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ABSTRACT.  Results of spreading ability of main 
aphid species in potato crop in three location of the 
country North, South and Central part show that the best 
phitosanitary condition for seed production a in the north 
part of the country where the temperature and aphids 
fl ight is lower.

The vectors pressue is not dependent only on the 
abundance of aphids but on the species structure and 
the dynamics of fl ight too. In the second crop production 
aphids pressure is two times lower. When the fl ight of 
species with transmission effi  ciency begins earlier the 
virus spreading is stronger as a result of the fact that 
the younger plants are more susceptible to infections. 
Dates about mobility capacity of the main aphid species 
of viruses transmission in potato crop constitutes a basic 
element of the integrated potato pest control.

Isolation of the seed potato fi eld from viruses source, 
elimination of infected plants, aphids control by chemi-
cals haulm killing according aphids pressure, storage of 
the seeds in controlled conditions permit to obtain a rela-
tive good quality of the seeds in local condition. 

KEYWORDS: aphids, method of protection viruses infection, 
quality of secols.

INTRODUCERE

Pentru declanşarea unei infecţii virotice este nece-
sară întrunirea mai multor elemente: sursa externă sau 
internă de infecţie, virusul, vectorul, presiunea virotică 
şi vectorială, expoziţia. În această compoziţie, vectorul 
afi da este factorul care permite evidenţierea şi răspândi-
rea virusului de la o plantă la alta. Dacă una dintre cele 
două cauze (viruşii şi vectorii – afi dele) ar fi  eliminată, 
atunci producerea şi menţinerea materialului de plan-
tat, liber de aceşti viruşuri, s-ar realiza cu o mai mare 
uşurinţă şi cu mai puţine eforturi materiale şi umane.                                                                   
Producerea cartofului de sămânţă calitativ este condiţi-
onată de numărul speciilor de afi de – vectori ai infecţiei 
virotice, care zboară atât în interiorul, cât şi în exteriorul 
câmpurilor de cartof. De aceea este necesară monitoriza-
rea acestor specii, prin captarea lor în vasele galbene ( Mi-
lošević şi Petrović, 1997; Basky, 2002; Kuroli, Lantos, 2006; 
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Oвэс, Зейрук, 2008; Замалиева Ф., 2009; Замалиева Ф.И. 
и др., 2010; Vucetic, I. Jovicic, 2013; Donescu D., 2003, 
2008, 2010, 2016). 

MATERIALE ŞI METODE

Cercetările de monitorizare a dinamicii de zbor a afi de-
lor au fost efectuate în trei zone de cultivare a cartofului: 
zona de Sud – s.Talmaza, Ştefan-Vodă; zona de Centru – 
s. Paşcani, Criuleni, şi zona de Nord – s. Corjeuţi, Briceni. 
Monitorizarea dinamicii de zbor a afi delor şi capturarea 
lor s-a făcut prin metoda clasică a vaselor galbene (curse 
Moericke), amplasate câte două pe diagonala suprafeţei 
cultivate cu cartof. Ca mediu de capturare s-a folosit apa 
cu un adaos de detergent lichid, pentru reducerea tensiu-
nii superfi ciale. Probele s-au ridicat zilnic până la ora 8.30 
şi s-au conservat în alcool de 70°. Materialul biologic a fost 
analizat la lupa binoculară. Ca determinatoare a speciilor 
de afi de s-au folosit lucrările: Taylor (1981); Jacky şi Bo-
uchery (1981); Blackman şi Eastop (1984); Nafria (1984); 
Remaudiere şi Fernandez (1990); D. Donescu, M. Enoiu 
(1998). Dinamica de acumulare a infecţiei virotice şi ter-
menii de înlăturare a tufei au fost calculaţi săptămânal, 
conform indicelui presiunii vectoriale (Банадысев, 2000, 
2003) ( http://aphmon.csl.gov.uk).

REZULTATE ŞI DISCUŢII

 Transmiterea viruşilor cartofului de la un câmp la al-
tul este atribuită, în primul rând, activităţii formelor ari-
pate. De asemenea, tot ele sunt în mare măsură cauza de 
transmitere a viruşilor în interiorul unei culturi de cartof, 
de la o plantă la alta.

Rezultatele obţinute pe parcursul a zece ani de moni-
torizare a dinamicii de zbor a afi delor indică (tab.1) că atât 
suma totală de afi de capturate, cât şi numărul de afi de – 
vectori de virusuri, variază de la an la an, în funcţie de con-
diţiile climatice: temperatura aerului, suma de precipitaţii, 
media temperaturilor pe timp de iarnă etc. (Винокуров Н., 
1985; Basky Z., 2002; Ciutacu M. şi al., 2007; E. Oвэс, В. 
Зейрук, 2008; A. Vucetic, I. Jovicic, 2013; Donescu D., 2008, 
2010, 2016).  Mobilitatea afi delor este determinată de fac-

torii abiotici. Migrarea activă are loc în intervalul de tempe-
raturi de 13–260C, cu o maximă intensifi care la temperatura 
de 21–230C. La temperaturi mai joase de 130C şi mai mari 
de 300C, migrarea afi delor se reduce substanţial sau se sto-
pează. Primele afi de au fost capturate destul de timpuriu, 
deja în decada a treia a lunii mai, cu o creştere maximă a 
frecvenţei în a treia decadă a lunii iunie–prima decadă a lu-
nii iulie, când este depăşit cu mult pragul critic de virulenţă. 
În lunile calde de vară se observă o reducere a intensităţii 
de zbor în a doua şi a treia decadă a lunii iulie–prima şi a 
doua decadă a lunii august. Un rol deosebit de important 
îl joacă şi umiditatea aerului. Dacă ea este mai scăzută de 
70%, activitatea afi delor se reduce esenţial. În anii de moni-
torizare, temperatura medie zilnică a aerului, în luna mai, a 
fost de 21–260C, iar pe timp de vară uneori atingea cote de 
34–370C. Umiditatea relativă a aerului a constituit în luna 
mai 70–80% pe timp de zi, în luna iunie – 65–75% în orele 
dimineţii, iar pe timp de zi scăzând până la 45–50%. În zile-
le însorite şi calde din luna iulie umiditatea aerului, pe timp 
de zi, a înregistrat scăderi de până la 35–45%, începând cu 
primele ore matinale. În zilele călduroase de vară activita-
tea de zbor a afi delor a fost observată doar în primele ore 
ale dimineţii. În astfel de condiţii, de regulă, creşte activi-
tatea cicadelor (Cicadidae) şi tripşilor (Thripidae), la fel de 
periculoase în transmiterea viruşilor nepersistenţi şi a altor 
boli, cum ar fi  stolborul la tomate sau viroidul tuberculilor 
fuziform la cartof. Pentru viitor este necesar să fi e monito-
rizată mai strict activitatea şi răspândirea acestor insecte, 
care încep să joace un rol tot mai important în transmiterea 
bolilor şi diminuarea calităţii cartofului şi legumelor pentru 
sămânţă.

Numărul speciilor capturate pe parcursul anilor de 
monitorizare (1999–2008) variază între 19 şi 37. În mai 
multe lucrări ştiinţifi ce, de regulă, se prezintă numărul to-
tal de afi de, în altele se evidenţiază speciile – vectori de 
viruşi. Dar nu toate speciile de afi de – vectori de viruşi, au 
aceeaşi importanţă în transmiterea viruşilor. Din numărul 
total de afi de capturate în anul 1999, în zona de Sud, 79% 
(273) au fost vectori şi viruşi, comparativ cu câmpul expe-
rimental Paşcani – 78% (257) şi, respectiv, 70% (215) în 
zona de Nord, Corjeuţi. Rezultatele obţinute în anul 2001 
demonstrează o uşoară creştere a numărului total de afi de, 

Tabelul 1 
Monitorizarea dinamicii zborului afi delor în funcţie de zona de cultivare

Specifi care 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Zona de Nord, Corjeuţi

Total afi de 307 367 412 415 389 521 892 445 401 601
AVV1 215 245 168 189 257 321 417 206 225 314
AVSA2 59 78 52 51 73 97 112 55 57 66

Zona de Centru, Pașcani

Total afi de 328 389 475 424 320 728 1125 437 347 654
AVV1 257 281 235 220 218 493 598 235 213 329
AVSA2 68 85 58 55 64 142 162 63 59 79

Zona Sud, Talmaza

Total afi de 344 401 468 502 328 835 1321 498 365 712
AVV1 273 296 275 317 205 527 612 289 293 425
AVSA2 73 87 79 67 56 158 175 75 85 102

AVV1 – Afi de – vectori de viruşi; AVSA2 – Activitatea vectorială sumară a afi delor.
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dar o scădere a speciilor-vectori de viruşi în toate câmpuri-
le de monitorizare, în comparaţie cu anul 1999. În zona de 
Sud, localitatea Talmaza, raportul procentual a scăzut de 
la 79 la 59 (275), în zona de Centru, localitatea Paşcani, de 
la 78 la 49 (235), iar în zona de Nord, localitatea Corjeuţi, 
de la 70 la 41 (168) (tab. 1).

Din totalul speciilor de afi de captate au fost selectate 
şi identifi cate doar cele care au o importanţă economică 
în cultura cartofului. Aceste specii periculoase ca vectori 
de viruşi sunt: (Aphis fabae (Scopaly), Aphis frangulae 
(Kaltenbach), Aphis nasturtii (Kaltenbach), Aulacorthum 
solani (Kaltenbach), Brachycardus helichrysi (Kaltenbach), 
Macrosiphum euphorbiae (Tomas), Myzus persicae (Sulzer), 
Phorodon humuli (Schrank), Rhopalosiphum padi (Linnae-
us). Ca urmare a analizei rezultatelor obţinute s-a consta-
tat că zona de Nord este mai puţin dominată de afi de, in-
clusiv de cele vectori ai viruşilor. Totuşi, în unii ani căldu-
roşi şi secetoşi, cu condiţii critice atât pentru cultură, cât 
şi pentru fauna afi delor, cum au fost anii 2003 şi 2007, în 
care pe parcursul perioadei de vegetaţie în zonele de Sud şi 
de Centru au căzut nu mai mult de 75–80 mm de precipi-
taţii, temperatura aerului înregistrând un timp îndelungat 
30–330C pe parcursul zilei, în unele cazuri ridicându-se la 
35–380C, iar umiditatea aerului fi ind la extreme de secetă 
– 35–40%, se observă o reducere semnifi cativă a numă-
rului de afi de capturate în toate zonele, dar mai ales în 
câmpurile experimentale din sudul şi centrul republicii. În 
anii 2004–2005 s-a manifestat o creştere bruscă a dina-
micii de zbor a afi delor. Această accelerare se datorează 
temperaturilor mai blânde din timpul iernii şi celor mai 
joase ale aerului din perioada de vegetaţie, la nivelul de 
24–260C, dar şi cantităţii de precipitaţii din perioada de 
vegetaţie la nivelul de 280–300 mm. În aceşti ani numărul 
de afi de capturate a crescut de 2-3 ori, în comparaţie cu 
anii 1999–2003. Numărul de afi de ale speciilor-vectori de 
viruşi variază în funcţie de specie şi an. În toţi anii de mo-
nitorizare ponderea cea mai mare îi revine speciei Aphis 
fabae, care variază, în funcţie de an şi localitate, de la 68 
de indivizi în anul 2001 (Corjeuţi), la 278 de indivizi în 
anul 2003 (Paşcani), urmată de specia Aphis frangulae, 22-
67 de indivizi (tab. 2). Poziţia a treia îi revine speciei Myzis 
persicae, care este considerată principalul vector de răs-
pândire a viruşilor şi se regăseşte în număr mare în toate 

loturile de cartof afl ate în studiul de monitorizare, variind 
între 24 de indivizi, anul 2001 (Talmaza) şi 8 indivizi, anul 
2005 (Corjeuţi). 

Myzis persicae este considerată de specialişti ca cea 
mai virulentă şi periculoasă specie, ei revenindu-i cel mai 
important rol şi servind ca indice a unităţii de măsură 
a coefi cientului de virulenţă. Este recunoscut faptul că 
pragul de virulenţă constituie 50 de afi de Myzis persicae 
(Sulzer) capturate la un vas galben. Dat fi ind faptul că im-
portanţa altor specii de afi de şi indicii de transmitere a 
viruşilor este mai scăzută faţă de specia Myzis persicae, 
toate calculele se fac în baza unor coefi cienţi în raport 
cu această specie. Pentru determinarea pragului critic de 
dăunare, ca unitate de măsură este considerat păduchele 
verde al piersicului Myzis persicae (Sulzer), cu indicele de 
virulenţă echivalent cu 1. Indicele de virulenţă a altor spe-
cii de afi de este de 0,4 la speciile Aphis frangulae, Aphis 
nasturtii, Rhopalosiphum padi, Rhopalosiphum padi, 0,1-
0,2 –  la specia Macrosiphum euphorbiae, 0,1 – la speciile 
Aphis fabae, Phorodon humuli, Brachycaudus helicrysi.                                          

Determinarea pragului critic de virulenţă al afi delor, 
captate la un singur vas galben, se determină prin sumarea 
afi delor capturate (Банадысев С., 2000, 2003). De exemplu, 
dacă la o evidenţă sunt acumulate 5 afi de Myzis persicae, 
12 Aphis nasturtii, 9 Aphis frangulaie, 20 Aphis fabaie etc., 
efectuarea calculelor se face conform adunării sumelor de 
baluri în felul următor: (5x1)+(12x0,4)+(9x0,4)+(20x 0,01) 
= 13,6 indivizi. Cifrele de la toate evidenţele se adună. La 
atingerea sumei de 50 de indivizi rezultă că s-a atins pra-
gul critic de virulenţă, după care, în decurs de până la 15 
zile, perioadă în care viruşii pot afecta tuberculii, trebuie 
să fi e întreruptă vegetaţia prin distrugerea mecanică sau 
chimică a tufei.

În Republica Moldova, în multe localităţi, mai ales din 
zonele de Sud şi Centru, se practică producerea cartofului 
în cultura a doua, atât cu tuberculi proaspăt recoltaţi, cât 
şi cu tuberculi păstraţi din anul precedent. Plantarea se 
efectuează în mijlocul lunii iulie, iar primele plante răsar 
la sfârşitul lunii iulie–începutul lunii august. Reieşind din 
aceste considerente, monitorizarea afi delor s-a efectuat 
timp de trei luni (august, septembrie, octombrie). În scopul 
protecţiei cartofului de sămânţă de diferite boli şi dăună-
tori, tuberculii înainte de plantare se tratează obligatoriu 

Tabelul 2 
Principalele specii de afi de – vectori de viruşi, capturate în câmpurile experimentale 

de cartof pentru sămânţă

Specia
Zona de Sud, Talmaza Zona de Centru, Pașcani Zona de Nord, Corjeuţi

2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003

 (Aphis fabae) 128 195 243 112 107 278 68 105 124
 (Aphis frangulae) 67 39 52 32 22 61 37 28 43
 (Aphis nasturtii) 7 16 23 19 18 32 12 8 17
(Aulocharthum solani) 2 6 0 3 4 1 3 2 0
(Macrosiphum 
euphorbiae) 6 2 0 4 1 2 5 2 1

 (Mysus persicae) 24 19 14 17 15 22 13 18 8
(Brachycaudus helicrysi) 11 11 6 16 23 8 10 9 5
(Rhopalosiphum padi) 24 12 6 13 18 9 12 8 3
 (Phorodon humuli) 8 17 2 21 13 4 7 9 3
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cu unul din produsele de protecţie de uz fi tosanitar (Emes-
to quantum, Actara sau altele), care asigură o protecţie 
bună contra gândacului de Colorado, dar şi a afi delor la 
prima etapă de creştere şi dezvoltare, precum şi în peri-
oada maximă de zbor: sfârşitul lunii august– începutul lui 
septembrie.

Precipitaţiile de la începutul toamnei, dar şi nopţile 
mai reci, reduc substanţial numărul total de afi de compa-
rativ cu dinamica de zbor din cultura de primăvară-vară 
(tab. 3), ceea ce asigură o calitate mai bună a seminţei de 
cartof obţinută prin această metodă. Totodată, trebuie asi-
gurată o protecţie corespunzătoare, deoarece valul maxim 
de activitate a afi delor se manifestă înainte de înfl orirea 
plantelor, adică în perioada când acestea sunt mai sensibi-
le la viruşi. Lipsa mijloacelor practice de combatere direc-
tă a virozelor impune ca în producerea cartofului pentru 
sămânţă şi în multiplicarea lui să se aplice un complex 
întreg de măsuri indirecte, care previn sau reduc infecta-
rea plantelor cu viruşi (12, 85, 26). Pe lângă măsurile fi to-
sanitare specifi ce producerii cartofului pentru sămânţă, în 
acest complex sunt incluse şi metodele agrotehnice.                                           

Cercetările ştiinţifi ce şi practica producerii cartofului 
pentru sămânţă demonstrează că cele mai frecvente gre-
şeli comise de producătorii din ţara noastră în timpul creş-
terii cartofului sunt:

- utilizarea insufi cientă a soiurilor cu rezistenţă sporită 
la degenerarea virotică şi ecologică;                       

- nerespectarea recomandărilor de pregătire a cartofu-
lui de sămânţă pentru plantare şi a termenelor timpurii 
de plantare;                                              

- neefectuarea sau efectuarea prea târzie şi necalitati-
vă a eliminărilor plantelor bolnave din câmpurile de pro-
ducere a seminţelor;                                         

- nerespectarea spaţiilor de izolare a câmpurilor de 
cartof de sămânţă de cele ale cartofului de consum sau a 
surselor potenţiale de infecţie;                                    

- aplicarea prea târzie a măsurilor de protecţie contra 
afi delor transmiţătoare de viruşi; 

- alegerea incorectă a produselor de uz fi tosanitar;        
- nerespectarea dozelor şi a perioadelor de aplicare;                        
- cultivarea fără irigare sau în condiţii de irigare insu-

fi cientă; 
- nerespectarea termenelor de întrerupere a vegetaţiei 

prin distrugerea tufei;  
- păstrarea tuberculilor în condiţii nedirijate de tempe-

ratură şi umiditate.      
Este cunoscut efectul benefi c al izolării câmpurilor de 

producere a cartofului pentru sămânţă de potenţialele sur-
se de infecţie. În majoritatea ţărilor producătoare de cartof 
câmpurile pentru producerea seminţei sunt amplasate în 
zone naturale speciale, cu un număr redus de afi de şi sur-
se de infecţie (Catelly T., 1974; Man S., Draica C., 1977, 
1985; J.A. de Box, J.P. van der Want, 1987; H.P. Beukema, 

Tabelul 3 
Dinamica de zbor a afi delor în cultura a doua, câmpul experimental din Paşcani

Specifi care 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total afi de 135 210 105 132 265 320 289 105
AVV1 73 92 52 68 104 132 112 47
AVSA2 29 37 26 31 42 53 45 23

AVV1 – afi de – vectori de viruşi; AVSA2 – activitatea vectorială sumară a afi delor.

D. van der Zaag, 1990; Morar G., 1999; Анисимов Б., 2004; 
Замалиева Ф., 2009; Гериева Ф. и др., 2013; Анисимов Б., 
2014; Анисимов Б. и др., 2015 ).

Republica Moldova nu dispune de astfel de zone, cu 
obstacole naturale, dar, totodată, condiţiile de cultivare 
a cartofului din ţara noastră diferă de la o zonă la alta. 
Partea de nord a republicii dispune de cele mai favorabi-
le condiţii de producere a cartofului de sămânţă. În lipsa 
obstacolelor naturale (munţi, fâşii forestiere şi suprafeţe 
mari de apă etc.), ca mijloace de izolare pot servi câmpurile 
masive de porumb, culturi furajere – lucernă, trifoi, livezi 
de pomi fructiferi bine întreţinute din punct de vedere fi -
tosanitar.                       

Conform rezultatelor obţinute în ce priveşte infl uen-
ţa surselor de infecţie din afara culturii, pe parcursul a 
trei ani de înmulţire, asupra răspândirii virusurilor Y şi a 
virusului răsucirii frunzelor, cele mai importante (grave) 
virusuri, s-a stabilit că izolarea în spaţiu are o mare impor-
tanţă pentru prevenirea răspândirii infecţiilor, cu cei doi 
viruşi transmişi prin intermediul afi delor. După un an de 
reînmulţire, infecţiile, în condiţii de neizolare, cresc consi-
derabil faţă de condiţiile de izolare atât pentru virusul Y, 
cât şi pentru virusul răsucirii frunzelor. La soiul timpuriu 
Agata procentul de infecţie a crescut de 1,6 ori, la soiul 
semitimpuriu Red Scarlet – de 1,5 ori, iar la soiul semitar-
div Desiree – de 1,7 ori. După doi ani de reînmulţire rata 
de infecţie creşte esenţial în toate câmpurile, îndeosebi 
în câmpurile fără izolare. La soiul Agata procentul total 
de plante virozate creşte de la 1,08 la 5,93 în condiţii de 
maximă izolare şi până la 8,74 fără izolare. La soiul Red 
Scarlet – de la 1,3 după primul an, până la 6,1 după doi 
ani, în condiţii de izolare, şi de la 6,1 cu izolare până la 
9,77 fără izolare, pe parcursul anului doi de multiplicare. 
După trei ani de multiplicare fără izolare gradul de infecţie 
creşte brusc, după care utilizarea tuberculilor, ca material 
de plantat, devine inefi cientă.

O altă metodă de combatere a viruşilor şi de diminuare 
a rolului vectorial al afi delor este procedura de  eliminare 
a plantelor atacate de viroze din câmpurile de cartof de 
sămânţă (în condiţii de izolare şi fără izolare). Deja după 
doi ani de reînmulţire, cu efectuarea eliminărilor, se ob-
servă o infl uenţă semnifi cativă asupra reducerii infecţiilor 
cu virusul Y şi cel al răsucirii frunzelor. Eliminarea timpu-
rie şi repetată a plantelor infectate secundar cu virusul Y 
asigură menţinerea infecţiilor la un nivel foarte scăzut, în 
condiţii de izolare maximă, şi reduce de 2-3 ori procentul 
de infecţie în toate sectoarele cu o distanţă mai mică de 
izolare sau fără izolare. Reducerea infectării cu virusul Y 
este mai semnifi cativă în comparaţie cu virusul răsucirii 
frunzelor, care se explică prin faptul că (în cazul virusu-
rilor nepersistente) după eliminarea surselor de infecţie 
din cultură, infecţiile ulterioare depind mai mult de sur-
sa minimă de infecţie rămasă în cultură sau, eventual, de 
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sursele de infecţie din apropierea culturii. Dacă comparăm 
datele după doi ani de multiplicare, fără şi cu eliminarea 
surselor de infecţie din interiorul câmpului, se asigură o 
scădere a nivelului infecţiei în câmpul cu izolare maximă – 
de la 5,93 la 2,95% la soiul Agata, de la 6,1 la 3,2% la soiul 
Red Scarlet şi de la 9,42 la 4,16% la soiul Desiree. Procen-
tul mai mare de infecţie la soiurile Red Scarlet şi Desi-
ree se explică prin perioada mai lungă de vegetaţie, adică 
printr-o expunere mai lungă presiunii de infecţie. În cazul 
virusului răsucirii frunzelor, efectul eliminării infecţiilor 
secundare din interiorul culturii este mai redus. Infecţiile, 
în acest caz, sunt provocate de vectori de la distanţe mai 
mari, din afara câmpului, iar pentru prevenirea răspândi-
rii lor este necesară asanarea zonelor sau sectoarelor de 
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producere a cartofului pentru sămânţă. Acest fenomen se 
explică şi prin faptul că şi simptomele infecţiilor, în cazul 
virusului răsucirii frunzelor, apar mai târziu, eliminarea 
surselor de infecţie se face cu întârziere, timp în care se 
produc noi infecţii, mai ales în anii populării timpurii a 
culturilor cu Myzus persicae (păduchele verde al piersicu-
lui). Acest fapt se observă preponderent la soiul semitardiv 
Desiree, relativ sensibil la virusul răsucirii frunzelor. 

Un rol aparte în combaterea vectorilor de răspândire 
a viruşilor îi revine protecţiei chimice sistematice şi cali-
tative. Rezultatele obţinute în urma cercetărilor demon-
strează că înainte de efectuarea eliminării este necesar să 
se aplice tratamente cu insecticide sistemice pentru dis-
trugerea vectorilor. Acest fapt reiese şi din interacţiunea 

Tabelul 4 
Infl uenţa tratamentelor de combatere a vectorilor de răspândire a viruşilor 
şi interacţiunea lor cu eliminarea surselor de infecţie din interiorul câmpului 

de cartof în condiţii de izolare, 1 000 m

Numărul de 

tratamente

Eliminarea 

plantelor in-

fectate

               Plante infectate, %, soiul Agata, elita

       VYC        VRFC Total viroze, %

   %   Dif.    %   Dif.    %   Dif.

Fără tratament
fără eliminare 1,1 100 1,85 100  2,95 100
cu eliminare 0,48 44 0,63 34 1,11 38

Un
tratament

fără eliminare 0,96 87 1,61 87 2,57 87
 cu eliminare 0,45 41 0,57 31 1,02 35

Două trata-
mente

fără eliminare 0,85 77 1,51 82 2,36 80
 cu eliminare 0,4 36 0,48 26 0,88 30

Trei tratamente
fără eliminare 0,79 72 1,32 71 2,11 72
 cu eliminare 0,3 27 0,31 16 0,61 21

Patru trata-
mente

fără eliminare 0,77 70 1,28 69 2,05 69
 cu eliminare 0,29 26 0,3 16 0,59 20

Soiul Red Scarlet, elita

Fără tratament
fără eliminare  1,25 100 1,65 100 2,9 100
cu eliminare 0,75 60 0,55 33 1,3 41

Un
tratament

fără eliminare 1,15 92 1,51 91 2,66 91
cu eliminare 0,67 53 0,48 29 1,15 40

Două trata-
mente

fără eliminare 0,98 78 1,38 84 2,36 81
cu eliminare 0,51 41 0,39 24 0,9 31

Trei tratamente
fără eliminare 0,87 70 1,15 70 2,02 70
cu eliminare 0,44 35 0,33 20 0,77 27

Patru trata-
mente

fără eliminare 0,73 58 1,03 62 176 61
cu eliminare 0,38 30 0,31 19 0,69 24

Soiul Desiree, elita

Fără tratament
fără eliminare 1,59 100 2,07 100 3,66 100
cu eliminare 0,98 62 1,81 87 2,79 76

Un
tratament

fără eliminare 1,34 84 1,63 79 2,97 81
cu eliminare 0,83 52 1,24 60 2,07 57

Două trata-
mente

fără eliminare 1,19 75 1,47 71 2,66 73
cu eliminare 0,65 41 1,04 50 1,69 46

Trei tratamente
fără eliminare 0,89 56 1,31 63 2,2 60
cu eliminare 0,53 33 0,77 37 1,3 36

Patru trata-
mente

fără eliminare 0,76 48 1,25 60 2,01 55
cu eliminare 0,47 30 0,58 28 1,05 29
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dintre tratamentele cu insecticide sistemice şi eliminarea 
surselor de infecţie din interiorul culturii, care arată că în 
cazul virusului răsucirii frunzelor tratamentele sistemice 
sunt decisive pentru prevenirea răspândirii infecţiilor atât 
cu eliminarea plantelor infectate, cât şi fără eliminarea 
acestora (tab. 4). În cazul efectuării a 2-4 tratamente (în 
funcţie de perioada de vegetaţie a soiului), procentul de 
infecţie cu virusul răsucirii frunzelor se menţine relativ 
constant între câmpul cu şi fără eliminare, dar din cauza 
neefectuării tratamentelor între variantele cu eliminare 
şi neeliminare sunt diferenţe semnifi cative, de la 33–34 
până la 100% la soiurile Agata şi Red Scarlet şi de la 87 
până la 100% la soiul Desiree, mai sensibil la virusul ră-
sucirii frunzelor.

Aşadar, eliminarea plantelor infectate din câmpuri-
le de cartof în condiţii de izolare are un efect pozitiv în 
menţinerea loturilor de sămânţă în stare fi tosanitară 
bună, care diminuează semnifi cativ gradul de infecţie. Un 
rol destul de important în diminuarea zborurilor afi delor 
revine protecţiei chimice sistematice a câmpurilor de să-
mânţă. Efectuarea a 3-4 tratamente chimice, cu alternarea 
insecticidelor, reduce considerabil numărul afi delor, pro-
centul plantelor infectate scade de 2 ori faţă de martor, iar 
în variantele cu eliminarea plantelor suspecte – de 3 ori. 
Este bine cunoscut faptul că infecţia tuberculilor cu viroze 
este cu atât mai mare, cu cât perioada de la infectarea 
plantelor de cartof de către afi de, sau prin contact, până 
la întreruperea vegetaţiei, este mai mare. De aceea între-
ruperea timpurie a vegetaţiei la cartoful pentru sămânţă 
este considerată, de rând cu plantarea timpurie, comba-
terea afi delor şi eliminarea plantelor infectate cu viroze, 
una dintre măsurile cele mai efi ciente pentru prevenirea 
transmiterii viruşilor din aparatul foliar în tuberculi (Do-
nescu D., 1998; Popescu D., 1993; Vârcan P., Draica C., 1993; 
Vârcan P., Diaconu A., 2004; Анисимов Б., 2004; Жукова О., 
2004; Назмиева Р., 2006; Замалиева şi al., 2007, 2009; 
Мaлявко А. и др., 2009; Самодоров В. и др., 2007, 2011; 
Марухленко A. и др., 2015 ). Stabilirea termenelor optime 
de distrugere a tufelor urmează a fi  efectuată ţinându-se 
cont de particularităţile biologice ale soiului, dinamica de 
răspândire a afi delor (generaţiile zburătoare) şi dinamica 
de acumulare a tuberculilor. Unii cercetători fac o paralelă 
între termenele de înlăturare a tufei cu anumite faze de 
dezvoltare a cartofului, de obicei cu înfl orirea cartofului, 

iar înlăturarea tufei stabilind-o după numărul de zile după 
înfl orirea plantelor. În alte lucrări (Vârcan P., Diaconu A., 
2004) se menţionează că întreruperea vegetaţiei la soiuri-
le timpurii, în intervalul 55-65 de zile după răsărirea plan-
telor, a avut un efect pozitiv asupra diminuării procentului 
de infecţii cu viruşi. Oricum, majoritatea absolută a cerce-
tătorilor afi rmă că cu cât mai timpuriu este întreruptă ve-
getaţia, cu atât mai puţin plantele sunt atacate de viruşi, 
iar tuberculii, în generaţiile următoare, sunt mai sănătoşi.               

Acţiunea de întrerupere a vegetaţiei culturilor de car-
tof pentru sămânţă este una dintre masurile tehnologice 
de bază, care previne migrarea viruşilor din aparatul foliar 
în tuberculi. De aceea pentru a stabili momentul optim de 
distrugere a tufei este absolut necesară monitorizarea plan-
taţiilor pentru a determina dinamica, intensitatea zborului 
şi structura afi dofaunei prezente în câmpurile de cartof.

Datele prezentate în tabelul 5 demonstrează că oda-
tă cu avansarea în maturitate şi amânarea întreruperii 
vegetaţiei creşte treptat procentul de plante infectate cu 
viruşi. Începând cu a doua jumătate a lunii iulie, când 
creşte numărul de zbor al afi delor, cicadelor, tripşilor şi 
al altor insecte, iar măsurile de protecţie se reduc, creşte 
şi numărul de plante infectate. În funcţie de soi şi sta-
rea plantelor, vegetaţia trebuie întreruptă, pentru a evi-
ta deplasarea infecţiei din tufă în tuberculi. Un fenomen 
specifi c procesului de degenerare ecologică a cartofului în 
condiţiile Republicii Moldova, mai ales în zonele de Centru 
şi de Sud, este pierderea capacităţilor reproductive, o parte 
din tuberculi în cel de-al doilea an nu încolţesc. Datele din 
tabel indică că cu cât mai mult cartoful este expus creşte-
rii sub acţiunea temperaturilor ridicate ale aerului şi solu-
lui, la o umiditate scăzută a aerului, cu atât procentul de 
pierdere a capacităţii de încolţire este mai mare. Conform 
rezultatelor obţinute în condiţii de producere a cartofului, 
cu efectuarea limitată a irigărilor, (1-2) în loc de 3-4, sau 
chiar cultivarea fără irigare, nivelul de pierdere a capacită-
ţilor reproductive poate să depăşească 50%.                  

Măsurile de întrerupere a vegetaţiei şi recoltarea tim-
purie au avut un efect extrem de pozitiv asupra produc-
tivităţii cartofului în anii următori. Cu cât mai timpuriu 
este întreruptă vegetaţia şi efectuată recoltarea, cu atât 
mai calitativ şi productiv este materialul de plantat.                     
Întreruperea vegetaţiei, în funcţie de zborul afi delor, în 
ţara noastră este uneori nerespectată din diferite motive: 

Tabelul 5 
 Infl uenţa termenelor de întrerupere a vegetaţiei asupra stării fi tosanitare 

a cartofului în postcultură (media 2004–2008)

Termenele de 
întrerupere a 

vegetaţiei

                  Plante atacate de viroze în postcultură, % 

Total Virusul X Virusul Y Virusul L
Virusul S, 

M
Tuberculi cu 

colţi fi loși

Soiul Agata (timpuriu)

15–20 iunie 2,5 0,5 0,2 0 1,8 0
21–25 iunie 3,2 0,9 0,3 0 2,0 2
26–30 iunie 4,7 1,2 0,5 0 3,0 4
1–5 iulie 5,6 1,8 0,7 0,3 2,8 7
6–10 iulie 7,3 2,5 1,2 0,5 3,1 9
11–15 iulie 12,3 4,3 2,1 1,1 4,8 11
Fără întrerupere 18,3 6,7 2,8 1,9 6,8 12
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economice – producţii prea mici sau biologice, impuse de 
necesitatea trecerii anumitor perioade între plantare şi 
recoltare, pentru ca tuberculii să atingă un anumit grad 
de maturitate fi ziologică, alteori din lipsa datelor de mo-
nitorizare. Aceste cauze pot şi trebuie să fi e înlăturate sau 
atenuate printr-o plantare cât mai timpurie şi cu material 
încolţit. În ţările europene, producătoare de cartof de să-
mânţă, întreruperea vegetaţiei conform datelor dinamicii 
de zbor a afi delor este obligatorie. În caz contrar, câmpu-
rile de sămânţă sunt declasate în categorii mai joase, iar 
producătorii de sămânţă suportă pierderi mari sau pot 
pierde statutul de producător de sămânţă.

CONCLUZII

Materialul de plantat, calitativ din punct de vedere bi-
ologic, fi tosanitar şi fi zic, constituie pes te 60% din devizul 
de cheltuieli suportate pentru producerea cartofului. Pe de 
altă parte, este stabilit şi faptul că în realizarea producţiei 
mari şi calitative un rol de peste 50–70% îi revine mate-
rialului de plantat. De calitatea biologi că a cartofului de 

sămânţă depinde, în primul rând, capacitatea de încolţire 
a tuberculilor şi vigoarea colţilor, uniformitatea răsăririi 
şi puterea de creştere a plantelor şi, ca urmare, ritmul de 
formare a tuberculilor, numărul, mărimea şi calitatea lor. 
Pentru obţinerea rezultatelor înalte acesta îi obligă pe cul-
tivatori să manifeste o atitudine cât mai responsabilă faţă 
de aprovizionarea cu să mânţă calitativă şi respectarea 
tehnologiei de cultivare.

Abordarea problemei combaterii degenerării virotice 
şi ecologice prin monitorizarea vectorilor de răspândire 
a afi delor, amplasarea producerii cartofului pentru să-
mânţă în zona de nord a republicii, izolarea câmpurilor 
cartofului de sămânţă, eliminarea plantelor bolnave, 
efectuarea calitativă a tratamentelor chimice, întrerupe-
rea vegetaţiei la o anumită fază de dezvoltare a plantelor 
conform datelor de activitate a afi delor, păstrarea carto-
fului în condiţii de temperatură şi umiditate controlate, 
contribuie la rezolvarea parţială a problemei şi anume, la 
re coltarea tuberculilor fi ziologic mai tineri şi la o redu-
cere semnifi cativă a procentu lui de infecţie din tuberculi 
acumulat în tufă.
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