări climatice anormale (secetoși) numărul de generaţii crește cel
puţin cu o generaţie. Adulţii iernează în sol la adâncimi de la 20 până la 90 cm, încălzirea globală
şi menţinerea unor temperaturi nu prea reci pe parcursul iernilor, permit ca gândacii să apară
din sol mai devreme, fiind observaţi chiar şi pe culturile timpurii de cartofi, începând cu mijlocul
lunii aprilie, astfel probabilitatea compromiterii culturilor de acest dăunător sporeşte.
Astfel, multe boli şi mulţi dăunători ai culturilor solanacee care persistă timp de secole nu că
vor dispărea, dar inclusiv îşi vor accentua prejudiciile, deoarece trecerea la agricultura intensivă
prin plantaţii pe suprafeţe mari, compacte, pe fond de o utilizare excesivă a îngrăşămintelor de
azot, care sporesc masa vegetativă, dar reduc rezistenţa naturală a plantelor, pe fond de temperaturi şi condiţii prielnice îşi vor menţine virulenţa şi îşi vor spori numărul de generaţii cu efect
invaziv asupra culturilor.
Prezentul ghid se adresează producătorilor agricoli, consultanţilor, studenţilor şi tuturor persoanelor interesate, cu scopul de a facilita recunoaşterea rapidă a celor mai importante organisme dăunătoare ale culturilor din familia Solanaceae cultivate în câmp deschis şi spaţii protejate
(sere, solarii) şi de a oferi soluţii privind modul de evoluare în funcţie de condiţiile de mediu,
precum şi soluţii practice de control eficient al acestora prin metode de avertizare, prevenire
şi combatere. Ghidul furnizează informaţii utile şi de natură practică, însoţite de imagini cu organismele dăunătoare şi simptome ale afectării sau atacului produs de acestea la diferite faze
de dezvoltare sau organe (rădăcini, frunze, lăstari, fructe şi tuberculi) ale culturilor din familia
Solanaceae, astfel ca producătorul agricol să fie capabil singur să identifice organismul dăunător
şi ulterior spectrul de acţiuni de prevenire şi combatere. Autorii speră că prin această publicaţie
producătorii agricoli vor fi mai informaţi privind modul de evoluare şi combatere a bolilor şi dăunătorilor specifici culturilor solanacee, iar impactul afectării acestora va fi mult mai mic decât
pragul economic de afectare sau dăunare.
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I. FACTORII DE MEDIU FAVORABILI PENTRU APARIȚIA,
DEZVOLTAREA ŞI SIMPTOMATICA BOLILOR PLANTELOR
DIN FAMILIA SOLANACEELOR
Organismele concurente care afectează cel mai des plantaţiile culturilor din familia solanaceelor sunt: insectele, acarienii şi alte grupe de microorganisme (ciuperci, bacterii, virusuri etc.).
Organismele patogene au o mare răspândire în natură şi persistă permanent în plantaţiile culturilor solanacee atât în câmp deschis, cât şi în teren protejat. În anii cu factorii de mediu favorabili
pentru creşterea şi dezvoltarea agenţilor patogeni, aceştia pot deprecia sau compromite complet
plantaţiile comerciale.
Din aceste considerente, cunoaşterea factorilor de mediu care provoacă apariţia şi dezvoltarea
atacului agenţilor patogeni în culturile de legume prezintă o importanţă deosebită atât în câmp – pentru stabilirea momentului optim de aplicare a tratamentelor, cât şi în spaţiile protejate – pentru dirijarea acestora, prevenirea apariţiei infecţiilor şi aplicarea tratamentelor profilactice şi de combatere.
Majoritatea agenţilor patogeni, pentru producerea infecţiilor, au nevoie de umiditate atmosferică ridicată (peste 85%), iar dintre unele ciuperci (care determină alternarioza, antracnoza, ascochitoza, cercosporioza, cladosporioza, mana, pătarea frunzelor, putregaiul cenuşiu, putregaiul negru,
rugina, septorioza) şi de prezenţa picăturilor de apă, inclusiv pe organele plantelor (tab. 1.1).
Ciupercile acţionează puternic asupra plantei la nivel biochimic, fiziologic şi la nivel anatomo-morfologic. Bolile produse de ciuperci la culturile din familia solanacee se caracterizează
prin câteva tipuri principale de simptome, cum ar fi:
– putregaiurile, produse de ciupercile Phytophthora infestan, Phytophthora parasitica, Botrytis cinerea, Fusarium sp. – provacă degradarea şi distrugerea diferitelor organe ale plantelor atacate sub influenţa enzimelor secretate;
– ofilirea plantelor, produsă de ciupercile Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum, Fusarium oxysporum f. sp. melongenae, Verticillium albo-atrum şi Verticillium dahliae – provoacă dereglarea regimului de apă a plantelor;
– pătările frunzelor, produse de ciupercile Colletotrichum coccodes, Fulvia fulva, Septoria
lycopersici, Alternaria spp. afectează plantele prin decolorarea organelor în diferite culori
şi în diferite faze de vegetaţie.
De aici rezultă că umiditatea atmosferică ridicată şi, uneori, apa liberă de pe organele plantelor sunt esenţiale pentru declanşarea atacului majorităţii agenţilor patogeni determinaţi de ciuperci, în condiţiile în care temperatura variază în limite relativ largi.
Irigarea prin aspersiuni favorizează apariţia şi evoluţia atacului majorităţii agenţilor, cu excepţia ciupercilor care dezvoltă făinarea. Dacă irigarea are loc în timpul nopţii, când temperatura
este mai scăzută, riscul apariţiei manei în culturile de tomate şi cartofi şi a putregaiului rădăcinii
şi fructelor de ardei este maxim. Irigarea prin picurare previne şi întârzie în mare măsură apariţia bolilor foliare. Excepţie de la această regulă sunt agenţii patogeni de sol: rizoctonioza, verticilioza, putregaiul alb etc., care migrează uşor de la o plantă la alta prin intermediul apei.
Prin aerisirea solariilor şi serelor, în vederea reducerii umidităţii atmosferice şi zvântării condensului de pe frunze, se reduce considerabil pericolul declanşării atacului de alternarioză, pătarea cafenie a frunzelor, mană, putregaiul alb şi negru.
Defolierea periodică a plantelor, pe măsură ce frunzele îmbătrânesc, asigură o circulaţie bună
a curenţilor de aer şi permite, totodată, reducerea umidităţii atmosferice la nivelul solului, evitându-se astfel apariţia atacului de putregaiul cenuşiu şi putregaiul alb în partea bazală a plantelor.
Spre deosebire de alte ciuperci, cele care provoacă făinarea Leveillula taurica se dezvoltă la
umidităţi atmosferice mai reduse (60–80%). Făinarea atacă toate organele aeriene ale plantelor
prin apariţia unei pâsle alb-cenușie care se poate extinde foarte repede. Acţionează și asupra
fotosintezei, perturbând dezvoltarea plantei. Dacă planta nu este afectată în întregime, trebuie
eliminate părţile infectate. Boala este favorizată de uscăciunea atmosferică ridicată.
Prin menţinerea temperaturii în sere mai mare de 200C şi a umidităţii atmosferice sub 85% se
previne în mare măsură riscul apariţiei atacului de mană în culturile de tomate şi celor extratimpurii şi timpurii de cartofi din sere– solarii.
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Tabelul 1.1. Factorii de mediu care favorizează dezvoltarea bolilor culturilor din familia solanaceelor
Cultura
atacată

Tomate

Ardei

Vinete

Cartofi

8

Boala (specia agentului patogen)
Mana (Phytophthora infestan)
Alternarioza (Allternaria porri f. sp. solani)
Septorioza (Septoria lycopersici)
Pătarea cafenie a frunzelor (Fulvia fulva)
Fuzarioza (Fusarium lycopersici)
Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea)
Antracnoza (Colletotrichum coccoaes)
Făinarea (Leveillula taurica)
Rizoctonioza (Rhizoctonia solani)
Verticilioza (Verticillium dahliae)
Pătarea frunzelor şi băşicarea fructelor
(Xanthomonas vesicatoria)
Pătarea pustulară a fructelor
(Pseudomonas syringae pv. tomato)
Putregaiul rădăcinii şi fructelor (Phytophthora capsici)
Alternarioza (Alternaria tenuis)
Pătarea pustulară a fructelor
Făinarea (Leveillula taurica)
Fuzarioza (Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum)
Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum))
Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea)
Verticilioza (Verticillium dahliae)
Pătarea frunzelor şi băşicarea fructelor
(Xantohomonas vesticatoria)
Alternarioza (Alternaria porri)
Fuzarioza (Fusarium oxysporum f. sp. melongenae)
Putregaiul fructelor (Phytophthora parasitica)
Pătarea brună a fructelor (Didymella lycopersici)
Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea)
Verticilioza (Verticillium dahliae)
Mana cartofului (Phytophthora infestans)
Alternarioza cartofului (Alternaria solani)
Rizoctonioza cartofului (Rhizoctonia solani)
Putregaiul brun (Ralstonia solanacearum)
Putregaiul uscat al tuberculilor (Fusarium solani)
Putregaiul brun (Ralstonia solanacearum
Putregaiul inelar al cartofului
(Clavibacter michiganensis (Smith) et al. ssp. Sepedonicus)
Înnegrirea bazei tulpinii şi putregaiul umed al
tuberculilor (Erwinia carotovora pv. carotovora)
Râia neagrã a cartofului (Synchtrium endobioticum)
Cancerul bacterian al cartofului (Streptomyces scabies)

Factorii
Temperatura Umiditatea
T0C
U%
15–18
90-95
25–28
>95
22–26
100
21–26
>95
24–28
15–20
100
25–27
>95
26–28
60-70
20–28
20–24
-

Apa
liberă
+
+
+
+
+
+
-

26–30

>85

-

19–23

>85

-

15–18
18-21
19-23
20-30
27-28
18-20
22-4
27-29

90-95
>95
>85
85-95
90
80-100
-

+
+
+
-

23-28

>85

-

25-28
24-28
20-25
18-20
15-20
20-24
18–20
25–28
16-23
15-20
24–28
15-20

>95
90
100
90-95
>95
>95
>95
>90
>95

+
+
+
+
+
+
+
+
+

18-20

>80

-

28-30

85

+

15-17
18-20

85-90
>85

+
-
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Bacteriozele la plantele din familia solanacee se manifestă prin simptome sub forma apariţiei
unor pete, ciuruiri, mucegaiuri, putreziri parţiale și chiar cancere, cu forme şi mărimi diferite
(circulare sau neregulat circulare). Bacteriile se înmulţesc rapid, acţionează la nivelul rănilor, iar
transmiterea de la o plantă la alta nu este vizibilă. Pot fi transmise prin picăturile de ploaie, apa
de udat, insecte, diferite activităţi de grădinărit și nu există tratament. Planta trebuie arsă, iar
uneltele de grădina – dezinfectate.
Simptome specifice bacteriozelor:
– pe frunze apar pete unghiulare şi ciuruiri (colţurate, dezvoltarea petelor este limitată de
nervuri), înnegriri ale nervurilor, dar cel mai adesea arsuri (brunificarea frunzelor); frunzele „arse” nu cad de pe plantă cum se întâmplă în cazul micozelor, dar rămân atârnând;
– pe fructe apar băşicări, închise la culoare, de forma unor nodozităţi, cât şi pe tulpini, cu
miros neplăcut;
– tumori canceroase, care pot apărea atât pe rădăcini, tuberculi (de ex., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, Pseudomonas syringae pv. tomato, Clavibacter michiganensis subsp.
Michiganensis) pe vreme umedă şi caldă, ţesuturile infectate exsudează masa de bacterii,
producând descompunerea ţesuturilor, cu un miros neplăcut şi exudat specific;
– pătările produse de bacterii sunt acoperite, mai ales pe vreme umedă, cu picături vâscoase (secretate de ţesutul bolnav), conţinând concentrat bacterian;
– bacteriile se translocă în toată planta prin vasele conducătoare, unde se multiplică şi migrează, infectând toate organele, inclusiv sămânţa, din acelaşi motiv se produc şi ofilirile.
Principala cale de transmitere este sămânţa şi resturile vegetale infectate rămase în câmp şi
încorporate în sol. Rănile provocate rădăcinilor în urma prăşitului pot constitui porţi de pătrundere a bacteriilor în plantă, iar uneltele infectate la fel sunt căi de transmitere a bolii.
Virozele – pe plante apar pete cu forme neregulate, creșterea încetează, iar frunzele și tulpinile se deformează. Virozele sunt transmise de insecte, mai ales de afide, musculiţe albe, nematozi
paraziţi și acarieni. Virușii pot produce pete sau cauza ofilirea frunzelor și a florilor, în particular
pe frunze se produce decolorarea, necrozarea, deformarea sau reducerea dimensiunilor acestora, iar pe tulpină se pot manifesta prin umflături puternice urmate de descaumarea – desprinderea scoarţei şi apariţia fisurilor adâncite. Spre deosebire de alţi agenţi patogeni, virușii produc
infecţii sistemice prezente în toate organele plantelor. Tratarea acestor boli este dificilă și nu
mereu dă rezultate, caz în care planta trebuie scoasă din pământ și arsă.
Simptome specifice virozelor: spre deosebire de bacterioze şi micoze, pe organele infectate
cu viruşi nu apare nici exudat bacterian (lacrimi vâscoase), nici organe de ciuperci; denumirea
principalelor viroze reflectă simptomele acestora, respectiv:
– nanismul sau piticirea (micșorarea înălţimii plantelor) frecvent întâlnit la ardei CMV
(Capsicum Mosaic Virus) și la tomate – TMV (Tobacco Mosaic Virus), Piticirea-CMV la ardei
mosaic virus, Tomato mosaic virus ;
– mozaicul frunzelor (zone de culoare verde-gălbuie între nervurile frunzei şi uneori de-a
lungul nervurilor), difuze, care alternează cu zone de culoare verde (Tomato mosaic virus,
Mozaicul X al cartofului – Potato virus X); între nervuri pete mici, clorotice, dispersate pe
toată suprafaţa limbului (Tomato Mosaic Virus, Mozaicul-TMV la ardei); pătarea inelară
cloroto-necrotică a suprafeţei frunzelor ardeiului (Pepper chlorotic necrotic ringspot);
– frunze de ferigă la tomate – stricul (dungi de culoare brună pe tulpini, frunze, fructe)
– pete de bronz la tomate, stolburul (lăstărire puternică în vârful plantelor) la tomate, ardei,
vinete, piticirea şi îndesirea tufelor la ardei (Boala petelor de bronz – TSWV);
– pe fructe: pete, arcuri sau formaţiuni inelare de culoare maro-verzuie, mai deschise la
culoare decât restul suprafeţei, la fructele în curs de maturare (Tomato spotted wilt virus);
pete brune pe fructele verzi și desene inelare divers colorate pe fructele în curs de maturare (Tomato black ring virus);
– necroze: care se manifestă în lungul peţiolurilor frunzelor și tulpinii și într-un stadiu mai
avansat distrug vârful plantei (Tomato black ring virus).
Simptomele virotice sunt dependente de mersul vremii, în sensul că pot dispărea, trecând în
stare latentă. Se transmit prin sămânţă şi material săditor, insecte (se hrănesc prin înţepare şi
sugere), sol, contact între plante bolnave şi sănătoase, unelte infectate ş.a).
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I. BOLILE DE IMPORTANȚĂ ECONOMICĂ PENTRU CULTURILE
DIN FAMILIA SOLANACEELOR
2.1. BOLILE TOMATELOR
2.1.1. Mana tomatelor (Phytophthora infestans)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Boala se manifestă pe toate organele aeriene ale
plantelor: frunze, lăstari, tulpini, fructe. La vârful frunzelor sau pe marginea acestora apar pete
mari, de formă neregulată, verzui, cu aspect opărit. La zona de contact dintre ţesuturile atacate şi
cele sănătoase apare un puf alb-cenuşiu, care reprezintă conidioforii şi conidiile ciupercii. Ulterior, ţesuturile din dreptul petelor se brunifică şi se necrozează, iar frunzele se usucă. Petele de pe
tulpini şi de pe peţiolul frunzelor sunt brunii, alungite, superficiale.

pe frunze

pe lăstari

pe fruct

Fig. 2.1.1. Simptomele manei tomatelor (Phytophthora infestans)

Pagubele cele mai mari se înregistrează când boala se manifestă pe fructe, care pot fi atacate
în toate fazele de dezvoltare. Atacul se iniţiază, de regulă, la locul de inserţie al pedunculului sub
forma unor pete mari, brun-olivacee, care se măresc cu rapiditate, devin brune şi cuprind în scurt
timp fructele în totalitate. Fructele imature atacate sunt rugoase şi tari la pipăit. Pe fructele coapte
petele sunt, de regulă, netede, de culoare brun-deschisă şi zonate concentric.
Plante-gazdă: plantaţiile de tomate şi cartofi, în câmp deschis, sere şi solarii.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice. Pe fructele căzute la suprafaţa solului, ciuperca sporulează din abundenţă. Condiţiile favorabile de răspândire – temperaturi minime de 15-18 oC şi optime de 21-23 °C şi umiditate peste 90%; infecţiile de pe frunzuliţe
se extind rapid pe restul organelor aeriene, ulterior planta devine necrotică şi moare.
Modul de răspândire: prin plantele înghesuite; cu resturile vegetale infectate; prin sămânţa
infectată; prin irigarea pe timp răcoros.
Măsuri de prevenire şi combatere: strângerea resturilor infectate de la cultura precedentă,
executarea arăturii adânci cu întoarcerea brazdei, respectarea distanţelor de amplasare a câmpurilor de la plantaţii similare de tomate şi cartof, producerea şi plantarea răsadului sănătos, evitarea excesului de umiditate şi irigării prin aspersiune pe timp rece. Primul tratament profilactic
cu fungicide se execută la încheierea rândurilor şi în cazul unui foliaj abundent. Tratamente
chimice în scop de combatere cu fungicide: cimoxanil+famoxadon, sau cimoxanil+metalaxil, ori
cimoxanil+mancozeb; dimetomorf+mancozeb, sau dimetomorf+folpet; hidroxid de cupru; mancozeb, ori mancozeb+metalaxil; oxiclorură de cupru; sulfat de cupru neutralizat cu hidroxid de Ca
sau sulfat de cupru tribazic. Schema de tratamente chimice–conform subcapitolului 5.1.

2.1.2. Pătarea brună a frunzelor sau alternarioza
(Allternaria porri f. sp. solani)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Plantele pot fi atacate în toate fazele de dezvoltare. În răsadniţe atacul se manifestă prin pete alungite, cu aspect neregulat, brune-închis, care
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cuprind partea bazală a tulpinii de jur împrejur, simptom caracteristic denumit şi putregaiul
în formă de guler. Cea mai frecventă formă de atac produsă de această ciupercă se constată pe
frunzele bazale, sub forma unor pete izolate, circulare, brune, zonate concentric. Când numărul
petelor se măreşte, acestea se unesc, iar frunzele se usucă. Pe tulpini, peţioluri şi pedunculi apar
pete ovoidale concentrice, brun-negricioase. Infecţiile pe frunze se manifestă prin pete mici, de
formă circulară, adâncite, mai frecvente în jurul pedunculului. Fructele atacate prezintă zone
scufundate brune, cu crăpături şi cu zonalităţi concentrice.

pe prunze bazale

planta afectată

fructe coapte afectate

Fig. 2.1.2. Simptomele pătării brune a frunzelor (Allternaria porri f. sp. solani)

Plante-gazdă: tomate, cartof, vinete, ardei, în câmp deschis, sere şi solarii.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice. Germinarea picnosporilor şi producerea infecţiilor este determinată de temperaturi de 25-28oC şi umiditate relativă de peste 95%; la prezenţa apei libere, menţinerea parametrilor de microclimă permite evitarea infecţiilor.
Modul de răspândire: prin picăturile de apă de la irigaţie, vânt sau curenţii de apă; resturile
vegetale infectate; sămânţa infectată.
Măsuri de prevenire-combatere. Pe baza determinării şi avertizării se urmăreşte evoluţia ciupercii şi momentul de proiectare a picnosporilor. Anume în acest moment se aplică primul tratament de profilaxie cu produsele de uz fitosanitar aplicate şi pentru combaterea manei tomatelor
(Phytophthora infestans), indicate în schema de tratamente chimice conform subcapitolului 5.1.

2.1.3. Pătarea albă a frunzelor sau septorioza (Septoria lycopersici)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Plantele pot fi atacate în toate stadiile de dezvoltare, dacă sunt cultivate în câmp deschis. Primele simptome se manifestă pe frunze, prin apariţia
unor pete circulare, cu diametrul de 0,5–1 mm, de culoare brună. Ulterior, petele se măresc în
diametru ajungând la 3–4 mm. Ţesutul din centrul petelor are culoare cenuşie. La suprafaţa ţesuturilor atacate, pe partea superioară a frunzelor, apar formaţiuni punctiforme, de culoare neagră,
care reprezintă picnidiile ciupercii. Atacul timpuriu, dacă nu se aplică tratamente adecvate, poate
distruge parţial sau total răsadurile. În fazele de coacere a fructelor, poate afecta aparatul foliar,
determinând uscarea prematură a plantei, reducând producţiile.

incipiente pe frunze

simptome finale

pe plante

Fig. 2.1.3. Simptomele pătării albe a frunzelor sau septoriozei tomatelor (Septoria lycopersici)
Surse: www.missouribotanicalgarden.org; https://thegreenthumb20.files.wordpress.com

PROTECŢIA INTEGRATĂ A CULTURILOR SOLANACEE ȘI REZILIENŢA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE
GHID PRACTIC PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI

11

Plante-gazdă: tomate în câmp deschis.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice: primăvara la temperaturi între 3-32 °C (optim 20-27 °C), umiditatea peste 90% la prezenţa apei libere.
Modul de răspândire: resturile vegetale infectate; apa de ploaie sau irigaţie; curenţii de apă;
insectele înţepătoare. Perioadele lungi, cu temperaturi crescute și umiditate mare în aer și pe
frunze, constituie condiţiile ideale pentru dezvoltarea bolii și răspândirea ciupercii.
Măsuri de prevenire-combatere: înlăturarea și distrugerea frunzelor atacate, rămase pe
plantă sau căzute pe sol. Pe baza determinării şi avertizării se urmăreşte evoluţia ciupercii şi
momentul de proiectare a picnosporilor (temperaturi de 22-26oC şi umiditate relativă de 95%), la
acest moment se aplică primul tratament de profilaxie cu sulfatul de cupru sub formă de zeamă
bordeleză.

2.1.4. Pătarea cafenie a frunzelor de tomate (Fulvia fulva sin. Cladosporium fulvum)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Primele simptome apar pe frunzele bătrâne de
la baza plantelor, sub formă de pete mici, gălbui, care se măresc în diametru şi devin galbene.
Pe partea inferioară a frunzelor, în dreptul petelor, apare un puf cafeniu, format din conidiofori
şi conidiile ciupercii. În condiţii favorabile, petele confluează ţesuturile uscate, se brunifică şi se
necrozează, iar frunzele şi lăstarii se usucă. Plantele atacate sunt debilitate treptat datorită uscării frunzelor. Fructele sunt atacate mai rar, fiind afectate mai frecvent cele din etajul superior, la
suprafaţă, în jurul pedunculului apar pete de decolorare care se brunifică, se adâncesc în pulpă,
apoi se extind și ocupă zone mari din fruct.

incipiente pe frunze

simptome finale

pe fructe

Fig. 2.1.4. Simptomele pătării cafenii a frunzelor de tomate (Fulvia fulva)
Surse: http://mtvernon.wsu.edu; The Ohio State University/ OARDC

Plante-gazdă: tomate, culturile din sere şi solarii, uneori şi în câmp.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice. Condiţiile optime de
dezvoltare sunt temperaturile de 22-26oC și umiditatea de 95%.
Modul de răspândire: resturile vegetale cu infecţie; praful cu sporii patogenului din structura serei; zăpușeala din sere; înţepăturile de musculiţa albă de seră. Foarte rezistente la uscăciune,
conidiile pot supravieţui în seră mai mult de un an, în absenţa gazdei sensibile.
Măsuri de prevenire-combatere: sunt similare celor aplicate la Septoria lycopersici.

2.1.5. OFILIREA SAU FUZARIOZA (Fusarium oxysporium f. sp. Lycopersici)
Simptome şi organele atacate ale plantei. În câmp atacul începe prin îngălbenirea frunzelor bazale, iar apoi şi a celor superioare, care se necrozează şi se usucă, iar boala progresează
treptat spre vârful plantelor. În solarii şi sere, în condiţii favorabile atacului, plantele afectate pot
rămâne pipernicite, apoi se ofilesc rapid, fructele păstrându-şi culoarea normală verde. Pe secţiuni, în partea bazală a tulpinii plantelor bolnave se observă apariţia unui puf alb-suriu, format
din conidiofori şi conidiile ciupercii, care mai târziu produce brunificarea pereţilor vaselor conducătoare şi uscarea plantelor. În solarii şi sere, în condiţii favorabile atacului, plantele se ofilesc
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rapid, fructele păstrându-şi culoarea normală verde. Unele plante se usucă încet și pot rămâne
vii până la sfârșitul recoltării.

incipiente pe frunze

vase conducătoare afectate

uscarea plantelor

Fig. 2.1.5. Simptomele ofilirii sau fuzariozei tomatelor (Fusarium oxysporium f. sp. lycopersici)
Surse: https://alchetron.com; https://www.invasive.org

Plante-gazdă: tomate, cel mai des în sere şi solarii.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice: climă caldă la temperaturi optime de 24-28 °C, în lipsa umidităţii şi apei libere, prin nematozii de rădăcinii în sol.
Modul de răspândire: prin rădăcini de la plantele bolnave, seminţe, resturi de plante; substrat contaminat (agenţii patogeni pot persista în sol până la 15 ani).
Măsuri de prevenire-combatere: evitarea irigării în exces şi evitarea utilizării pentru irigare a
apei din canale sau iazuri, deoarece poate fi contaminată cu acest patogen. În timpul perioadei de vegetaţie, la culturile din spaţii protejate se aplică tratamente la sol, în jurul bazei tulpinii, cu produse
bazate pe Bacillus subtilis 26 D, pulbere (titrul – nu mai puţin de 2 mlrd. celule/g). Primul tratament –
umectarea seminţelor timp de 1-2 ore (1,5 g/kg seminţe), iar al II-lea tratament – înmuierea în soluţie
a rădăcinilor răsadului timp de 1-2 ore înainte de plantare, cu norma de consum de 20 g/10 l apă.

2.1.6. Putrezirea coletului (Dydimella lycopersici Kleb.)
Simptome şi organele atacate ale plantei: Afectează toate organele plantelor, rădăcini, tulpini, frunze şi fructe. Cele mai mari pagube sunt produse la atacul rădăcinilor şi bazei tulpinii.
Rădăcinile atacate prezintă pete brun-închise în dreptul caroră ţesuturile putrezesc uscat.

la colet

simptome pe frunze

târzii pe fructe

Fig. 2.1.6. Simptomele putrezirii coletului tomatelor (Dydimella lycopersici Kleb.)
Surse: http://ephytia.inra.fr; https://www.botanistii.ro

La baza tulpinilor apar pete brune-negricioase, de 5-6 cm lungime sau chiar un inel de putregai uscat, în dreptul căruia se văd puncte mici negre, ţesuturile se colorează în brun, se scufundă
şi crapă, iar scoarţa se poate desprinde parţial de ţesuturile lemnoase. Pe frunze, în centrul zonelor brunificate, se observă puncte mari, negre, produse de fructificaţiile ciupercii. Pe fructe, la
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afectarea mai târzie, apar pete brune, umede, cu cercuri concentrice, cu ţesuturi ale pulpei brune
care în final putrezesc.
Plante-gazdă: tomate, culturile din sere şi solarii, uneori şi în câmp.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice. Evoluţia bolii este mai
rapidă pe solurile cu umiditate medie şi la temperaturi cuprinse intre 18-21°C, la o umiditate de
peste 85%.
Modul de răspândire. Pătrunderea ciupercii în plantă se face fie prin deschiderile naturale
(stomate), fie prin râni şi este favorizată de o umiditate atmosferică cuprinsă între 85-90%, prin
seminţe infectate.
Măsuri de prevenire-combatere. Pentru evitarea infecţiilor în sere şi solarii se recomandă
dezinfecţia solului cu produse specifice. Tratamente pe parcursul vegetaţiei cu fungicide pe bază
de Bacillus subtilis QST 713, titrul 1x109 celule/ml.

2.1.7. Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Se manifestă pe toate organele aeriene ale plantelor. Primele simptome apar, pe frunzele bătrâne de la baza plantelor, sub forma unor pete verzui sau gălbui-verzui, care se necrozează şi uneori prezintă o zonare concentrată. La suprafaţa
ţesuturilor atacate apare un puf abundent cenuşiu, format din conidiofori şi conidiile ciupercii,
care reprezintă o sursă de infecţie pentru celelalte organe ale plantelor – peţiolurile frunzelor,
tulpini, fructe. Pe tulpini atacul se manifestă, de regulă, la baza plantelor, prin apariţia unor zone
depresionare, eliptice, zonate concentric, care pot să cuprindă tulpina de jur împrejur şi să determine moartea prematură a plantelor. Pete asemănătoare pot să apară la diferite niveluri ale
tulpinii, lăstari, inflorescenţe şi plantele se ofilesc deasupra zonei de atac. Atacul cel mai păgubitor şi caracteristic apare pe fructe, sub forma unui putregai umed şi moale la locul de inserţie al
pedunculului, la suprafaţa căruia se dezvoltă din abundenţă sporii ciupercii de culoare cenuşie.
Fructele bolnave se desprind cu uşurinţă şi cad la suprafaţa solului.

pe tulpină

la inserţia lăstarilor

pe fructe

Fig. 2.1.7. Simptomele putregaiului cenuşiu al tomatelor (Botrytis cinerea)

Plante-gazdă: tomate, culturile din sere şi solarii, mai rar în câmp.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice: producerea infecţiilor
la temperaturi de 15-20oC, umiditate relativă de aproximativ 100% şi la prezenţa apei libere.
Modul de răspândire: cu vântul; cu insectele înţepătoare; resturile vegetale; organele afectate.
Măsuri de prevenire-combatere: În sere şi solarii, obligatoriu după cultura precedentă se înlătură resturile vegetale şi se stropeşte solul cu soluţie de 1-2% de piatră vânătă. În sere, solarii şi
câmp, obligatoriu se va respecta rotaţia şi alternarea culturilor, iar la apariţia bolii în sere şi solarii, temperatura se va ridica la 25-28oC şi se va reduce umiditatea relativa sub 85-90%. Tratamente
pe parcursul vegetaţiei cu fungicide pe bază de Bacillus subtilis QST 713, titrul 1x109 celule/ml.
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2.1.8. Putregaiul rădăcinii şi fructelor sau antracnoza (Colletotrichum coccoaes)
Simptome şi organele atacate ale plantei. În teren protejat, pe fructele verzi apar pete mari,
de culoare brună-verde, cenuşie. Putregaiul care apare pe fructele coapte este, de regulă, umed şi
moale, brun-închis şi zonat concentric.
În plantaţiile din câmp deschis, boala se manifestă, de regulă, pe fructele coapte, prin apariţia
unor pete mici, circulare, uşor adâncite, umede şi moi. Mai târziu, petele devin depresionare, au
culoare negricioasă şi sunt cu chenar concentric. La suprafaţa petelor se formează numeroase
pustule negricioase, care reprezintă fructificaţiile ciupercii. Petele bine dezvoltate ajung la diametrul de 1,2 cm şi putrezirea progresează în pulpa fructelor. Uneori atacul apare pe frunze sub
forma unor pete de culoare neagră, înconjurate de o doză galbenă. Cele mai susceptibile sunt
frunzele îmbătrânite. Pe rădăcină şi pe tulpină, la colet atacul se manifestă sub forma unui putregai uscat, iar la suprafaţa ţesuturilor bolnave se formează numeroşi scleroţi mici şi negri.

incipiente pe frunze

simptome pe tulpină

pe fructe

Fig. 2.1.8. Simptomele putregaiului rădăcinii şi fructelor sau antracnoza (Colletotrichum coccoaes)
Surse: https://alchetron.com; www.hort.cornell.edu

Plante-gazdă: tomate în spaţii protejate şi câmp deschis.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice. Condiţiile optime – la
temperaturi de 15-20oC și umiditatea de 100%, primăvara sau în sere pe fond de condensat de
apă. Apa liberă pe fructe mai multe ore (perioadele ploioase și irigarea prin aspersiune) crește
puternic afectarea.
Modul de răspândire: cu solul infectat; cu resturile vegetale; picăturile de apă; fructele atacate.
Măsuri de prevenire-combatere: sunt similare celor aplicate la Botrytis cinerea.

2.1.9. PUTREGAIUL FRUCTELOR DE TOMATE (Rhizoctonia solani)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Apare atât pe fructe verzi, cât şi pe cele coapte
care vin în contact cu solul sau care sunt stropite cu particule de sol în timpul ploilor.

incipiente pe frunze

simptome pe tulpină

pe fructe

Fig. 2.1.9. Simptomele putregaiului fructelor de tomate (Rhizoctonia solani)
Surse: https://www.pthorticulture.com; https://www.plantwise.org
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Pe fructele verzi, în câmp, primele simptome se manifestă sub formă de pete circulare, mici,
de culoare brună, situate pe jumătatea inferioară a acestora. Petele sunt uşor adâncite, au diametrul de 0,5 cm sau mai mare, prezintă inele concentrice precis delimitate, care alternează cu zone
de ţesut brun-deschis şi brun-închis. Când fructele se maturizează, petele se măresc, zonarea
concentrică este mai puţin evidentă, iar uneori poate să dispară. Pe fructele maturizate, petele
sunt moderat de tari, de culoare brun-roşcată, bordate de zone brun-roşcate moi şi au suprafaţa
netedă. Epiderma deasupra zonelor afectate este adesea crăpată, iar în exterior în locul de scurgere a sucului din fruct apare un exsudat alb-suriu format din conidiofori.
Plante-gazdă: tomatele cultivate în câmp deschis fără suport.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice: temperaturi de 18-20oC
și umiditatea de 90%; fructul afectat în 2-3 zile devine însuşi sursă de infecţie.
Modul de răspândire: resturile vegetale cu infecţie, substrat contaminat, seminţe necondiţionate.
Măsuri de prevenire-combatere: sunt similare celor aplicate la Botrytis cinerea.

2.1.10. Făinarea tomatelor (Leveillula taurica)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Atacă toate organele aeriene, dar în mod deosebit
se observă pe frunzele bazale mai întâi. Pe frunze apar pete mici, circulare, de culoare albă, care
ulterior se măresc, capătă forme neregulate şi acoperă parţial sau total suprafaţa frunzelor, iar
pe faţa inferioară a frunzelor, în dreptul petelor se formează o zonă cenuşiu-albicioasă, prăfoasă.
Ulterior petele se măresc, confluează, capătă forme neregulate şi acoperă parţial sau total suprafaţa frunzelor, care se îngălbenesc şi se usucă.

incipiente pe frunze

pe lăstari

pe aparatul foliar

Fig. 2.1.10. Simptomele făinării tomatelor (Leveillula taurica)
Surse: https://www.botanistii.ro; Seminis Tomato Disease Guide

Plante-gazdă: tomate în sere și solarii, câmp deschis.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice. Conidiile ciupercii pot
germina într-un interval de temperatură de la 10 la 35°C, iar în condiţii de seră infecţia este favorizată de temperaturi sub 30°C. Afectează mai des primăvara la temperaturi de 20-24oC; vremea
uscată și umiditatea scăzută (70-82%) declanșează dezvoltarea bolii în câmp. În zonele cu temperaturi ridicate, în timpul zilei se produce infecţia cu această ciupercă, chiar dacă nopţile sunt
răcoroase.
Modul de răspândire: prin ţesuturile şi resturile vegetale infectate; plantele înghesuite; răsadul infectat. Udarea plantelor întârzie dezvoltarea bolii. Atacul este mult mai frecvent în cazul
culturilor de tomate din spaţii protejate, faţă de cele cultivate în câmp.
Măsuri de prevenire-combatere. Înlăturarea și distrugerea frunzelor atacate, rămase pe
plantă sau căzute pe sol. În sere, solarii şi câmp, obligatoriu se va respecta rotaţia şi alternarea
culturilor cu excluderea culturilor din aceeaşi grupă (ardeii şi vinetele), iar la apariţia bolii, temperatura se va ridica la 25–28oC şi se va reduce umiditatea relativă sub 75%. Tratamente chimice
cu fungicide care au substanţele active ce conţin sulf şi azoxistrobin.
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2.1.11. Verticilioza (Verticillium dahliae)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Primele afecţiuni apar pe foliolele frunzelor de
la baza plantelor cu zone de îngălbenire care se necrozează şi se usucă. Plantele manifestă o ofilire ușoară spre moderată în cea mai călduroasă parte a zilei, dar își revin în timpul nopţii. Pe
măsură ce boala avansează, pe frunzele tinere se dezvoltă unele decolorări marginale sau între
nervuri. Pe aceste frunze se pot manifesta, de asemenea, leziuni caracteristice în forma literei
“V”, unde apar îngălbeniri în formă de evantai, îngustându-se aproape de marginile frunzei. La
locul de inserţie al peţiolului frunzelor, pe tulpină se observă o brunificare a inelului de vase
conducătoare. Ofilirea şi necrozarea ţesuturilor evoluează treptat spre vârful plantelor. Pe secţiuni, prin rădăcina şi tulpina plantelor bolnave se observă brunificarea pereţilor vaselor conducătoare, specifică traheomicozelor (Verticilium şi Fusarium). La infectarea plantelor de tomate de verticilioză, afectarea are loc nu numai a vaselor conducătoare a xilemulului (elementele
traheale şi canale) şi a floiemului (tuburile ciuruite) tulpinii, dar şi parţial al zonei exterioare a
cilindrului central la coletul tulpinii. Astfel, la o secţiune longitudinală a tulpinii afectate de verticiloză, vom vedea o colorare roză – brună-deschisă, fapt ce nu trebuie confundat cu aspectul
manifestării similare a ciupercii Fusarium oxysporum, care afectează doar vasele conducătoare,
iar colorarea este brună.

incipiente pe frunze

în vasele conducătoare

plantaţii afectate

Fig. 2.1.11. Simptomele verticiliozei tomatelor (Verticillium dahliae)
Surse: https://ag.umass.edu; Seminis Tomato Disease Guide

Plante-gazdă: afectează tomate din sere şi solarii, mai des în zona de nord şi în câmp, precum
şi alte specii legumicole: ardeii dulci, vinetele, castraveţii, pepenele galben şi verde, varza şi ţelina.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice. Rezerva biologică de
infecţie se păstrează în sol peste 8 ani și la condiţiile optime de dezvoltare (10-20oC) germinează
din nou. Apariţia şi manifestarea agentului patogen (care persistă în plantaţiile legumicole în stare latentă) este cauzată de temperaturile ridicate de 27-29oC, pe fond de surplus de umiditate în
sol şi pe soluri cu textură grea, slab aerate şi pH slab acid de 5,8-6. În condiţiile anilor cu surplus
de umiditate şi pe fond de temperaturi ridicate, acest patogen apare în plantaţiile de tomate din
câmp în nordul ţării.
Modul de răspândire: solul infectat; cu apa de la irigaţie și rănile din plantă mecanice, de
nematozi.
Măsuri de prevenire-combatere: La apariţia afectării de acest patogen, plantele din cultură
atacate se distrug imediat, se înlătură şi se ard resturile vegetale rămase. Obligator se va respecta
rotaţia şi alternarea culturilor, cu revenirea culturilor solanacee pe aceeaşi solă peste cel puţin
3 ani. Se monitorizează calitatea şi cantitatea irigărilor, îndeosebi pe soluri grele şi slab aerate.
Tratarea sau mocirlirea răsadului cu fungicide înainte de plantarea în sol. Serele şi solariile de
cultivare a tomatelor vor fi dotate cu plasă contra dăunătorilor: păduchele verde al piersicului şi
tripsul tutunului, care sunt vectori de acest virus. Tratamentele efectuate pentru combaterea ciupercii Fusarium oxysporum sunt eficace şi împotriva acestui agent patogen, în special cu produse
bazate pe Bacillus subtilis 26 D, pulbere (titrul – nu mai puţin de 2 mlrd. celule/g).
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2.1.12. Pătarea frunzelor sau bășicarea fructelor (Xanthomonas vesicatoria)
Simptome şi organele atacate ale plantei: de la răsad, plante în dezvoltare până la fructe.
În stadiul de răsad, pe frunzele tinere apar pete galben-verzui / brune, cu centrul necrozat și
cu un exsudat cu aspect de lacrimă, iar pe hipocotil, ocazional, apar striuri brune.
Pe frunze apar pete de 1–2 mm în diametru, circulare sau de formă neregulată, verzui-gălbui,
cenuşii, brune, brune cu aspect hidrozat, cu margini distincte; răspândite de-a lungul nervurilor laterale și pe marginea frunzelor; uneori petele confluează; în condiţii de umezeală apare
un exsudat, iar suprafaţa leziunii și arealele înconjurătoare apar lucioase. Ulterior petele devin
brun-negricioase, pergamentoase. Pe suprafaţa fructelor apar vezicule de 2–4 mm, uşor proeminente, hidrozate, de culoare verde sau brună, care se măresc, ajung la 4–10 mm şi conţin un bogat
exsudat bacterian. Ulterior acestea crapă şi se formează cratere adâncite (alb-maronii, de 2-10
mm) ale epidermei, prin care pătrund alte microorganisme, care determină putrezirea pulpei
fructului. La fructele coapte nu se produce infecţie secundară.

incipiente pe frunze

fructe la început de coacere
lactică

fructe în perioada de coacere
lactică şi deplină

Fig. 2.1.12. Simptomele pătării frunzelor sau băşicarea fructelor (Xanthomonas vesicatoria)
Surse: https://www.apsnet.org;

Plante-gazdă: tomate, ardei, cartof și plantele solanacee spontane în cultura din câmp deschis.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice: infecţiile la temperaturi de 25-30 0C și umiditate de 90%. Atac pe timp de ploi cu temperaturi ridicate în sezonul de
creștere.
Modul de răspândire: prin sămânţă – principala răspândire; echipamentele contaminate;
picături de apă; resturi vegetale infectate.
Măsuri de prevenire-combatere: Utilizarea de sămânţă sănătoasă (recoltată din plante sănătoase, libere de boli) şi certificată. Rotaţia culturilor, cu revenirea culturilor solanacee peste
cel puţin 3 ani pe aceeaşi solă. Distrugerea prin ardere a resturilor de plante și buruieni rămase
pe câmp după recoltare. Curăţarea și dezinfecţia echipamentelor, a instrumentelor de lucru și
efectuarea cu grijă a tuturor lucrărilor, astfel încât leziunile să fie minime. Tratamente chimice cu
fungicide care au substanţele active de hidroxid de cupru şi oxiclorură de cupru.

2.1.13. Pătarea pustulară a fructelor de tomate
(Pseudomonas syringae pv. tomato)
Simptome şi organele atacate ale plantei: frunze, fructe verzi, peţiol și tulpină. Pe frunze
apar pete brun-gălbui hidrozate, apoi brun-negricioase, circulare, de 1–3 mm în diametru.
Ulterior petele devin pergamentoase, înconjurate de un chenar verde-gălbui, apoi brun-negre,
ușor înălţate la centru. În cazul unei densităţi mari, petele confluează, formând benzi de ţesuturi
necrotice, înconjurate de ţesut clorozat. Frecvent apar găuri în centrul leziunilor de pe frunzele
tinere, iar frunzele mai bătrâne capătă un aspect zdrenţuit. Pe fructe se formează pete negre-cărbunoase, punctiforme, proeminente, lucioase, ce pot depăşi în diametru 1 mm. Leziunile de pe
fructe pot conflua, formând areale crustoase, care pot acoperi un sfert sau chiar mai mult din su-
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prafaţa fructului. Bacterioza atacă numai fructele verzi, niciodată pe cele coapte (datorită pH-ului
fructului, care este aproape neutru la fructul tânar și acid la fructele coapte);
Plante-gazdă: tomate şi ardei.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice. Substanţele nutritive
administrate plantelor inhibă dezvoltarea bolii, precum şi dezinfectarea periodică a mâinilor
muncitorilor.
Modul de răspândire: seminţele infectate din interior și exterior; frunzele bolnave și îngropate în sol; pe vânt cu ploi, prin conductele pentru apa de irigare de la plantele afectate de boală.
Parţial se răspândeşte, pe parcursul lucrărilor din perioada de vegetaţie, prin uneltele folosite.
Măsuri de prevenire-combatere: similare cu cele indicate pentru Xanthomonas vesicatoria.

incipiente pe frunze

necrozarea zonelor afectate prin
pete brun-gălbui

fructe la început de coacerea
lactică

Fig. 2.1.13. Simptomele pătării pustulare a fructelor de tomate (Pseudomonas syringae pv. tomato)
Surse: https://www.forestryimages.org; https://ag.umass.edu

2.1.14. Virusul mozaicului tutunului (TMV virus)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Boala este produsă de virusul mozaicului tutunului şi se manifestă prin apariţia pe frunze a unor pete decolorate dispuse în mozaic. Ca
rezultat, frunzele se reţin în creştere, rămân mici, au un aspect uşor încreţit, iar culoarea este
verde-mată cu pete gălbui. Fructele plantelor atacate sunt cu pete, arcuri, formaţiuni inelare
sau semi inelare de culoare roşietică sau gălbuie, cu epiderma necrozată, număr redus de fructe şi depreciate calitativ.

incipiente pe frunze

pe aparatul foliar

pe fructe

Fig. 2.1.14. Simptomele virusului mozaicului tutunului la cultura tomatelor (TMV virus)
Surse: https://www.creative-diagnostics.com, https://www.nexles.com;

Plante-gazdă: tomate, ardei, cartof, ţelină, mazăre, fasole, soia, tutunul etc.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice. Primul semn – nuanţe de bronz (galben-maroniu) în culoarea frunzelor tinere pe vârfurile plantelor sau pe lăstari
laterali. Pe viitor plantele vor fi mai frecvent predispuse afecţiunii, deoarece infecţia virotică se
menţine timp de 50 de ani în frunzele uscate.
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Modul de răspândire. Prin tripsul californian (Frankliniella occidentalis) şi seminţe infectate.
Măsuri de prevenire-combatere: plantele din cultură atacate se distrug imediat, se înlătură
şi se ard. Obligatoriu respectarea rotaţiei şi alternarea culturilor cu revenirea culturilor, solanacee pe aceeaşi solă peste cel puţin 3 ani. Evitarea pătrunderii tripşilor din exterior în spaţiile
protejate prin utilizarea plaselor care reţin insectele. Măsurile de prevenire sunt similare celor
aplicate la Verticillium dahliae.

2.1.15. Boala petelor de bronz (Tomato spotted wilt virus - TSWV)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Pe frunze se poate observa un mozaic de diferite
intensităţi, mici pete clorotice, maronii şi uşor evidenţiate inelele concentrice maronii. Petele cu
nuanţe diferite de maro tind să se concentreze şi să conflueze la baza frunzuliţelor. Zonele afectate devin clorotice şi maronii cu timpul, petele conflueaza, devin necrotice şi frunzuliţele se ofilesc.
Denumirea bolii este dată de manifestarea caracteristică pe fructele coapte ale tomatelor, unor
cercuri concentrice de culoarea bronzului strălucitor: virusul petelor de bronz la tomate.

incipiente pe frunze

simptome finale

pe fructe

Fig. 2.1.15. Simptomele bolii petelor de bronz a tomatelor (Tomato spotted wilt virus - TSWV)
Surse: Meg Williamson, ©2012 Clemson University; https://www.lsuagcenter.com

Plante-gazdă: infectează peste 900 de specii de plante (legume, plante ornamentale şi buruieni).
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice. Creşterea sumei temperaturilor diurne anuale va genera mai multe generaţii de tripşi. Astfel tripsul care a ajuns adult
şi care a contactat virusul în stadiul de larvă de vârsta I va fi purtător şi va putea transmite toata
viaţa sa infecţie de virus. Când infecţia se va produce înainte de apariţia primului etaj de frunze,
plantele respective nu vor mai produce fructe. Daca însă infecţia este transmisă şi apare după formarea fructelor, acestea se pot deforma, rămân de obicei mici, pot apărea pete de bronz, crăpăturile devin necrotice şi uscate, iar ulterior uneori pot apărea cercuri concentrice. Infecţia virală
produsă de boala petelor de bronz se va intensifica pe viitor prin vectori: generaţiile repetate de
tripsi, ciuperci parazite, nematozi radiculari, propagarea vegetativă și altoire.
Modul de răspândire: exclusiv prin intermediul diferitor specii de tripşi, transmiși numai
de adulţi.
Măsuri de prevenire-combatere: similare celor aplicate la TMV virus.
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2.2. BOLILE ARDEILOR
2.2.1. Putregaiul rădăcinilor, tulpinilor şi fructelor (Phytophthora capsici)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Pe frunze apar pete mari, cu aspect opărit, de culoare brun-deschisă. Rădăcinile şi coletul prezintă un putregai uscat brun, care determină ofilirea
şi uscarea plantelor în întregime. Simptome similare pot apărea pe tulpină şi lăstari la diferite niveluri de la suprafaţa solului, iar plantele se ofilesc şi se usucă deasupra zonei de atac. În cavitatea pedunculară apar pete mici verzi, moi şi umede, care se măresc şi se alungesc spre vârful fructului. La
suprafaţa ţesuturilor atacate apare un mucegai alb-cenuşiu, care ulterior cuprinde întreg fructul.

incipiente pe frunze

fructe afectate

plante afectate

Fig. 2.2.1. Simptomele putregaiului rădăcinilor, tulpinilor şi fructelor de ardei (Phytophthora capsici).
Surse: https://www.ipmimages.org; https://www.invasive.org

Plante-gazdă: ardei, vinete, tomate, pepenii verzi şi galbeni, dovleceii, castraveţii şi morcovul.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice. Ciuperca sporulează din
abundenţă la temperaturi optime de 15-18oC până la 20oC și umiditatea de 90-95%, prin prezenţa
apei libere, cu o frecvenţă de afectare pana la 40-50% din culturile de ardei din câmp deschis.
Modul de răspândire: prin sporii de rezistenţă rămași în resturile vegetale; prin sămânţa
infectată, prin vectorii naturali ca: vânt, de picăturile de ploaie şi irigarea prin aspersiune.
Măsuri de prevenire-combatere. Monitorizarea cantităţii şi calităţii irigărilor, îndeosebi pe
soluri grele şi slab aerate. Aplicarea primului tratament de profilaxie cu produsele de uz fitosanitar indicate contra acestui patogen din subcapitolul 5.2, până la încheierea rândurilor de ardei.

2.2.2. Putrezirea fructelor şi seminţelor (Alternaria tenuis)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Pe fructe apar pete mici, circulare, de culoare
galben-verzuie, umede şi moi. Marginile petelor sunt precis conturate, iar ţesuturile din dreptul
acestora sunt uşor adâncite. Treptat leziunile se măresc şi capătă o culoare brună-negrie. Leziunile avansate sunt depresionare şi, în condiţii de umiditate atmosferică ridicată, la suprafaţa acestora se dezvoltă o masă densă de conidiofori de culoare gri-olivacee. Miceliul ciupercii pătrunde
în interiorul fructelor şi afectează seminţele, care sunt acoperite de un mucegai cenuşiu-închis.

incipiente pe frunze

simptome finale pe plantă

pe fructe

Fig. 2.2.2. Simptomele putrezirii fructelor şi seminţelor de ardei (Alternaria tenuis)
Surse: https://www.ipmimages.org
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Plante-gazdă: culturile de ardei, tomate, vinete şi cartofi.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice: optimele de dezvoltare
a ciupercii – temperaturi de 18-21oC, la umiditatea mai mare de 95%, prin prezenţa apei libere; la
aceste condiţii severitatea afectării bolii va spori îndosebi la fructele de ardei buni pentru recoltare în perioadele între 50-65 zile după înflorire.
Modul de răspândire: prin picăturile de apă de ploaie, irigaţii, vânt; resturile vegetale infectate.
Măsuri de prevenire-combatere. Măsuri de igienă a plantaţiei de până la plantarea răsadului.
Respectarea asolamentului şi alternării culturilor. Producerea şi plantarea răsadului sănătos, tratarea sau mocirlirea răsadului cu fungicide înainte de plantare în sol. În sere/solarii, în baza metodei
de determinare-avertizare se urmăreşte evoluţia ciupercii şi momentul de proiectare a picnosporilor. La apariţia condiţiilor optime de dezvoltare a infecţiilor, se aplică primul tratament de profilaxie cu produsele indicate contra acestui patogen descrise în subcapitolul – schemă 5.2.

2.2.3. Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Pe fructe apar pete umede, brune, de forme şi
mărimi variabile, zonate concentric. În condiţii de umiditate atmosferică ridicată, la suprafaţa
acestora apare un puf abundent, cenuşiu, format din fructificaţiile ciupercii (conidiofori şi conidii). Fructele puternic atacate putrezesc în întregime.

incipiente pe frunze

pete concentrice

pe fructe

Fig. 2.2.3. Simptomele putregaiului cenuşiu al ardeilor (Botrytis cinerea)
Surse: https://www.agro.basf.ru; https://www.ipmimages.org

Plante-gazdă: majoritatea speciilor legumicole.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice. Producerea infecţiilor
este determinată de temperaturi de 22-24oC şi umiditate relativă între 80-100%, la prezenţa apei
libere. La apariţia bolii, în sere şi solarii, temperatura se va ridica la 25-28oC şi se va reduce umiditatea relativa sub 85-90% prin ventilare naturală sau forţată.
Modul de răspândire: cu vântul; insectele înţepătoare; resturile vegetale infectate și neevacuate.
Măsuri de prevenire-combatere. În sere, solarii şi câmp, obligatoriu se va respecta rotaţia şi
alternarea culturilor. În sere şi solarii, obligatoriu, după cultura precedentă se înlătură resturile
vegetale şi se stropeşte solul cu soluţie de 1-2% de piatră vânătă. În baza metodei de determinare-avertizare se urmăreşte evoluţia ciupercii şi momentul de proiectare a conidioforilor, cu aplicarea tratamentelor cu produse de uz fitosanitar: boscalid și/sau piraclostrobin.

2.2.4. Verticilioza (Verticillium dahliae)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Verticilioza este o boală cu evoluţie lentă, care se
manifestă, de obicei, începând cu faza de înflorire sau fructificare a plantelor. Primele simptome
apar la frunzele bazale şi evoluează lent spre vârful plantelor. Frunzele se ofilesc mai întâi pe o
jumătate, iar marginile lor se răsucesc spre faţa superioară. La locul de inserţie al peţiolului frunzelor, pe tulpină se observă o brunificare a inelului de vase conducătoare. Pe secţiuni, prin rădăcina şi tulpina plantelor bolnave, se observă brunificarea pereţilor vaselor conducătoare, specifică
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traheomicozelor (Verticilium şi Fusarium). La infectarea plantelor de verticilioză, afectarea are loc
nu numai a vaselor conducătoare a xilemulului şi a floemului tulpinii, dar şi parţial zonei exterioare a cilindrului central la coletul tulpinii. Astfel, la o secţiune longitudinală a tulpinii afectate de
verticiloză, vom vedea o colorare roz – brună deschisă, fapt ce nu trebuie confundat cu aspectul
manifestării similare a ciupercii Fusarium oxysporum care afectează doar vasele conducătoare, iar
colorarea este brună. Fructele plantelor bolnave îşi pierd turgescenţa, se ofilesc, se înmoaie şi se
zbârcesc. Talia şi fructificarea plantelor bolnave sunt mai reduse sau chiar pitice.

incipiente pe frunze

afectarea vaselor
conducătoare

pe fructe

Fig. 2.2.4. Simptomele verticiliozei ardeilor (Verticillium dahliae)
Surse: https://www.apsnet.org; http://www.omafra.gov.on.ca

Plante-gazdă: ardei din sere şi solarii, în zona de nord şi din câmp; tomate şi alte specii legumicole: vinetele, castraveţii, pepenele galben şi verde, varza şi ţelina pentru rădăcini.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice: persistă în plantaţiile legumicole în stare latentă, afectează la temperaturile ridicate de 27-29oC, pe fond de surplus de umiditate în sol şi pe soluri cu textură grea şi slab aerate specifice plantaţiilor din câmp în nordul ţării.
Modul de răspândire: solul infectat; cu apa de la irigaţie și rănile mecanice, de nematozi.
Măsuri de prevenire-combatere: Plantele din cultură atacate se înlătură imediat şi se ard
resturile vegetale rămase. Obligatoriu se va respecta rotaţia şi alternarea culturilor, cu revenirea
culturilor solanacee pe aceeaşi solă peste cel puţin 3 ani. Se monitorizează calitatea şi cantitatea
irigărilor, îndeosebi pe soluri grele şi slab aerate. Tratarea sau mocirlirea răsadului cu fungicide
înainte de plantare în sol. Serele şi solariile vor fi dotate cu plasă contra dăunătorilor: păduchele
verde al piersicului şi tripsul tutunului, care sunt vectori de acest virus.

2.2.5. Ofilirea sau fuzarioza (Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Atacul apare în perioada de înflorire-fructificare,
prin ofilirea rapidă a plantelor. Frunzele ofilite prezintă cloroze slabe marginale şi între nervuri. În
primele zile, plantele îşi revin în timpul nopţii, însă treptat ofilirea devine ireversibilă. Pe secţiuni,
prin partea bazală a tulpinii se observă o brunificare intensă, specifică traheo-micozelor, limitată la
o zonă de 5–10 cm lungime. Întregul sistem radicular al plantelor, în faza finală a bolii este brunificat şi putrezeşte. Pe fructe, în stadiu final apar pete brune – negricioase cu pâsla ciupercii.
Plante-gazdă: majoritatea speciilor legumicole din sere și solarii, câmp deschis.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice. Climă caldă la temperaturi optime de 27 - 28°C, în lipsa umidităţii şi apei libere, sunt favorabile răspândirii infecţiilor.
Modul de răspândire: prin rădăcini de la plantele bolnave, seminţe, resturi de plante; substrat
contaminat (agenţii patogeni pot persista în sol până la 15 ani); prin nematozii de rădăcini în sol.
Măsuri de prevenire-combatere. În timpul perioadei de vegetaţie, la culturile din spaţii protejate se aplică tratamente la sol, în jurul bazei tulpinii, cu produsele indicate în registru. Primul
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tratament se face la 10 zile după plantare, iar următoarele două – la intervale de 25–30 zile.
Executarea tratamentelor chimice în scop de combatere – cu produsele indicate contra acestui
patogen din subcapitolul 5.2.

incipiente pe frunze

simptome la rădăcină

pe fructe

Fig. 2.2.5. Simptomele ofilirii sau fuzariozei ardeilor (Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum)
Surse: https://www.ipmimages.org; https://www.apsnet.org

2.2.6. Făinarea (Leveillula taurica)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Primele simptome apar pe frunzele de la baza
plantelor, care sunt mai sensibile la atac în comparaţie cu cele mai tinere. Pe partea superioară a
frunzelor apar pete de culoare gălbuie, imprecis delimitate. În dreptul acestora, pe partea inferioară a frunzelor apare un puf des, de culoare alb-cenuşie, format din conidiofori şi conidiile ciupercii. Când atacul este puternic, petele confluează, frunzele se răsucesc, se desprind cu uşurinţă
şi cad, rămânând neafectate numai cele tinere, din vârful plantelor.

incipiente pe frunze

simptome pe frunzele dorsale

pe plantă

Fig. 2.2.6. Simtomele făinării ardeilor (Leveillula taurica)
Surse: https://www.ipmimages.org

Plante-gazdă: culture de ardei din sere și solarii, câmp deschis.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatic. Temperaturile între 2030oC și umiditatea de 85-95% declanșează dezvoltarea bolii în cca 16-24 ore.
Modul de răspândire: ţesuturile vegetale infectate, vânt, lucrători, tripşi, afide şi musculiţa albă.
Măsuri de prevenire-combatere. Strângerea resturilor infectate de la cultura precedentă,
executarea arăturii adânci cu întoarcerea brazdei, respectarea distanţelor de amplasare a câmpurilor de la plantaţii similare de solanacee. Producerea şi plantarea răsadului sănătos, tratarea
sau mocirlirea răsadului cu fungicide înainte de plantarea în sol. Executarea tratamentelor chimice în scop de combatere cu produsele cu s.a: sulf; azoxistrobin; penconazol şi difenoconazol.
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2.2.7. Pătarea frunzelor şi băşicarea fructelor de ardei
(Xantohomonas vesticatoria)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Plantele atacate au pe frunzele tinere pete cu
aspect umed, verzui-închis, în dreptul cărora ţesuturile sunt bombate (băşicare) spre partea superioară. Pe frunzele bătrâne, petele, de regulă, sunt mai mari de 3-10 mm, galbene-deschis, înconjurate de o zonă cu aspect umed, care devine brună-închis. La soiurile sensibile, petele sunt
numeroase, se unesc, frunza se îngălbeneşte şi cade. Pe tulpini apar crăpături alungite, de 1-5
mm, care în final se brunifică şi zona devine aspră. Pe fructele atacate apar pete circulare de 2-5
mm, cu aspect umed, apoi brune cu aspect aspru. Simptomele sunt evidente pe vreme umedă,
când din răni apare lichidul bacterian.

incipiente pe frunze

simptome finale pe frunze

pe fructe

Fig. 2.2.7. Simtomele pătării frunzelor şi băşicarea fructelor de ardei (Xantohomonas vesticatoria)
Surse: https://www.ipmimages.org; https://www.forestryimages.org

Plante-gazdă: tomate, ardei, cartof și plantele solanacee spontane.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice. Temperaturile de 23-28
grade C şi umiditatea atmosferică de peste 85 % declanşează atacul, iar precipitaţiile însoţite de
vânt asigură răspândirea bacteriei, care pătrunde în plantă prin răni sau prin deschiderile naturale (stomate).
Modul de răspândire. Se transmite prin seminţele ce provin de la plantele bolnave, bacteriile
putând supravieţui la suprafaţa seminţelor chiar 10 luni; resturile vegetale infectate.
Măsuri de prevenire-combatere. Igienizarea solului până la plantare, respectarea rotaţiei şi
alternării culturilor, producerea şi plantarea răsadului sănătos. În sere şi solari menţinerea regimului de microclimă prin ventilări şi cu un regim de temperatură de până la 25oC. Tratamente
chimice cu fungicide care au substanţele active: hidroxid de cupru; oxiclorură de cupru; sulfat de
cupru; ciprodinil; ditianon, mancozeb şi difenoconazol.

2.2.8. Virusul mozaicului tutunului la ardeii dulci (TMV - Tobacco Mosaic Virus)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Afectează plantaţiile de ardei dulci amplasate
pe aceleași sole unde anterior s-au cultivat tomate, vinete, ardei dulci, castraveţi şi alte culturi
sensibile la acest patogen. În plantaţiile din câmp, dar şi în sere şi solarii, pe frunze apar decolorări difuze verzi - gălbui, de formă neregulată, izolate sau confluente, care alternează cu zone de
culoare verde normal. Suprafaţa limbului este uşor gofrată. Pe frunze, peţiol şi tulpină apar pete
şi dungi necrotice de culoare brună, iar foliolele se curbează spre faţa inferioară. Pe fructele deformate apar pete decolorate, translucide, care devin brune-cenuşii, uşor adâncite şi cu suprafaţă
rugoasă, fără aspect comercial.
Plante-gazdă: un spectru important de plante agricole.
Modul de răspândire. Mecanic între plantele din plantaţie, lucrări agricole.
Măsuri de prevenire-combatere: tratamentul seminţelor înainte de semănat şi dezinfectarea
substratului din răsadniţă. Rotaţia culturilor, cu revenirea culturilor solanacee peste minim 3 ani.
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incipiente pe frunze

aspect final pe frunză

pe fruct

Fig. 2.2.8. Simptomele virusului mozaicului tutunului la ardeii dulci (TMV - Tobacco Mosaic Virus)
Sursa: T. A. Zitter, Cornell University, Ithaca, NY

2.2.9. PITICIREA ŞI ÎNDESIREA TUFELOR DE ARDEI (Cucumber mosaic virus in pepper)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Primele simptome ale virozei apar pe frunzele
de la mijlocul tufei, sub forma unor pete mari, inelare, clorotice, de cca. 1 cm diametru. Într-un
stadiu mai avansat al bolii, pe fondul inelelor clorotice se formează 2-4 inele concentrice, adesea
discontinui, de culoare brună. Spre sfârșitul perioadei de vegetaţie, după ce a avut loc infecţia,
pe frunze se observă pete difuze, de culoare verde deschisă, care alternând cu porţiuni de un
verde mai închis, dau limbului un aspect mozaicat. Infecţiile timpurii produse de boala virotică
se manifesta numai prin piticirea şi îndesirea tufelor, a căror frunze sunt deformate şi mozaicate.
Simptomele caracteristice evidente: plante bolnave mici, care formează lăstari cu internoduri
scurte, ceea ce duce la o îngrămădire a frunzelor şi la o îndesire a tufelor. Fructele atacate sunt
mici şi deformate, cu urme de pete concentrice discontinui de culoare brună.

incipiente pe frunze

aspect final pe plantă

pe fruct

Fig. 2.2.9. Piticirea şi îndesirea tufelor de ardei (Cucumber mosaic virus in pepper)
Surse: https://www.invasive.org, https://www.botanistii.ro, https://www.agric.wa.gov.au

Plante-gazdă: specii anuale şi perene, în special traista ciobanului, urzica moarta, dovleci,
dovlecei, castraveţi, pepenele galben şi culturi din familia solanacee (tomate, vinete, cartofi).
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice. Declanşarea infecţiilor
virale va fi favorizată de generaţiile repetate din fiecare 3-4 săptămâni, pe parcurs a lunilor aprilie – septembrie a păduchilor şi afidelor.
Modul de răspândire: mecanic între plantele din plantaţie, de la plantele gazdă prin afide
(păduchi), inclusiv păduchele verde al piersicului (Myzodes persicae) și afida pepenelui galben
(Aphis gossypii).
Măsuri de prevenire-combatere: cultivarea soiurilor rezistente și eliminarea plantelor atacate
din cultura. Distrugerea plantelor-gazda (buruieni) din cultura şi din jurul plantaţiilor; efectuarea tratamentelor periodice cu insecticide, pentru controlul insectelor – vectori de transmiterea a virusului.
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2.3. BOLILE VINETELOR
2.3.1. Putregaiul fructelor (Phytophthora parasitica)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Cel mai des afectează fructele mature din partea
bazală a plantelor, care ating suprafaţa solului sau sunt în apropierea acesteia. Pe suprafaţa lor
apar pete mari, brune, zonate concentric, mărginite de o zonă evidentă de culoare mai deschisă.
Ţesuturile atacate, brunificate, devin sfărâmicioase datorită putrezirii uscate a lor. În condiţii de
umiditate ridicată, pe baza tulpinii atacate, se formează un puf albicios. Fructele puternic atacate
cad la suprafaţa solului şi constituie o sursă de infecţie pentru cele de la etajele superioare, deoarece ciuperca sporulează abundent la suprafaţa lor.

simptome finale pe frunze

simptome incipiente pe lăstari

simptome finale pe fructe

Fig. 2.3.1. Simptomele putregaiului fructelor de vinete (Phytophthora parasitica)
Surse: https://www.ipmimages.org

Plante-gazdă: tomate, fasole, ceapă, vinete, pepeni şi ardei.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice: umiditatea atmosferică de peste 90% şi temperaturii optime între 24 -30 ºC pot crea condiţii de infecţii puternice.
Modul de răspândire: plantele înghesuite şi în contact cu solul; cu resturile vegetale infectate; prin sămânţa infectată; prin irigarea pe timp răcoros.
Măsuri de prevenire-combatere: Palisarea plantelor cu fixarea lor pe suport pentru a evita
contactul fructelor cu solul. Dezinfecţia amestecului de pământ la plantarea răsadului. Urmărirea umidităţii solului în perioada imediată a plantării. Tratamente chimice cu fungicide bazate pe
Bacillus subtilis QST 713, titrul 1x109 celule/ml.

2.3.2. Alternarioza vinetelor (Alternaria porri)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Afectarea culturii se manifestă pe frunze, tulpini
şi fructe. Pe frunzele de la baza plantelor apar pete mari, circulare, la început olivacee, apoi brune, mărginite de un inel de culoare brun-închis, lat de 2–3 mm. În jurul petelor, ţesuturile sunt
uşor îngălbenite. Petele, care prezintă o uşoară zonare concentrică, pot să conflueze şi să determine uscarea frunzelor. Ţesuturile din dreptul petelor crapă, se desprind şi cad, iar frunzele apar
perforate. Pe partea superioară a frunzelor, pe ţesuturile atacate, apar formaţiuni punctiforme,
brun-negricioase, care reprezintă picnidiile ciupercii. În partea bazală a tulpinii, în apropierea
solului, se observă pete mari, ovale, brune sau brune-cenuşii, cu aspect uscat. Ţesuturile atacate
crapă longitudinal şi determină ofilirea plantelor.
Pe fructe boala apare sub formă de pete circulare sau elipsoidale, de culoare brună, adâncite
în ţesuturi. Iniţial, atacul se manifestă în zona de prindere a pedunculului fructelor. În evoluţia
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ulterioară, ţesuturile putrezesc, iar la suprafaţa leziunilor apar picnidiile ciupercii, dispuse sub
formă de zone concentrice. Fructele întunecate puternic se desprind şi cad la suprafaţa solului.

incipiente pe frunze

simptome finale pe frunze

simptome finale pe fructe

Fig. 2.3.2. Simptomele alternariozei vinetelor (Alternaria porri)
Surse: https://extension.umn.edu

Plante-gazdă: tomate, ardei, vinete, cartof, în câmp pe măselăriţă, mătrăgună, ciumăfaie.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice. Situaţiile optime de dezvoltare de temperaturi de la 2oC până la 35oC și umiditatea de 100% crează condiţii de infecţii puternice.
Modul de răspândire. Prin picăturile de apă de la irigaţie, vânt sau curenţii de apă; resturile
vegetale infectate; sămânţa şi substrat infectat.
Măsuri de prevenire-combatere: Măsuri de igienă a plantaţiei de până la plantarea răsadului. Respectarea asolamentului şi alternării culturilor. Producerea şi plantarea răsadului sănătos,
tratarea sau mocirlirea răsadului cu fungicide înainte de plantarea în sol. Tratamente chimice
cu fungicide care au substanţele active de : fluxapiroxad+difenoconazol, fluopiram+tebuconazol,
mancozeb+metalaxil-M.

2.3.3. Pătarea brună a frunzelor şi fructelor (Didymella lycopersici)
Simptome şi organele atacate ale plante. Atacul se manifestă pe frunze, tulpini şi fructe. Pe
frunzele de la baza plantelor apar pete mari, circulare, la început olivacee, apoi brune, mărginite
de un inel brun-închis, lat de 2–3 mm. În jurul petelor, ţesuturile sunt uşor îngălbenite. Petele,
care prezintă o uşoară zonare concentrică, pot să conflueze şi să determine uscarea frunzelor.
Ţesuturile din dreptul petelor crapă, se desprind şi cad, iar frunzele apar perforate. Pe partea superioară a frunzelor, pe ţesuturile atacate, apar formaţii punctiforme, brun-negricioase, care reprezintă picnidiile ciupercii. Ţesuturile atacate crapă longitudinal şi determină ofilirea plantelor.
Pe fructe boala apare sub formă de pete circulare sau elipsoidale, de culoare brună, adâncite
în ţesuturi. Iniţial, atacul se manifestă în zona de prindere a pedunculului fructelor. În evoluţia
ulterioară, ţesuturile putrezesc, iar la suprafaţa leziunilor apar picnidiile ciupercii, dispuse sub
formă de zone concentrice. Fructele infectate puternic se desprind şi cad la suprafaţa solului.
Plante-gazdă: vinetele.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice. Producerea infecţiilor
este determinată de temperaturi de 26-30oC şi umiditate relativă de aproximativ – de 85%, la prezenţa apei libere, aceste condiţii apar după ploile cu averse din perioada lunilor mai – iunie.
Modul de răspândire: seminţele infectate; frunzele bolnave și îngropate în sol; pe vânt cu ploi.
Măsuri de prevenire-combatere: În baza metodei de determinare-avertizare se urmăreşte
evoluţia ciupercii şi momentul de proiectare a picnosporilor. La acest moment se aplică primul
tratament de profilaxie cu produsele indicate contra acestui patogen în subcapitolul 5.3.
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incipiente pe lăstar și frunză

simptome finale pe frunză

pe pedunculul fructului și
piticirea acestuia

Fig. 2.3.3. Simptomele pătării brune a frunzelor şi fructelor de vinete (Didymella lycopersici)
Surse: https://www.oekolandbau.de;

2.3.4. Putregaiul cenuşiu al fructelor (Botrytis cinerea)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Afectează plantaţiile de vinete şi se manifestă în
perioada de înflorire-fructificare, pe flori (sepale şi petale), pedunculul fructelor, fructe şi tulpini.
Pe tulpini apar pete brune, uşor adâncite în ţesuturi, situate iniţial la nivelul fructelor din partea
bazală a plantelor. Ulterior, petele se extind pe pedunculul fructelor în formare, pe sepale şi flori,
care se brunifică, se usucă şi cad.

simptome finale pe lăstari

simptome finale pe fruct

aspect de pe ţesuturile fructului
atacate

Fig. 2.3.4. Simptomele putregaiului cenuşiu al fructelor de vinete (Botrytis cinerea)
Sursa: https://www.cropking.com

Pe fructe, în diferite stadii de dezvoltare, atacul se iniţiază de obicei la locul de inserţie al pedunculului şi de aici progresează spre vârful lor. Ţesuturile atacate se decolorează şi devin purpurii cu o nuanţă cenuşie. Leziunile active au marginea de culoare roşcată-purpurie, sunt relativ
tari şi cele care ajung la diametrul de 5–7,5 cm pot penetra pulpa fructului până la adâncimea de
1–2,5 cm. Când umiditatea atmosferică este ridicată, la suprafaţa leziunilor apare un puf abundent, de culoare cenuşie, format din fructificaţiile ciupercii (conidiofori).
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Plante-gazdă: vinetele.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice. Ciuperca afectează cu
infecţii puternice plantaţiile de vinete la prezenţa apei libere (pe suprafeţele umede ale organelor
plantei) la temperaturi optime între 15 și 25°C, pe timp umed şi cu viteză mică a vântului.
Modul de răspândire: cu vântul; insectele înţepătoare; resturile vegetale și neevacuate.
Măsuri de prevenire-combatere: Igienizarea solului până la plantare, respectarea rotaţiei şi alternării culturilor, producerea şi plantarea răsadului sănătos. Menţinerea unei temperaturi și ventilaţii adecvate prin reducerea supraaglomerării plantelor și a tăierilor lor judicioase. Tratarea cu
var a solurilor acide pentru a crește conţinutul de calciu în plante și a reduce sensibilitatea acestora.
Efectuarea tratamentelor cu fungicide înainte ca plantele să-și formeze un foliaj dens, combinat cu
soluţii de macroelemente în raport de calciu-fosfor de 2 la 1 sau mai mare în peţiolul frunzelor (este
de ajutor în controlul bolii). Tratamente chimice cu fungicidele indicate la subcapitolul–schema 5.3.

2.3.5. Verticilioza (Verticillium dahliae)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Pe frunze apar zone de îngălbenire, urmate de
necrozarea ţesuturilor pe o jumătate a frunzei, care ulterior se extind şi la cealaltă jumătate. Porţiunile necrozate au culoare brun-deschisă. Marginile frunzelor atacate se răsucesc în sus. Într-un
stadiu mai avansat, frunzele se usucă, au culoare brună şi atârnă în lungul tulpinii. Defolierea
plantelor are loc treptat, începând de la bază şi progresează spre vârf. Pe secţiuni transversale
sau longitudinale, prin tulpina plantelor atacate se observă brunificarea pereţilor vaselor conducătoare, care se extinde în peţiolul frunzelor şi uneori chiar în pedunculul fructelor.

incipiente pe frunze

peticirea plantei

simptome finale – zone
confluente

Fig. 2.3.5. Simptomele verticiliozei vinetelor (Verticillium dahliae)

Plante-gazdă: tomate, ardei, vinete.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice. Rezerva biologică de infecţie se păstrează în sol peste 8 ani, și la condiţiile optime de dezvoltare (10-20oC) germinează din nou.
Modul de răspândire: solul infectat; cu apa la irigaţie și rănile din plantă mecanice, de nematozi.
Măsuri de prevenire-combatere: La apariţia afectării de acest patogen, plantele din cultură
atacate se distrug imediat, se înlătură şi se ard resturile vegetale rămase. Obligatoriu se va respecta rotaţia şi alternarea culturilor, cu revenirea culturilor solanacee pe aceeaşi solă peste cel
puţin 3 ani. Tratarea sau mocirlirea răsadului cu fungicide înainte de plantare în sol. În timpul
perioadei de vegetaţie se vor aplica tratamente preventive la sol, în jurul bazei tulpinii, cu suspensii din fungicide sistemice. Primul tratament se face la 10 zile după plantare, iar următoarele
2–3 – la intervale de 25–30 zile. De regulă, atacul poate fi oprit prin aplicarea a două tratamente.
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Tratamentele efectuate pentru combaterea ciupercii Fusarium oxysporum sp. melongenae sunt
eficace şi împotriva acestui agent patogen.

2.3.6. Ofilirea sau fuzarioza (Fusarium oxysporum f. sp. melongenae)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Primele simptome apar sub forma evidenţierii
nervurilor secundare şi îngălbenirii unilaterale a frunzelor, când plantele înfloresc sau fructifică
(apariţia primelor fructe). Ulterior, frunzele inferioare şi apoi cele superioare se ofilesc, se usucă
şi cad. În special, în partea bazală a plantelor, pe o zonă de 5–10 cm, pereţii vaselor conducătoare
prezintă o brunificare puternică, care este extinsă şi în rădăcinile principală şi secundară. Sistemul radicular al plantelor bolnave este slab dezvoltat, se brunifică şi putrezeşte. La plantele
atacate de Fusarium, spre deosebire de cele infectate de Verticillium, brunificarea este limitată în
partea bazală. Prin efectuarea unor secţiuni prin tulpină, la colet, se poate observa brunificarea
vaselor conducătoare – simptom evident de identificare a bolii. Talia şi fructificarea plantelor
bolnave sunt mai reduse în comparaţie cu cele sănătoase. Fructele se zbârcesc şi nu mai pot fi
valorificate, sau în genere se usucă şi atârnă pe plante, amplificând virulenţa şi gradul de afectare
a plantelor din plantaţii.

incipiente pe frunze

vase conducătoare afectate

pe plantă

Fig. 2.3.6. Simptomele ofilirii sau fuzariozei vinetelor (Fusarium oxysporum f. sp. melongenae)
Surse: https://www.semanticscholar.org/

Plante-gazdă: vinete cultivate în solarii, sere, tuneluri, dar şi în câmp, dar în anii cu precipitaţii abundente pe fon de temperaturi favorabile.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice: climă caldă la temperatura optimă de 24 - 28°C, în condiţii de umiditate bună a solului, dar în lipsa apei libere pe organele plantelor. Boala poate prolifera şi în condiţii de sol uscat, dacă este indusă prin vectori naturali
ca dăunătorii de rădăcini din sol.
Modul de răspândire: prin rădăcini de la plantele bolnave, seminţe, resturi de plante; substrat; a diverşilor dăunători de rădăcini din sol (nematozi, coropișniţe, sârmari). Ciuperca trăieşte
mult timp pe resturile vegetale ale plantelor afectate şi sol, astfel asigurând proliferarea imediată
la apariţia condiţiilor optime de dezvoltare. Prin leziuni şi vătămări produse de lucrările manuale sau mecanice de întreţinere a plantaţiilor.
Măsuri de prevenire-combatere: Respectarea rotaţiei şi alternării culturilor, producerea şi
plantarea răsadului sănătos. Igiena culturală prin înlăturarea plantelor ofilite complet (urme evidente de afectare de boală) şi distrugerea resturilor de plante infectate. Executarea tratamentelor
chimice în scop de combatere cu produsele contra acestui patogen indicate în subcapitolul 5.3.
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2.4. BOLILE CARTOFULUI
2.4.1. Mana cartofului (Phytophthora infestans) – afectează plantaţiile din câmp deschis, cartofi seminceri şi extratimpurii şi timpurii cultivaţi în sere şi solarii.
Simptome şi organele atacate ale plantei. Mana se manifestă pe toate organele aeriene ale
cartofului şi pe tuberculi. Primele simptome se observă pe frunze, prin lunile mai–iunie, de obicei
înaintea înfloritului culturilor. Pe frunzele atacate, pe faţa superioară a limbului, apar pete gălbui, la început mici, cu contur difuz, mai numeroase către marginea foliolelor. Petele se măresc
treptat, devin brune, apoi brun-negricioase şi sunt înconjurate de o dungă galbenă, cu margini
regulate şi difuze. Petele pot să conflueze, brunificarea se întinde pe toată suprafaţa frunzelor,
care se usucă şi se răsucesc. Pe partea inferioară a frunzelor, în dreptul petelor se observă un puf
albicios, format din conidiofori şi conidiile ciupercii. În condiţii de umezeală ridicată (ploi de vară
pe fond de temperaturi de 15-18oC) sau la irigarea prin aspersiune a plantaţiilor, petele se măresc,
putând ocupa întreaga suprafaţă a frunzelor.

incipiente pe frunze

confluenţa pe frunză

tuberculi afectaţi cu nuanţe albăstrii

răsucirea marginii frunzelor

tuberculi afectaţi în secţiune transversală

Fig. 2.4.1. Manifestarea simptomelor manei cartofului (Phytophthora infestans),
fazele incipiente şi finale pe frunze şi tuberculi
Surse: https://www.ipmimages.org; https://www.potatopro.com/nl; https://www.seedquest.com

Pe tulpini şi peţiolul frunzelor, apar dungi brune în dreptul cărora ţesuturile necrozează şi
tulpina cade la pământ. Când petele cuprind tulpina de jur împrejur, infecţia cuprinde întreaga
plantă, care se usucă în întregime; în acest caz plantele nu mai formează tuberculi.
Pe tuberculii afectaţi, mana se manifestă sub forma unor pete brune, brun-cenuşii sau cu nuanţe albăstrii, în dreptul cărora tegumentul tuberculului este uşor afundat, dar aceste pete rareori cuprind toata suprafaţa tuberculului. Ploile de la finele verii (înainte de recoltarea cartofului
pentru depozitare) pot condiţiona o fază latentă de afectare cu infecţii, simptomele pe tuberculi
nu sunt evidente şi de obicei trec neobservat.
Plante-gazdă: cartoful, tomatele și alte plante din familia solanaceelor.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice: optimale pentru sporulare – temperatura de 18-22°C și >90% umiditatea relativă. Infectarea poate deveni foarte păgubitoare și chiar poate provoca mortalitatea a 100% ale plantelor în timp foarte redus în condiţii
cu nopţi răcoroase, zile calde cu perioade prelungite de umiditate. La depozitarea tuberculilor
afectaţi de mană înainte de recoltare, pe fond de menţinere a umidităţii în spaţiile de depozitare
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de 85-95%, la temperaturi mai mari de 12oC, boala poate afecta rapid loturile de cartofi, cu pierderi de peste 50%.
Modul de răspândire: solul infectat și cu circulaţia aerului limitată; prin solanaceele spontane din vecinătate; material semincer infectat – prin miceliu de rezistenţă din tuberculii infectaţi,
dar mai rar prin miceliu din resturile vegetale rămase pe câmp; prin cultivarea soiurilor sensibile; irigaţii incorect aplicate: dimineaţa devreme, la sfârșitul zilei sau seara târziu (frunzele nu se
usucă rapid).
Măsuri de prevenire-combatere. Cultivarea cartofului pe soluri nisipoase, evitându-se soluri compacte, care reţin apa. Plantarea tuberculilor sănătoși ce provin din culturi neinfectate.
Pentru răsărirea uniformă, punerea tuberculilor la forţat, la temperaturi de 15-17oC, cu 30 de
zile înainte de plantare. Se evită irigarea prin aspersiune – factor de extindere rapidă a bolii.
Recoltarea cartofilor pe vreme frumoasă cu zvântarea tuberculilor. Fertilizarea echilibrată, cu
fosfor şi potasiu, măreşte rezistenţa cartofului la mană. Tratamente cu fungicide cu substanţa
activă: cimoxanil + mancozeb sau cimoxanil + oxiclorură de cupru; mancozeb sau mancozeb +
metalaxil-M; hidroxid de cupru; oxiclorură de cupru; sulfat de cupru; piraclostrobin + boscalid;
dimetomorf + mancozeb.

2.4.2. Alternarioza cartofului sau pătarea brună a frunzelor de cartof (Alternaria solani)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Boala apare la sfârşitul lunii mai – începutul
lunii iunie (la 2 – 3 săptămâni după răsărire), pe timp cald şi cu precipitaţii puţine, detectabilă
prin prezenţa pe frunze a unor pete necrotice circulare bine definite, de mărimi variabile, localizate îndeosebi spre vârful foliolei, prezentându–se ca nişte inele concentrice. Pe măsura creşterii
plantelor şi intensificării atacului, boala urcă pe etajele superioare, ocupă întreg limbul foliar şi
plantele îşi reduc capacitatea de asimilaţie şi se pot usca. La infecţii târzii, la trecerea micozei în
tuberculi, pe suprafaţa acestora apar pete aproape circulare, brune și puţin adâncite, care se pot
uni, acoperind suprafeţe mari, iar pulpa din dreptul lor se înnegrește și putrezește.

incipiente pe frunze

simptome finale pe plantă

pe tuberculi

Fig. 2.4.2. Simptomele alternariozei cartofului sau pătării brune a frunzelor de cartof (Alternaria solani)
Surse: https://www.pestnet.org; https://www.forestryimages.org

Plante-gazdă: cartoful, alte culturi din familia solanacee.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice. Temperaturile favorabile pentru sporulare – între 6 și 34°C, totuși, intervalul optim este între 28 și 30°C. Temperaturile
peste 40°C și lipsa precipitaţiilor defavorizează apariţia infecţiei și dezvoltării bolii.
Modul de răspândire: prin resturile vegetale sau tuberculii infectaţi; prin prezenţa îndelungată a picăturilor de apă pe frunze – rouă, precipitaţii frecvente, irigarea prin aspersiune.
Măsuri de prevenire-combatere. Aplicarea de practici culturale ca: rotaţia culturilor, îndepărtarea şi arderea resturilor de plante infectate, eradicarea buruienilor gazdă ajută la reducerea nivelului inoculului. Aplicarea în doze optime şi în funcţie de analiza de sol a îngrăşămintelor de azot, care sporesc formarea masei foliare, dar reduc rezistenţa plantelor la această
boală. Aplicarea de tratamente cu fungicide când apar primii spori, ceea ce coincide cu apariţia
primelor leziuni, cu substanţe active: mancozeb, oxiclorură de cupru, hidroxid de cupru, şi piraclostrobin + boscalid.
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2.4.3. Râia neagră a cartofului (Synchtrium endobioticum)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Se manifestă într-un mod frecvent pe organele
subterane (tuberculi, stoloni) ale cartofului, la baza tulpinii supraterane şi pe frunzele bazale. Pe
tuberculi şi pe stoloni apar la început nişte excrescenţe mici, cărnoase, moi, de culoare albă sau
albă-gălbui, luând forme şi mărimi diferite, de la dimensiunile unui bob de mazăre până la formaţiuni diforme, care pot întrece mărimea tuberculului. Pe măsura creşterii, tumorile se închid
la culoare până spre brun-negricios. Către sfârşitul vegetaţiei, când solul este umed o perioadă
mai lungă, excrescenţele intră în descompunere, transformându-se într-o masă dezorganizată,
brun-negricioasă. Tumori similare apar şi pe stoloni. Tumorile pot rămâne la locul de formare
până la recoltare sau se detaşează şi putrezesc în sol.

incipiente pe frunze

simptome finale la rădăcini

pe tuberculi

Fig. 2.4.3. Simptomele râiei negre a cartofului (Synchtrium endobioticum)
Surse: https://www.inspection.gc.ca; http://ephytia.inra.fr; www.koppert.com

Plante-gazdă: cartoful, mai rar tomatele şi solanacee spontane: măselariţă, mătrăgună.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice: verele reci cu temperaturii medii de 16-18°C sau mai scăzute; iarna cu 160 de zile și temperatura sub 5°C și precipitaţii
medii într-un an de 700 mm sunt importante pentru dezvoltarea bolii.
Modul de răspândire: prin sporangii de rezervă în repaus, care se eliberează din ţesuturile
infectate și pot face solul nepotrivit pentru producerea cartofului timp de 10 ani; prin sporii în
germinare care pot infecta tuberculii direct prin coaja subţire; ţesuturile vechi, la fel, pot fi infectate prin răni sau orificii naturale.
Măsuri de prevenire-combatere. Depistarea şi delimitarea zonelor contaminate şi interzicerea transportării tuberculilor din aceste zone în alte regiuni. Evitarea culturii cartofului pe terenuri ce reţin apa. Se vor evita terenurile infectate si se va face rotaţia culturilor de cel puţin 5 ani.

2.4.4. Rizoctonioza cartofului (Rhizoctonia solani)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Atacul cel mai sever se înregistrează până la
răsărirea plantelor de cartof. În condiţii favorabile, atacul poate fi puternic, leziunea înconjurând tulpina, provocând răsucirea foliolelor din vârf, cu pete concentrice mari pe spaţiile dintre
nervuri. Pe lăstarii în curs de răsărire se observă zone necrozate de culoare brun-negru, pe o
parte, sau pot înconjura lăstarul, ducând la uscarea părţii de deasupra leziunii. La apariţia de noi
lăstari, procesul se poate repeta, ceea ce va duce la întârzierea răsăririi sau chiar la nerăsărirea
plantelor. Ciuperca poate ataca tulpini mai dezvoltate şi stoloni, dar atacul este mai puţin frecvent. Atacul pe stoloni are un simptom frecvent de prezenţă a unui manşon alb de miceliu la baza
tulpinilor imediat deasupra solului. Pe tuberculi, scleroţii sunt simptomele cele mai cunoscute. Ei
sunt de culoare închisă negru-brun, crestaţi şi sunt evidenţi după spălarea tuberculilor şi se pot
confunda cu particulele de sol, dar nu se înmoaie în apă.
Plante-gazdă: ciupercă polifagă, afectează cartoful, dar produce pierderi multor altor specii.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice. Perioadele de umiditate relativă ridicată (> 98%), umezeala prelungită a frunzelor și temperatura moderată 16-23 0C
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sunt favorabile dezvoltării bolii. În câmp şi sere-solarii, miceliile și scleroţii, care rămân în resturile vegetale, sunt o sursă importantă de inocul pentru culturile ulterioare.

finale pe frunze

pete brune pe lăstari

pe tuberculi

Fig. 2.4.4. Simptomele rizoctoniozei cartofului (Rhizoctonia solani)
Surse: https://wiki.bugwood.org; https://www.extension.uidaho.ed; https://www.potatonewstoday.com

Modul de răspândire: prin material săditor infectat şi maşini de plantat şi prin plantele
spontane de cartofi rămase de la cultura precedentă, insecte vectori.
Măsuri de prevenire-combatere. Nu se admite ca în cartoful pentru sămânţă să fie mai
mult de 5% tuberculi cu scleroţi. Plantarea superficială a tuberculilor, când temperatura solului
este de 8-10 0C, ceea ce va grăbi răsărirea şi va fi mai puţin afectată de ciupercă. Pentru controlul chimic al acestei boli există fungicide care: (i) se aplică la tratarea tuberculilor cu suspensie
de Pseudomonas spp. 3% DSMZ – 13134, titrul 6,6/1010 celule viabile/g, cu doza de 2 g/100 kg
de tuberculi; (ii) tratarea tuberculilor până sau după plantat cu preparate cu s.a. fludioxonil,
mancozeb şi flutolanil.

2.4.5. Putregaiul uscat al tuberculilor de cartof (Fusarium solani)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Atacul se manifestă prin producerea de ofilire
în masă a plantelor și chiar pieirea lor, plantele prezentând un ritm încetinit de creștere, ceea
ce se observă printr-o neuniformitate a înălţimii plantelor. Tuberculii atacaţi au pulpa apoasă,
putrezesc, frunzele se ofilesc, se îngălbenesc și se usucă, iar tulpinile ca și tuberculii prezintă o
brunificare a vaselor conducătoare. Tuberculii infestaţi prin răni prezintă, mai întâi, o încreţire
și brunificare a zonei afectate, apoi coaja se încreţește, formând cercuri neregulate în zona brunificată și uscată, zonă ce se scufundă.

incipiente pe frunze

frunze, simptome finale

pe tuberculi

Fig. 2.4.5. Simptomele putregaiului uscat al tuberculilor de cartof (Fusarium solani)
Surse: http://www.omafra.gov.on.ca; https://www.gardeningknowhow.com; https://ucanr.edu

Plante-gazdă: ciupercă, afectează plantaţiile de solanacee, dar şi alte specii.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice. Infecţia este mai severă atunci când temperaturile depășesc 27oC, pe vreme caldă și umedă cu peste 90% din UR.
Modul de răspândire: prin apă, echipamente de grădină, mecanic sau uneori prin dăunători.
Măsuri de prevenire-combatere: similare combaterii rizoctoniozei (Rhizoctonia solani).
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2.4.6. Rapănul cartofului sau cancerul bacterian al cartofului (Streptomyces scabies)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Bacterioza se manifestă prin atacul tuturor
organelor subterane ale cartofului cu excepţia rădăcinilor. De obicei, boala se manifestă pe tuberculi și stoloni (din aceste considerente este și denumită popular buba neagră a cartofilor), la
baza tulpinii și uneori pe frunzele bazale. Pe tuberculi şi pe stoloni apar la început nişte excrescenţe mici, cărnoase, moi, albicioase, mai târziu aceste excrescenţe cresc, se brunifică, devin
buretoase şi până la urmă se înnegresc (fig. 2.4.6.2). Pe tegumentul tuberculilor apar pustule de
forme şi mărimi diferite, cu suprafaţa aspră. Acestea sunt izolate şi risipite neregulat, iar în cazul unui atac puternic sunt foarte dese, se pot uni şi forma plăgi întinse, sub aspectul unei cruste
aspre şi zbârcite (fig. 2.4.6.3). Pe acelaşi tubercul pot să apară mai multe tumori, cuprinzând
uneori porţiuni mari din pulpa cartofului, care se degradează şi putrezește uşor. Deşi atacă o
parte din organele subterane şi baza tulpinii, lăstarii aerieni şi frunzele se dezvoltă viguros şi
au culoare verde, din cauza că rădăcinile nu sunt atacate. Plantele bolnave nu se deosebesc de
cele sănătoase, iar tumorile se observă târziu, dacă aplecăm tulpinile într-o parte sau în timpul
recoltării cartofilor.

incipiente pe frunze

pe stoloni

pe tuberculi

Fig. 2.4.6. Simptomele rapănului cartofului sau cancerul bacterian al cartofului (Streptomyces scabies).
Surse: https://es.gardenmanage.com; https://projects.ncsu.edu

Plante-gazdă: cartoful, vinetele, sfecla, morcovul, ridichea şi păstârnacul.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice. Pentru dezvoltare preferă soluri puhave uscate, moderat alcaline, și temperaturi de cca 20ºC, optima de 25-28 °C, iar
răspândirea bolii şi intensitatea atacului este mai mare în anii cu veri călduroase şi secetoase.
Modul de răspândire. Se propagă prin sol unde poate trăi ca saprofită, în absenţa cartofului, pe resturile vegetale ale altor culturi gazdă, timp de mai mulţi ani, iar pustulele pot rămâne
viabile 8 luni. Pătrunderea în cartofii tineri se face prin oricare loc al tuberculului, prin lenticele,
dar tuberculii ajunşi la dezvoltare completă nu mai sunt atacaţi. Boala nu se extinde în depozite,
ea evoluează numai în câmp.
Măsuri de prevenire-combatere. Rotaţia solelor şi asolamentul; pe solurile utilizate timp
de câţiva ani la producerea cartofului, probabilitatea declanşării bacteriozei sporeşte multiplu.
Revenirea culturilor de cartof pe acelaşi teren numai după 3-4 ani. Folosirea de tuberculi proveniţi din culturi sănătoase sau tuberculi dezinfectaţi. Pe solurile alcaline (pH peste 7-7,4) trebuiesc
administrate îngrăşăminte acide: sulfatul de amoniu, sulfatul de potasiu şi superfosfatul; se va
evita fertilizarea cu azot.

2.4.7. Înnegrirea bazei tulpinii și putregaiul umed al tuberculilor
(Erwinia amylovora var. atroseptica sau Erwinia carotovora pv. carotovora)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Iniţial bacterioza apare pe plantele din câmp,
pe organele aeriene, şi apoi pe tuberculi în timpul recoltării şi depozitării lor. La începutul lunii iunie, plantele infectate de timpuriu au frunzele mai mici, cu o uşoară răsucire a marginilor
frunzelor spre centrul nervurii, îngălbenite, şi tulpinile mai scurte decât la plantele sănătoase.
Ramurile sunt apropiate de tulpini şi întreaga tufă a cartofului apare ca strânsă şi adunată în sus.
Simptomul principal, după care se dă denumirea bolii, este înnegrirea bazei tulpinii: în porţiunea
înnegrită tulpinile sunt mai subţiri, putrezesc uşor, iar plantele atacate pot fi smulse cu uşurinţă.
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Dacă se face o secţiune prin tulpină în dreptul porţiunii atacate, se observă prezenţa unor puncte
negre, în dreptul vaselor conducătoare, care sunt necrozate. Pe timp relativ umed şi temperaturi
optime, bacterioza înaintează cu rapiditate, încât după 3-5 zile de la producerea infecţiei tulpinile se ofilesc şi cad la pământ, fără să mai manifeste simptome treptate de îmbolnăvire. Plantele
puternic atacate nu mai produc tuberculi, dar la infecţii, mai târziu, când tuberculii s-au format
deja, tuberculii atacaţi prezintă la început o brunificare sau înnegrire a zonei vasculare, apoi pulpa se înmoaie şi evoluează către un putregai umed. Pe vreme secetoasă, când condiţiile climatice
sunt nefavorabile dezvoltării bacteriei, pe suprafaţa tuberculilor apar nişte pete mici, care mai
târziu au o coloraţie roz-violacee cu aparenţă în dreptul ţesuturilor infectate cu caverne pline cu
un mucilagiu bacterian, vâscos şi cu miros neplăcut, în stadiu latent mai târziu brună.

incipiente pe frunze

înnegrirea bazei tulpinii şi a
pe tuberculi
lăstarilor
Fig. 2.4.7. Simptomele înnegrirei bazei tulpinii și putregaiului umed al tuberculilor
(Erwinia carotovora pv. carotovora). Surse: https://www.alamy.com; http://calag.ucanr.edu

Plante-gazdă: cartof, tutun, ceapă, usturoi, praz, ţelină, sparanghel, toate legumele vărzoase,
ardei, castraveţi, dovlecei, morcov, floarea-soarelui etc.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice. Umiditatea excesivă din
sol favorizează afectarea tuberculilor, dar când intervine o vreme secetoasă, boala se oprește și apare un strat de celule brune, uscate, ce separă zona distrusă de cea sănătoasă. Temperatura optimă
de dezvoltare a bacteriei este de 28-30°C, la umiditatea de 85%. Este o bacterie rezistentă la temperaturi scăzute şi la uscăciune; poate ierna în sol, în resturile de plante bolnave rămase după recoltare.
Modul de răspândire. Infectarea tuberculilor se produce prin rădăcini sau prin răni.
Măsuri de prevenire-combatere. Similare aplicabile şi la rapănul cartofului (Streptomyces
scabies). Aplicarea îngrăşămintelor fosfatice mărește rezistenţa plantelor. Plantatul la adâncimea
corespunzătoare şi la timpul optim favorizează răsărirea rapidă şi micșorează pericolul infecţiilor. Înainte de depozitare se face trierea tuberculilor de cartof, înlăturându-se cei bolnavi, loviţi
sau răniţi. În timpul păstrării, boala se extinde şi trece de la tuberculii infectaţi din câmp la cei sănătoşi cu care au fost depozitaţi împreună; din aceste considerente se face depozitarea separată.

2.4.8. Virusul x sau mozaicul x al cartofului (Solanum virus 1 syn. Marmor dubium)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Virusul X al cartofului pe vreme cu puţin soare
şi umedă, înainte de înflorit, apare pe frunze sub formă de o mozaicare slabă, caracterizată prin
decolorarea uşoară a ţesuturilor frunzelor dintre nervurile principale, vizibilă prin transparenţa
limbului foliar. La plantele în plină creştere se observă decolorări mai evidente şi pete de mozaic.
Uneori simptomele de mozaic pot fi însoţite de rugozităţi şi încreţiri ale limbului. În timpul verii,
plantele virozate își pot reveni la culoarea normală, fiind însă numai aparent sănătoase, deoarece
infecţia persistă în ţesuturi. În cazul tulpinilor mai virulente, pe suprafaţa limbului, pe peţiol şi pe
tulpini, apar pete necrotice de forme şi dimensiuni diferite. Intensitatea simptomelor scade o dată
cu creşterea temperaturilor diurne, dar unele soiuri de cartofi pot fi complet atacate fără a prezenta
simptome. Pe suprafaţa tuberculilor poate fi detectat prin pete mici punctiforme de necroze.
Plante-gazdă: cartof, tutun, ardei, tomate, vinete etc.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice. Virusul este deosebit
de rezistent, neomogen după numărul de tulpini pe care le produce, în sucul de cartofi persistă
250 de zile, iar în frunze la temperaturi de - 20oC chiar 12 luni. Simptomele dispar vara pe căldură
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la temperaturi mai mari de +24oC, boala fiind complet mascată, la fel ca şi la temperaturi sub 10oC,
pentru ca în toamnă să se observe zone necrotice pe limb sau pe peţiol.

incipiente pe frunze

final pe frunză

tuberculi afectaţi

Fig. 2.4.8. Simptomele virusului X sau mozaicul X al cartofului (Solanum virus 1 syn. Marmor dubium)
Surse: https://plantix.net/en; https://www.discoverlife.org; https://www.agdia-emea.com

Modul de răspândire: de la un an la altul, cu materialul săditor; de la o plantă la alta – cu
insectele sugătoare și rozătoare (gândaci); mecanic – mașini agricole, unelte, echipamente; resturi
vegetale de la cultura precedentă de cartofi. Nu se transmite prin afide.
Măsuri de prevenire-combatere. Plantarea de material semincer certificat, devirozat – liber
de virusul X. Asolament şi revenirea culturii de cartofi pe aceiaşi solă peste 5 ani. Cultivarea soiurilor timpurii şi extratimpurii şi aplicarea de măsuri agrofitotehnice care să grăbească vegetaţia.
Plantarea de tuberculi liberi de virusuri şi combaterea insectelor vector.

2.4.9. Virusul y sau mozaicul rugos al cartofului (Solanum virus 2 syn. Marmor upsilon)
Simptome şi organele atacate ale plantei. Mozaicul Y produce simptome foarte variate, în
funcţie de plantă, de condiţiile de mediu şi de tulpina de virus. Pe frunzele bazale se observă apariţia unor pete mici, neregulate, colţuroase, brun-negricioase, ulterior pe tulpini şi peţiol. De-a lungul
nervurilor se observă dungi longitudinale brun-negricioase, în dreptul cărora ţesuturile se necrozează. Frunzele virozate sunt mai mici decât cele normale, sunt casante, cu vârful îndoit spre interior şi cu limbul încreţit. Frunzele de la bază şi de la mijloc se usucă mai devreme şi cad, iar în cele
din urmă rămân pe tulpină câteva frunze în vârf, care şi ele prezintă simptome de mozaic şi sunt
încreţite. Plantele atacate formează un număr mic de tuberculi, cu dimensiuni mici, iar pe suprafaţa tuberculilor se detestă prin pete caracteristice concentrice cu marginea brun- întunecată.

incipiente pe frunze

final pe frunză

tuberculi afectaţi

Fig. 2.4.9. Simptomele virusului Y al cartofului (Solanum virus 2 syn. Marmor upsilon)
Surse: https://plantix.net/en; https://www.ipmimages.org

Plante-gazdă: cartof, tutun, ardei, tomate, vinete, sfecla de zahăr, spanacul etc.
Condiţiile afectării plantelor în contextul schimbărilor climatice: viroză gravă a cartofului, cu infecţii transmise de 40 de specii de afide; în frunze incubaţia are loc la 20°C, la umiditate
95%, timp de 12 ore, pe timp de primăveri ploioase. În condiţii de ploi reci de vară, poate reduce
producţia cu 50%.
Modul de răspândire: cu materialul săditor de la un an la altul; cu păduchii de la o plantă la
alta; mecanic – mașini agricole, unelte, echipamentele muncitorilor.
Măsuri de prevenire-combatere: similare aplicabile Virusului X al cartofului.
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III. DĂUNĂTORI DE IMPORTANŢĂ ECONOMICĂ PENTRU
CULTURILE DIN FAMILIA SOLANACEELOR
3.1. SIMPTOMELE PRODUSE DE DĂUNĂTORI DUPĂ AFECTAREA CULTURILOR
DIN FAMILIA SOLANACEELOR (INSECTE, ACARIENI, NEMATOZI)
Daunele provocate de dăunători prezintă simptome evidente și indică că planta se află într-o
stare anormală de dezvoltare și unele organe atacate pot fi distruse parţial sau total, sau planta
în întregime. Aceasta are loc fiindcă în urma atacurilor și dăunărilor se modifică morfologic și
anatomic organul/planta atacată și, respectiv, afectează structura ţesuturilor până la modificarea
fiziologică și dereglarea funcţiilor vitale, adică stagnarea în creștere, ofilirea și uscarea generală.
După tipul aparatului bucal și modul de hrănire dăunătoarii produc daune, care pot fi grupate cu
denumirile: rosături, ciupituri, mine, galerii, cavităţi, gale.

3.1.1. Simptomele după atacul insectelor:
• Rosături de rădăcină, frunză, fruct:
(i) sistemul radicular: rădăcini roase grosolan (larvele cărăbușului-de-mai sau viermele-alb);
(ii) aparatul foliar: frunze cu rosături grosolane și urme alb-lucioase după deplasarea dăunătorului,
unele deja uscate (limacșii); frunze roase grosolan în vârful tulpinii sub formă de perforaţii neregulate parţiale sau în întregime, inclusiv lăstari tineri roși în totalitate (gândacul de Colorado);
(iii) plante: de la formarea plantei supraterestră începe să se ofilească și se smulg uşor din sol;
tulpina tânără și ierboasă din sol roasă total sau parţial (coropișniţa);
(iv) fructe: la tomate și ardei, fructe cu pulpă roasă în formă de galerii mari și neregulate; seminţele în formare consumate și cu o masă mare de excremente lăsate după hrănire; fructe
mărunte și la atingere cad, sau singure se desprind; frunzele cu atac de ciuperci (omizile de
buha fructificaţiilor).
(v) mine de frunză, peţiol și tulpini: limbul foliar cu mezofilul consumat în formă de serpentine
subepidermale – mine; frunze ofilite, dereglări fiziologice și defolieri premature (larvele de
musculiţa minieră); mine pe frunze la început asemănătoare muşculiţei miniere (fir de aţă),
iar apoi diferite pete mari fără formă specială; galerii în peţioluri și tulpini; conul de creştere ale plantei consumat; fructe cu pulpa ciupită sau roasă; pulpa fructului înmuiată și boală
aparută în locul rănii (larvele de „tută”); mine în frunze, peţioluri şi tulpini (larvele de molia
cartofului).
(vi) galerii în rădăcină și tubercul cu înmuierea și putrezirea ţesuturilor: rosături exterioare sau interioare sub formă de galerii în zona de ramificaţie a rădăcinilor; tuberculi de cartof
cu numeroase galerii de nutriţie începute pe lângă muguri care sunt lungi, sinuoase și pline
cu excremente și cu păienjeniş în toate locurile de hrănire (larvele de molia cartofului); tuberculi cu microorganisme patogene (bacterii, ciuperci) în proces de putrezire și cu mirosuri
neplăcute (larvele de molia cartofului, coropișniţe, sârmari, larvele cărăbușului-de-mai sau
viermele-alb, limacși, gândacul de Colorado).
(vii) cavităţi: tuberculi de cartof cu rosături grosolane la nivel de cavităţi (coropișniţă, larvele
cărăbușului-de-mai sau viermele-alb, limacși, gândacul de Colorado).
(viii) colonii, decolorări, gofrări, debilitări, rouă-de-miere, fumagină:
• tripșii: pete pe frunze caracteristice – albe-argintii; frunze necrozate și căzute prematur;
bobocii florali nedeschiși; florile cu miros caracteristic; fructele mici și debilizate;
• afidele: formează colonii din larve și adulţi (aripaţi sau apteri) pe faţa inferioară a frunzelor, în vârful lăstarilor și inflorescenţelor după care frunzele secate de sevă se răsucesc, îngălbenesc și cad prematur; frecvent lăstarii se deformează și obligatoriu apare roua-de-miere;
• musculiţa albă de seră: frunze îngălbenite, uscate și căzute; rouă-de-miere pe suprafaţa
frunzelor și/sau pe fructe și pe aceasta ciuperci funinginoase; fructele improprii pentru
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•

consum și vânzare; potenţial de vegetaţie total redus, creștere reţinută și recoltă scăzută.
efect secundar – roua-de-miere: apare pe suprafaţa frunzelor și/sau pe fructe după hrănirea păduchilor și musculiţelor de seră și după aspectul pozitiv al „mierii” (se hrănesc și
insecte folositoare cu „roua” respectivă) cea negativă este că pe aceasta se dezvoltă ciupercile funinginoase din unele genuri (Capnodium, Alternaria, Fusarium, Penicillium etc.). Consecinţe ale apariţiei ciupercilor sunt: frunzele se înnegresc, se usucă şi cad, iar la atacuri
puternice și plantele se usucă în masă cu compromiterea recoltei, fiindcă roua-de-miere cu
ciupercile împreună defavorizează fotosinteza și fructele devin improprii pentru vânzare
și consum.

3.1.2. Simptomele după atacul acarienilor: plante oprtite din creştere și în proces de uscare;
la ardei se observă scurt-nodarea ramificaţiilor din vârf; frunzele tinere casante (sfărâmicioase),
uşor gofrate, și cu marginile aplecate; de-a lungul nervurilor principale faţa frunzelor depigmentată, îngălbenită, uscată şi la început de cădere; pe dosul frunzelor apare o pânză mătăsoasă
maronie; bobocii florali şi fructele întărite se brunifică şi cad; fructificare scăzută și de calitate
inferioară; la vinete se observă elasticitatea epidermei dispărută și cu o puternică întărire a fructelor, crăpături longitudinale.

Fig. 3.1. Simptomele după atacul acarienilor
Sursa: https://riverbendva.com

Fig. 3.2. Simptomele după atacul nematozilor
Sursa: https://content.ces.ncsu.edu

3.1.3. Simptomele după atacul nematozilor:
(i) ofilire: planta de la suprafaţa solului este ofilită, rămasă în creștere și în proces de uscare
treptată a frunzelor, apoi a plantei întregi;
(ii) răni: la smulgerea plantei din sol se observă rosături și rupturi de cuticulă pe rădăcini, pete
maronii-roșiatice, sau negre și aceste răni necrotice sunt dificil de a le deosebi de simptomele
unor agenţi patogeni;
(iii) înmuiere: ţesut mort în tot cortexul rădăcinilor infectate;
(iv) „bărboşire”: ramificarea excesivă a rădăcinii principale și apariţia unui număr mare de radicele denumită „bărboşire”;
(v) gale: număr mare de gale ovale sau rotunde mici și mari de 10-12 mm în diametru care seamănă cu mărgelele;
(vi)atac secundar – ciupercile: pe rănile produse de acarieni la cartof se instalează ciuperci, iar
cea principală este ciuperca Verticillium dahliae, adică infecţia secundară care definitiv omoară de timpuriu planta de cartof.
La cartofi s-a demonstrat că P.penetrans are o relaţie cu V.dahliae și apare sindromul denumit
„moartea timpurie a cartofului” și tuberculii depozitaţi devin violeţi. Diagnosticul vizual al simptomelor nematodului se stabilește corect, sau confirmă prezenţa și atacul lor în câmpul de sub
cultură într-un laborator specializat.
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3.2. DĂUNĂTORII POLIFAGI CARE AFECTEAZĂ CULTURILE DIN FAMILIA
SOLANACEELOR
3.2.1. Coropisniţa – Gryllotalpa gryllotalpa

face parte din familia Gryllotalpidae, ordinul Orthoptera, clasa Insecta
ETAPELE DEZVOLTĂRII
Ouăle

Este elipsoidal, de culoare galbenă cu
luciu verziu, de 3-3,5 mm lungime

Ponta și
cuibul

Cu pereţii netezi, mare cât un ou de găină,
prevăzut cu mai multe ieşiri

Larva

Asemănătoare cu adultul, deosebindu-se
prin dimensiunile mai mici ale corpului şi
aripile nedezvoltate. La apariţie este albă,
iar mai târziu devine castanie-negricioasă.

Adultul

Are corpul alungit, aproape cilindric,
de 40-50 mm lungime, brun-închis,
acoperit cu perişori deşi, scurţi, catifelaţi.
Picioarele anterioare sunt adaptate pentru
săpat, cele mediane susţin corpul, iar
posterioare pentru sărit. Aripile anterioare
pergamentoase, scurte, în repaus acoperă
numai toracele şi baza abdomenului.
Aripile posterioare sunt bine dezvoltate,
transparente, mai lungi ca abdomenul,
în repaus strânse ca un evantai în lungul
corpului

UNDE POT FI GĂSITE
În cuibul din
sol la 10-20 cm
adâncime

Larva și adultul se
află în sol
și suprafaţa
solului,
printre rădăcinile
și tuberculii
plantelor-gazdă

PLANTELE-GAZDĂ
Polifagă în ambele stadii: adult și larvă și atacă multe plante cultivate şi spontane ca: legumicole (tomate, vinete, ardei, castraveţi, varză, conopidă), rădăcinoase (morcov, sfeclă, pătrunjel
etc.), cartof, pepinierele pomicole, silvice şi viticole, în plantaţiile de flori etc.

BIOLOGIA
Coropişniţa dezvoltă o generaţie la 2 ani. În sere și răsadniţe
se dezvoltă fără oprire și tot anul poate fi găsită în stadiile de ou,
larvă şi adult. Iernează în sol ca larvă și adult, la adâncime de
până la 1 m sau în mraniţă, în băligar şi în grămezile de gunoi.
În aprilie apare și în câmp deschis, când temperatura solului la
20-30 cm adâncime ajunge la 8,5-10°C, iar în masă la 12-15°C. Activă noaptea și sapă galerii lungi în spirală, la suprafaţa solului,
migrând în sol în căutarea hranei; ziua inactivă și stă în galeriile
adânci. Împerecherea are loc noaptea din martie în sere şi răsadniţe, iar în câmp în mai–iunie.
O femelă depune 300-400 de ouă timp de 8-12 zile: (i) în sere
în luna martie; (ii) în câmp după 20 mai până prin 10 septembrie. Pe căldură incubaţia durează
10 zile, iar pe răcoare –15 zile.
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Larvele se dezvoltă încet, iar odată cu răcirea solului se retrag la iernat la adâncimi de 20-50
cm sau în locuri călduroase (băligar, mraniţă, gunoi etc). Primăvara continuă hrănirea și ajung
din nou coropișniţe spre toamna anului al doilea.
Coropisniţa trăieşte în sol și preferă terenurile uşoare şi umede, bine afânate şi bogate în substanţe organice, de aceea dăunează mai mult în sere, răsadniţe, în luncile inundabile ale râurilor,
iazurilor şi ale altor bazine de apă în terenurile irigate artificial. Se mai întâlneşte frecvent lângă
fermele zootehnice, unde găseşte loc pentru iernat şi înmulţire – grămezile de băligar.
Factorii naturali care o reglează semnificativ pe coropișniţă sunt cei abiotici, și anume:
(i) în anii cu secete de scurtă durată, coropișniţa dezvoltă o generaţie la doi ani, iar arșiţa şi
seceta de scurtă durată o stopează doar temporar, devenind mai puţin activă şi se retrage în
straturile adânci ale solului (diapauză estivală indusă);
(ii) în anii cu secete de lungă durată, coropișniţa nu diapauzează temporar, dar din cauza stresului hidrotermic începe a căuta mai intensiv alte surse de hrană, acestea fiind rădăcinoasele
și tuberculii de cartof, fiindcă le asigură echilibrul fiziologic. Totodată, eclozarea și dezvoltarea stadiului larvar are loc mai intensiv, aceasta fiind o regulă a naturii pentru supravieţuirea
indivizilor și formarea populaţiilor ulterioare. De aceea, dispariţia temporară a coropișniţei
din câmp nu este un indicator bun pentru fermier, fiindcă în urma selecţiei naturale vor urma
indivizi cu rezistenţă la schimbările climatice și populaţiile se vor reface, respectiv dăuna și
consecinţele de rigoare.

DAUNE
•

La rădăcinile plantelor tinere, sau abia răsărite, sau recent plantate cu rădăcini subţiri după care se ofilesc repede, se smulg uşor din sol şi se usucă;
• La seminţele în germinaţie, când le rod total sau parţial
chiar şi de larvele tinere;
• La fructe și tuberculi apar cavităţi de forme şi mărimi diferite în care se instalează putrezirea organelor atacate.
Pagube mai mari (până la 40-60%) produce pe terenurile
structurate, bogate în substanţe organice, aerate şi umede, care
îi permit coropişniţei să circule cu uşurinţă prin sol.

MONITORIZAREA
Coropişniţele pot fi uşor determinate după:
(i) urme: râmăturile de pământ de la suprafaţă (mai ales după
ploi ca și la râme) şi se întind de la o plantă la alta, având 2-3
cm lăţime;
(ii) plantele ofilite și uscate care rămân verzi;
(iii) capcane luminoase, fiindcă sunt atrase de lumină şi de anumite zgomote sau vibraţii sonore.

MANAGEMENTUL ÎN SERE ȘI RĂSADNIŢE
Prevenirea și combaterea non-chimică
• la înfiinţarea răsadniţelor şi serelor noi, preventiv se verifică terenurile pentru a ocoli cele
infestate de coropişniţă;
• noile răsadniţe şi sere de înfiinţat pe locuri mai înalte şi mai departe de fermele zootehnice;
• pământul şi băligarul folosit la producerea răsadului se cern bine pentru a depista larvele
și adulţii, adică a preîntâmpina pătrunderea coropişniţei în răsadniţe şi sere;
• răsadniţele şi serele să încercuiesc cu şanţuri adânci de 25-30 cm, presurate cu vegetaţie și
stropite cu insecticide;
• fâșii din gălbenele și crizanteme sădite în jurul serelor de legume, ca repelente pentru coropișniţă, previn invaziile, adică le dezorientează și direcţionează în alte zone, respectiv le
resping de la plantele-gazde;
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•
•
•
•

locul răsadniţelor pentru producerea răsadului de schimbat după 5 ani de exploatare, fiindcă în ele se acumulează coropişniţa la nivel de masă;
răsadniţele se menţin într-o curăţenie perfectă în interior, dar la fel de important și în exterior, iar prezenţa grămezilor de băligar și resturi vegetale în preajmă sunt răsadniţe și de
coropișniţă;
vara, între ciclurile de producţie, se distrug buruienile pe care se hrănesc suplimentar coropișniţele;
toamna, până la retragerea coropişniţei la hibernare, se dezinsectează solul cu insecticide.

CAPCANE
Capcana-cu-miere: (i) o tablă de carton unsă cu miere de albine; (ii) cartonul se amplasează
în calea coropișniţei; (iii) mirosul dulce de miere atrage toate coropișniţele de pe o rază de 5 metri
pătraţi; (iv) învelișul catifelat al coropișniţei o face vulnerabilă la cleiul din mierea de albină și
acolo rămâne; (v) cartonul în fiecare săptămână se unge cu un strat de miere proaspătă.
Capcana-de-melasă: (i) 3-4 linguri de melasă se amestecă cu 1 cană de apă; mixtura de melasă se toarnă într-un vas sau într-un borcan cu gura largă; vasul cu momeală se pune în diferite
părţi din seră sau din grădină; mirosul dulce al melasei atrage coropișniţa și cade în apă.
Capcana-cu-bere: (i) cutii goale de la bere sau sticle din plastic cu gâtul tăiat; (ii) se toarnă în
ele câte 50 ml de bere și se îngroapă în solul invadat de coropișniţe la nivel cu solul; (iii) norma –
una la 10 metri pătraţi de teren; (iv) mirosul le atrage și cad în capcana cu pereţii lunecoși și nu
pot urca pentru a ieși și așa se îneacă; (v) berea se schimbă o dată la 10 zile.

MANAGEMENTUL ÎN CÂMP DESCHIS
Prevenirea și combaterea non-chimică sau măsuri agrotehnice:
• arăturile adânci de toamnă, până la retragerea coropișniţei pentru iernare contribuie la
distrugerea în masă a stadiului hibernant – larve și adulţi;
• după arătura de toamnă pe terenurile puternic infestate se sapă gropi-capcană: dimensiuni 50x50x50 cm; se umple cu băligar proaspăt, preferabil de cal; iarna, în zilele mai
geroase, se deschid și lopătează aceste capcane şi indivizii retrași pentru iernat se distrug
prin îngheţare;
• băligarul din gospodării și ferme se transportă în câmp şi se împrăştie tot atunci numai
iarna pe timp geros, astfel îngheaţă toţi indivizii retrași la iernat;
• în cursul perioadei de vegetaţie, pe terenurile infestate se aplică lucrarea repetată a solului, ceea ce contribuie la distrugerea parţială a ouălor şi a larvelor tinere;
• distrugerea sistematică a buruienilor care sunt o hrană suplimentară pentru coropișniţe.
Combaterea chimică
• În Republica Moldova este înregistrat Antimedvedca (imidacloprid) 3,0 g/m2 prin încorporare în sol la 5-10 cm adâncime, în perioada de vegetaţie, cu afânarea ulterioară a solului.
• Sunt valabile și reţetele vechi de momeli toxice din: (i) boabe de grâu, orz, ovăz, porumb întregi sau fărâmiţate; (ii) boabele se opăresc sau se fierb puţin în apă sărată (sarea o
menţine umedă îndelung şi devine atractivă pentru coropişniţă); (iii) fiertura se amestecă
cu ulei de floarea-soarelui sau melasă (3-5%) și se adaugă insecticidul; se aplică cu 7-10 zile
înainte de înfiinţarea culturilor. Rezultate mai bune se obţin dacă momelile se aplică după
irigare, când activitatea coropișniţelor este mai intensă.
Întotdeauna respectaţi instrucţiunile de utilizare, dozare și precauţiile!
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3.2.2. Viermii-sârmă pe modelul gândacului pocnitor roşcat – Melanotus fusciceps
face parte din familia Elateridae, ordinul Coleoptera, clasa Insecta
ETAPELE DEZVOLTĂRII
Oul

UNDE POT FI GĂSITE

oval, lungime ce diferă de la specie la
specie, de la 0,5 până la 1,5 mm, culoare
albă, corionul tare și rezistent

În sol la 2-3 cm
adâncime

Larva

are corpul de 1,5-2 mm lungime,
transparent, apoi ajung până la 40 mm,
strălucitoare, galbene-cărămizii sau
galbene-portocalii

Larva și pupa în
sol; adultul pe
vegetaţie dar mai
mult în locuri
ascunse

Pupa

până la 35 mm lungime, strălucitoare,
galbenă-portocalie

Adultul

are corpul alungit de 12-16 mm lungime,
roşu-bruniu, lucios şi cu o pubescenţă
întunecată. Capul mai îngust decât
pronotul. Pronotul este mai lat decât lung,
bombat şi strălucitor, cu o punctuaţie
rară. Elitrele paralele, strălucitoare, cu o
punctuaţie rară, dispuse liniar.

PLANTELE-GAZDĂ
Sârmarii adulţi (gândacii pocnitori) au un regim de hrană mixt: (i) carnivor (diferite insecte
mici, râme etc.) şi vegetarian (frunzele cerealelor de toamnă şi de primăvară, culturile perene,
haturile cu ierburi graminee) şi nu produc daune semnificative.
Sârmarii-larve au un regim de hrană vegetarian ca și la adulţi: leguminoase perene, cereale
(porumb, grâu, orz etc.), plantele tehnice (floarea-soarelui, sfecla, tutunul, cartoful etc.), legumicole (tomate, vinete, varză, morcov etc.), butaşii viţei-de-vie, puieţii din pepinierele pomicole şi
silvice etc., iar una din plantele preferate este pirul.

BIOLOGIA
Elateridele (Agriotes obscurus, A. sputator, A. lineatus, Selatosomus latus) au ciclu de dezvoltare asemănător: o generaţie la 3-5 ani; iernează în sol larva de diferite vârste şi insecta adultă, la
12-40 cm, unele până la 50-80 cm. Zborul gândacilor are loc de la sfârşitul lui aprilie –începutul
lunii mai şi durează până la mijlocul lunii iulie. După perioada de hrănire are loc copulaţia: din
a doua jumătate a lunii mai şi până în prima jumătate a lunii iunie. Răspândirea prin zbor este
slabă, rareori depăşind peste 100 m.
Adulţii se hrănesc cu elementele florale ale plantelor spontane umbelifere, graminee, crucifere, leguminoase, compozite etc., sau rod parenchimul frunzelor, fără a distruge nervurile lor,
producând pe frunze adâncituri alungite, care sunt greu de observat şi nu prezintă importanţă
economică.
Ponta: ouăle le depun în locurile de unde au apărut gândacii, în terenuri umide şi bogate în
substanţe organice; la o adâncime de 2-3 cm, izolat sau în grupe de 3-5, uneori câte 5-20 ouă, adesea în şiruri a câte 4-5, în medie 150-250 ouă. Incubaţia durează 15-45 zile, în funcţie de tempe
raturi şi umiditate. La temperatura de 20°C şi umiditatea solului de 50-60%, larvele se răspândesc
în sol în căutarea de hrană.
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Larvele sunt migratoare în raport cu umiditatea stratului de
sol : (i) vara pe călduri şi secetă întrerup hrănirea, coborând la
adâncimi mai mari – 1-1,5 m; (ii) primăvara și toamna pe umiditate sporită, sau după ploi abundente, ele urcă spre suprafaţa
solului; (iii) în căutarea hranei ele se mişcă deja pe orizontală în
rază de 15-20 cm și dăunează plantele sub nivelul coletului.
Pupa: stadiul larvar durează 3-5 ani, apoi năpârlesc ultima
oară, se retrag la adâncimi mai mari, de la 20 până la 40 cm,
îşi construiesc o lojă pupală și se înpupează. După o lună apar
adulţii, care rămân în loja pupală în diapauză până în primăvara următoare.
Factorii limitativi ai sârmarilor sunt cei abiotici, și anume seceta. În literatura de specialitate
se arată că seceta de vară menţine larvele în grupe și imobile la adâncime, iar toamna se ridică
la suprafaţă. Însă schimbările climatice evidente din ultimii ani par a contribui la dispariţia sârmarilor sau reducerea populaţiilor, dar sensibilitatea lor este superioară și într-adevăr o bună
parte vor rămâne moarte la adâncime. Dar supravieţuitoarele vor obţine renumita rezistenţă la
factorul stresant „seceta” și acestea nu vor dispărea niciodată din terenurile agricole, așa cum nu
vor dispărea nici râmele. Tot în literatură se semnalează că rădăcinoasele și tuberculii de cartof,
invers, menţin sârmarii activi chiar și pe secetă de lungă sau scută durată. Aceste plante-gazde
vor constitui habitate perfecte pentru formarea rezervelor biologice ulterioare.

DAUNE
Cele mai mari daune produc larvele polifage în anul II-IV de
viaţă, când dăunează în terenurile înţelenite sau cu leguminoase perene şi în terenurile uşor acide luate în cultură, sau care au
urmat în asolament ca premergătoare pentru semănăturile de
cereale, legumicole etc. În anul I se hrănesc cu humus, substanţă
organică în descompunere, şi cu rădăcinile subţiri ale plantelor.
Larvele se hrănesc cu boabele în germinare sau în interiorul lor;
zona de ramificaţie a rădăcinilor, rozând la exterior sau pătrund
în interior, săpând galerii de hrănire.
Consecinţe: plantele stagnează în creştere, iar cu timpul se
ofilesc şi se usucă; culturile atacate au multe goluri. La invazii
mari, pagubele cauzate de larve pot ajunge până la 60%, iar uneori culturile pot fi compromise. În tuberculii de cartof, la rădăcinoase (sfeclă, morcov, pătrunjel etc.) larvele rod numeroase galerii de nutriţie, în care pătrund diferite microorganisme (bacterii, ciuperci) patogene, care provoacă putrezirea lor. La atacuri
puternice, pagubele cauzate de diferite specii de viermi-sârmă
în culturile de cartofi pot ajunge până la 80-100%.

MONITORIZAREA
•
•

insectele adulte (gândacii pocnitori) se monitorizează dificil, fiindcă trăiesc puţin, stau în
locuri ascunse și frecvent în vegetaţia din afara câmpului și zboară sau migrează în teren
agricol doar pentru a depune ouăle;
larvele se monitorizează numai prin săpături speciale pentru depistarea și determinarea lor.
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MANAGEMENTUL ÎN CÂMP
Prevenirea și combaterea non-chimică
Măsurile agrotehnice
• rotaţia culturilor în asolament cu mazăre, fasole, rapiţa, bobul, lintea ş.a.;
• arăturile de vară şi de toamnă după recoltare distrug larvele din sol și adulţii;
• dezmiriştirea, discuirea solului dintre rândurile prășitoarelor la depunerea ouălor, apariţia larvelor şi împupării semnificativ reduc gândacii pocnitori (sârmarii);
• îngrăşămintele organice şi minerale (azotat de amoniu şi superfosfat) sporesc dezvoltarea
și rezistenţa plantelor la atac, fiind și nocive asupra larvelor (mai ales a celor din primele
vârste);
• prin (i) patul germinativ bine pregătit şi fertilizat + (ii) termenele optime de însămânţare
+ (iii) sămânţa de o valoare biologică superioară = germinaţie bună și ritm de dezvoltare a
plantelor viguroase, după care devin mai rezistente la atacul insectelor;
• distrugerea buruienilor, în special a pirului (Agropyron), preferata plantă a dăunătorului,
prin cultivarea repetată a solului din primăvară, înainte de înfiinţarea culturii, care: (i)
favorizează creşterea şi dezvoltarea plantelor; (ii) distrug larvele;
• cultivarea soiurilor de plante rezistente la atacul dăunătorului.

COMBATEREA CHIMICĂ
În anii cu invazii, când densitatea larvelor cu
2 săptămâni până de plantarea carofului depăşeşte PED (5–8 larve/m2 de sol), se aplică:
• sămânţa tratată asigură protecţia seminţelor şi a tinerelor plantule, până la o fază
mai avansată;
• tratamente chimice la sol, la cuib, sau pe
rând odată cu plantatul răsadurilor. Condiţia: când infestările sunt puternice, peste 10 larve/m2;
• tratarea tuberculilor de cartof care asigură protecţia culturii timp de 75-80 zile
de la răsărire împotriva viermilor-sârmă şi altor dăunători din sol cu preparatul Force 1,5
G (teflutrin) 10,0 g/kg ;
• mocirlirea rădăcinilor de răsad la legume înainte de plantare. Reţeta: (i) soluţia din „zeamă” de bovine, lut şi pământ în părţi egale; (ii) se toarnă apă și se mestecă până la consistenţa smântânii; (iii) se adaugă 10-20 g de Force 1,5 G (teflutrin) 10 g la 10 1itri de mocirlă.
Întotdeauna respectaţi instrucţiunile de utilizare, dozare și precauţiile!
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3.2.3. Cărăbuşul-de-mai – Melolontha melolontha

face parte din familia Scarabaeidae, ordinul Coleoptera, clasa Insecta
ETAPELE DEZVOLTĂRII

UNDE POT FI GĂSITE

Oul

este oval, cât un bob de cânepă, de 1,5-2
mm lungime, alb-lăptos

în sol

Larva

numită și „vierme alb”, sau „găinuşe”, are
corpul până la 65 mm lungime, curbat,
alb-gălbui şi la pipăit moale

în sol

Pupa

este albă-gălbuie, de 20-30 mm lungime,
cu 2 peri scurţi spiniformi în vârful
abdomenului

în sol

Adultul

are corpul de 22-31 mm lungime,
culoare neagră, iar capul şi pronotul
sunt negre lucioase cu reflexe verzui.
Elitrele (aripile superioare) sunt brune,
roşcate, fin punctate şi cu 5 carene
longitudinale evidente, lucioase, uneori
cu o pubescenţă albă. Abdomenul este
negru-lucios, pigidiul (coada) este alungit,
în formă de con îndreptat în jos

în perioada
hibernării – în
sol; în perioada
hrănirii – pe
câmpurile cu
plante agricole
cultivate și
diverse forestiere

PLANTELE-GAZDĂ
Polifag în ambele stadii active de dezvoltare: adultul și larva.
Plantele-gazde ale adultului: pomii fructiferi (prunul, cireşul, vişinul, caisul, nucul, mai puţin mărul, părul şi viţă-de-vie) şi diferite specii silvice (fagul, stejarul, mesteacănul, ulmul, carpenul), majoritatea arbuştilor fructiferi şi ornamentali, precum şi multe specii de plante ierboase.
Plantele-gazde ale larvelor: (i) porumbul, floarea-soarelui, sfecla pentru zahăr, tuberculii de
cartof, morcovul etc., sau lemnoasele.

BIOLOGIA
Cărăbuşul-de-mai dezvoltă o generaţie la 4 ani, iar în anii secetoși–3 ani, fiindcă se intensifică hrănirea larvei din cauza stresului termic, recuperând necesarul din organele pe care se
hrănește. Iernează în sol larva de 1 şi 2 ani şi ca adult, la 25-50 cm adâncime. Adulţii ies din sol
la înflorirea în masă a caisului – sfârşitul lunii aprilie–începutul lunii mai, de unde şi denumirea
populară de cărăbuşul-de-mai. Când solul se încălzește până la 9,5°C la o adâncime de 10 cm
zboară masculii, apoi femelele (temperatura solului se ridică la 14-15°C). Cărăbușii zboară până
la înflorirea prunului şi vişinului, hrănindu-se 2-3 săptămâni cu frunzele pomilor fructiferi şi
specii forestiere (stejarul, ulmul, fagul, mesteacănul etc.), apoi se împerechează și după 15-20 de
zile depun ouăle în sol la adâncimi între 10-20 cm, uneori până la 40 cm, în funcţie de umiditatea
solului. Femela depune ouăle în 2-3 etape, în grupe (5-20 sau până la 40 bucăţi) și în cuib. În total
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depune 70-90 ouă, uneori 120. Incubaţia durează 24-35 zile. Femelele zboară până la 0,5-2 km,
alegând terenurile uşoare, bine lucrate şi bogate
în substanţe organice (humus).
Dezvoltarea viermilor durează 2-3 ani și numai în cel de-al 3-lea an, la sfârşit de iulie sau în
august, se retrage în sol la cca 10-50 cm, formează un cuib și se transformă în pupă. Împuparea
durează 4-8 săptămâni, apoi în toamnă apar
cărăbușii, dar rămân în cuiburi până în primăvară, când încep un nou ciclu. Zborul în masă
al cărăbuşilor are loc periodic, o dată în 3-4 ani,
fiindcă dezvoltă o generaţie în 3 ani.

DAUNE
Cărăbușul: rod grosolan și distrug frunzele pomilor fructiferi, uneori mugurii și inflorescenţele
Viermele-alb sau larva: (i) cele tinere se hrănesc cu coaja
ouălor, apoi cu humus, rod resturi vegetale sau rădăcini fine,
fragede și nu produc pagube; (ii) larvele din ultimele vârste rod
grosolan rădăcinile ierboaselor. Atacul se recunoaşte uşor faţă
de alţi viermi prin rosăturile în spirală a rădăcinilor. La tuberculii de cartof rod galerii mari, în care se localizează acarieni,
nematozi, bacterii sau ciuperci, care produc putrezirea lor. Intensitatea atacului variază în funcţie de desimea şi conformaţia sistemului radicular al plantei-gazdă. O larva într-un an se deplasează pe o rază de 2-3 m.

MONITORIZAREA
•
•

Populaţiile: (i) periodicitatea zborului la 3-4 ani poate servi la prognoza multianuală şi
avertizarea combaterii; (ii) zboruri sporadice şi în alţi ani, deoarece în sol se găsesc concomitent larve de diferite vârste, dintre care una este predominantă.
Indivizii: (i) zborul adulţilor are loc în luna mai, seara, de asupra vegetaţiei și se pot prinde manual; (ii) controlul riguros al tuberculilor de cartof după recoltare și estimarea daunelor provocate de larve.

MANAGEMENTUL ÎN CÂMP
Prevenirea și combaterea non-chimică
• A adultului: scuturarea şi adunarea pe o peliculă aşternută sub pomi, când se hrănesc şi
copulează adulţii (dimineaţa, pe răcoare, cărăbuşii stau amorţiţi şi cad uşor de pe pomi).
• A larvei: (i) lucrările timpurii de primăvară, când larvele se găsesc în stratul superficial al
solului, și astfel se distruge o bună parte a lor; (ii) fertilizarea terenurilor infestate pentru
refacerea mai rapidă şi dezvoltarea sistemului radicular şi a întregii plante, făcându-le mai
rezistente la atac; (iii) folosirea seminţelor sănătoase, de calitate superioară, cu o germinaţie
sporită; (iv) semănatul dens, corect şi într-un teren bine pregătit pentru ca la zborul în masă
al cărăbuşului şi depunerea ouălor, culturile să fie bine dezvoltate şi încheiate, fără goluri,
astfel infestarea se reduce; (v) la depășirea PED (1-3 larve/m2) se recomandă biopreparate
(Beauveria bassiana sau Bacillus thuringiensis) care provoacă epidemii în populaţiile de larve.
Combaterea chimică a larvei
• Seminţe: tratarea insecticidă a seminţelor ca şi la viermii-sârmă (vezi Melanotus fusciceps);
• Răsad: mocirlirea rădăcinilor de răsad înainte de plantarea legumelor după reţeta indicată la combaterea sârmarilor (vezi M.fusciceps).
• Tuberculi: tratarea tuberculilor de cartof înainte de plantare împotriva mai multor viermi
dăunători din sol cu insecticidul omologat Fastac 100 EC (alfa-cipermetrin) 0,07-0,1 g/l,
care asigură protecţia timp de 75-80 zile de la răsărire.
Întotdeauna respectaţi instrucţiunile de utilizare, dozare și precauţiile!
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3.2.4. Limaxul de grădină – Deroceras agreste

face parte din familia Agriolimacidae, ordinul Stylommatophora, clasa Gastropoda
ETAPELE DEZVOLTĂRII
Oul

Larva

Adultul

UNDE POT FI GĂSITE

este oval, de 2-2,5 mm lungime,
semitransparent, de culoare albă.

în sol

este asemănătoare cu adultul, cenuşiedeschisă, acoperită cu un mucilagiu apos
incolor.

pe suprafaţa
solului și plantele
de hrănire

are 40-60 mm lungime, corpul alungit,
îngustat posterior, moale şi lunecos,
acoperit cu mucilagiu incolor, care îl
apără de uscare şi supraîncălzire. Pe spate
are limacela (scutul calcaros). Culoarea
variabilă: galben-albicios, cenuşiu-deschis,
cenuşiu-gălbui sau brun-roşcat, cu dungi
fine închise, dispuse neregulat. Pe cap
au două perechi de tentacule retractile
și inegale (două scurte şi două lungi), cu
funcţia organelor de simţ. În cavitatea
bucală are radula (gen limbă) cu care
mărunţește hrana.

pe suprafaţa
solului și pe
plantele cu care
se hrănește

PLANTELE-GAZDĂ
Limaxul cenuşiu este un polifag, atacă diferite plante cultivate şi spontane, începând cu cerealele (grâu, ovăs etc.), leguminoase (fasolea, soia), plante tehnice (porumb), legumicole (varză, castraveţi, morcov, dovlecei, salată, tomate, vinete etc.), viţa-de-vie, pomi şi arbuşti fructiferi, plante
furajere (sfeclă, rapiţă), medicinale etc.

BIOLOGIA
În seră dezvoltă 3-4, iar în câmp 2-3 generaţii
pe an. Iernează în stadiul de ou, mai rar ca adult
în sol la o adâncime de 20-30 cm, pe sub bulgări,
pietre, la baza plantelor etc. În prima jumătate
a lunii mai sau la temperatura medie zilnică de
8-10°C, larvele ies din hibernare și se hrănesc
1,5-2 luni, apoi se transformă în adulţi. Ziua stau
ascunse pe sub bulgări de pământ, pietre, pe sub
diferite resturi vegetale, la baza plantelor etc.,
iar noaptea se hrănesc cu frunzele din cale. Pe
timp ploios și umiditate ridicată, limacșii se hrănesc şi ziua. Adulţii au același mod de viaţă și în scurt timp de hrănire se cuplează și femela depune ouăle eşalonat: din a doua jumătate a lumi mai și toată vara. Ponta din 20-30 ouă o depune în
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