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SULFUL  ŞI  STRUGURII
C. DADU, doctor habilitat în agricultură, G. GRIGHEL, doctor 
în biologie, V. CEBANU, doctor în agricultură, M. CUHARSCHI, 
doctor habilitat în agricultură, Institutul Știinţifico-Practic de 
Horticultură și Tehnologii Alimentare

Sulful este elementul chimic cu simbolul (S), grupa a VI-a 
din tabelului periodic al lui Mendeleev. Este o substanţă solidă 
cristalizată de culoare galbenă, insolubil în apă, stabil în aer. 
În natură se găseşte în principal sub formă de compuşi: sul-
faţi de calciu, sodiu, cupru, fi er, polisulfuri, precum şi în stare 
liberă. Conținutul total de sulf din sol este de circa 850 mg/kg 
substanţă uscată.  În sol, acest element variază foarte mult şi, 
în funcţie de tipul acestuia, poate fi  de la 2 până la 3 500 mg 
pe 100 g de sol. În medie, cantitatea de sulf în sol, asigurând 
o nutriţie normală a plantelor, ar trebui să fi e de cel puţin 10–
15 kg/ha. Sub acest nivel, se constată o defi cienţă de sulf. 
Conform datelor europene, conţinutul mediu de sulf din sol 
este de 18–33 kg/ha. De menţionat că în condiţiile Republicii 
Moldova, potrivit datelor disponibile, solul pe care sunt ampla-
sate plantaţiile de struguri nu necesită aplicarea sulfului. Sulful 
din sol este predominant în formă organică şi numai 10–15% 
sub formă de SO4. Este caracteristic faptul că în humus rapor-
tul dintre azot şi sulf (N:S) este aproape constant – de la 8:1 
până la 12:1 [7]. Potrivit Ghidului de agrochimie, datorită pre-
cipitaţiilor atmosferice, solul poate acumula sulf până la 100 
kg/ha şi mai mult.

R.C. Akcirin [1] informează că sulful nu are o importanţă 
majoră pentru struguri, deoarece necesitatea acestuia este 
nesemnifi cativă şi, de regulă, este asigurată de existenţa în 
sol a acestui element în formă mobilă. În stratul arabil al so-
lurilor de cernoziom se conţine 0,91% de sulf. După cum se 
menţionează în Ghidul de referinţă pentru fertilizanţi [4] indus-
tria nu produce în mod specifi c îngrăşăminte cu sulf. Rezer-
vele de sulf aproape din toate solurile sunt sufi ciente pentru 
obţinerea unor recolte înalte.  În plus, sulful se introduce cu 
superfosfat (Ca (H2PO4)2·H2O + CaSO4, 11–12% S), sulfat de 
magneziu (MgSO4·H2O, 14–22% S), sulfat de potasiu (K2SO4, 
17–18% S), kalimagneziu (K2SO4· 2MgSO4, 20–22% S), sulfat 
de amoniu (NH4)2SO4, 24% S), sulfat de calciu (CaSO4·2H2O, 
16–18% S), sulfat de cupru (CuSO4·5H2O), sulfat de mangan 
(MnSO4·4H2O), sulfat de zinc (ZnSO4·7H2O) şi cu îngrăşămin-
te concentrate complexe cu conţinut de sulf, precum şi cu în-
grăşăminte organice (1% S). Sulful este de asemenea utilizat 
în asociere cu pesticidele pentru combaterea dăunătorilor şi 
bolilor (sulfat de cupru, sulfat de fi er, sulf pulverulent şi coloi-
dal etc.). Pe plantaţiile de struguri, în condiţii de câmp, după 
cum menţionează S.G. Bondarenco [3], rareori se manifestă o 
lipsă de sulf ca urmare a introducerii acestuia cu alte macro- şi 
micronutrienţi. 

De menţionat faptul că utilizarea unor cantităţi mari de 
compuşi ai sulfului, cum ar fi  acidul sulfuric, sulfurile, sulfaţii şi 
sulfura de carbon, este toxică pentru plante [7].

Se ştie că sulful este un element necesar şi de neînlocuit 
pentru viţa-de-vie. Conţinutul mediu de sulf este relativ scă-
zut şi constituie 0,2%. Carenţa de sulf sau excesul acestuia 
duce la dereglarea nutriţiei minerale. Sulful este componentă 
a mai multor substanţe, acesta se conţine în compuşi esenţiali 
precum aminoacizii (cisteina, cistius, metionina, vitamina B1 şi 
alţi compuşi). Sub infl uenţa sulfului are loc sinteza compuşilor 
azotați neproteici. Sulful este parte a enzimelor proteolitice şi a 
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compuşilor catalitici (anevrin – vitamina B1, tiamina, penicilina 
etc.).  Rolul major al sulfului a fost stabilit în sinteza clorofi lei şi 
reacţiile redox în celule, prin urmare, defi cienţa acestuia inhibă 
fotosinteza şi apare fenomenul de cloroză a frunzelor [7].

 Sulful compuşilor organici din plante poate trece într-o for-
mă anorganică, de exemplu în ioni de sulfat,  apoi se redistri-
buie şi din nou ia parte la formarea altor compuşi organici [8].

A.J. Winkler  constată că solurile potrivite pentru cultiva-
rea strugurilor conțin, aparent, o cantitate sufi cientă de sulf. 
Pulverizarea regulată cu sulf a podgoriilor pentru combaterea 
oidiumului exclude posibilitatea defi cienţei acestui element. 

Efectul pozitiv al sulfului rămâne adesea neobservat, de-
oarece acesta infl uențează  de regulă nu recolta de struguri, 
dar calitatea acestora [7].

Semnele principale ale defi cienţei de sulf sunt: îngălbeni-
rea uşoară a frunzelor superioare,  reţinerea dezvoltării frunze-
lor, încetinirea în creştere, dezvoltarea mai lentă şi stagnarea 
semnifi cativă a creşterii.  Acest fenomen are unele asemănări 
cu primele semne ale defi citului de azot şi de fi er. Deosebirea 
constă în aceea că în cazul defi cienţei de sulf se evidențiază  
doar nervurile de ordinul 1 şi 2, iar la o defi cienţă de fi er – şi 
cele mai mărunte. Pe lăstar fi e piere punctul de creştere, fi e 
cad frunzele [10]. Pentru a exclude astfel de fenomene se uti-
lizează preparate cu conţinut de sulf.

Sulful, ca și alți nutrienți pentru struguri, intră, după cum se 
observă, în porţiunea aeriană a butucului, inclusiv în struguri, 
apoi în timpul procesării lor în must și în vin. Cantitatea acestui 
element în boabe, conform unor date, este de 7 mg/100 g. În 
must, cantitatea de sulf, conform autorilor, variază între 40 și 100 
mg/l [5] și între  30 și 350 mg/l [6]. În ceea ce privește vinul, con-
form  diferitor surse, acesta conține o cantitate diferită de sulfați; 
15–236 mg/l; 85–250 mg/l și chiar de la 30 până la 2 200 mg/l.

Se vorbeşte și se scrie mult despre interzicerea  introdu-
cerii anhidridei sulfuroase în must și în vin. Iată ce scriu sa-
vanţii în lucrările sale științifi ce în acest sens. A. Bulencea  [11] 
constată că sulful contribuie la  o creștere bună a butucilor de 
viţă-de-vie și asigură, de asemenea, o calitate înaltă  a vinului.

M.L. Gherasimov (cit. de A.C. Rodopulo), care rezumă 
rezultatele experimentelor, menționează că utilizarea acidului 
sulfuros în timpul fermentației are mai multe avantaje: anihi-
lează microorganismele dăunătoare din must, se ameliorea-
ză calitatea vinurilor, se măreşte cantitatea de glicerină, de 
substanțe extractive și scade conținutul de acizi volatili. Mai 
mult decât atât, acidul sulfuros acționează nu numai ca anti-
septic, ci și ca inhibitor, inhibând acțiunea enzimelor oxidative 
și prevenind oxidarea taninurilor  și a altor substanțe din must 
[5]. Potrivit lui G.G. Agabalianţ [2], acidul sulfuric sub formă 
de sulfat de potasiu se conţine în vin în cantități mici, ca un 
constituent obişnuit al cenușii. Deoarece acidul sulfuric are 
un efect dăunător asupra organismului uman, rata maximă a 
conținutului său în vin este de 2 g/l. Menţionăm că în struguri 
nu există acid sulfuric.

Potrivit lui V.D. Cotea ş.a. [12], conținutul mediu de sulf 
în vin (recalculat în K2SO4) variază între 0,4 și 1 g/l. Conform 
cerințelor OIV, concentrația maximă admisibilă pentru sulf în 
vinurile seci este de 1,5 g/l, iar în vinurile-lichioruri – de cel 
mult 3 g/l K2SO4. Autorul remarcă faptul că un conținut foarte 
ridicat de sulf acţionează asupra durităţii vinului. Se cunoaște 
din surse literare că, în funcție de faptul când anume  se utili-
zează anhidrida sulfuroasă la presarea boabelor, fermentație 
şi îmbuteliere, adăugarea sulfului în vin sistează fermentația, 
previne formarea acidului acetic, stabilizează gustul și culoa-
rea, măreşte durata de păstrare. Nu este dăunătoare prezența 

într-o băutură a înşiși sulfaților, ci cantitatea lor. Conform stan-
dardelor americane, concentrația maximă admisibilă de anhi-
dridă sulfuroasă în vin este de 400 mg/l.

Într-un articol publicat în data de 2 aprilie 2014 (internet) se 
remarcă că prezența sulfi ţilor în vinurile europene este admisă, 
însă concentrația acestora trebuie să fi e între 10 și 210 mg/l, 
în funcție de standard. De asemenea, aici se menționează că 
sulfi ţii se afl ă  în cantitate mai mică în vinurile roșii, deoarece 
datorită conținutului ridicat de tanin acestea necesită un minim 
de conservanţi și, mai ales, sulful se adaugă în vinurile dulci 
și demidulci pentru a opri fermentația. Se cunoaște că ma-
joritatea vinurilor conțin anhidridă sulfuroasă (dioxid de sulf), 
care se adaugă în procesul de producție. Reamintim că anhi-
drida sulfuroasă este un gaz incolor cu miros neplăcut, care 
se utilizează în industria alimentară în calitate de conservant. 
Sulfurile (sărurile acidului sulfuric) sunt produse de fermentare 
și, în cantități mici (până la 10 mg/l), se conţin în fi ecare tip 
de vin. De menţionat că o cantitate mică de sulf în vin este un 
fenomen obişnuit pentru stabilitatea și calitatea acestuia.

De ce are nevoie o persoană de sulf? Este cunoscut fap-
tul că micro- și macronutrienții, inclusiv sulful sunt de mare 
importanță pentru natura vie, plante, animale și oameni.

Sulful este unul dintre macronutrienții esențiali pentru or-
ganismul uman. Este necesar omului, deoarece participă la 
multe procese din organism. S-a constatat că cantitatea totală 
de sulf care se conține zilnic în organismul unui adult este de 
100 mg,  iar rația alimentară zilnică a unei persoane trebuie să 
conțină  1 g de sulf.

Datele clinice privind necesitatea dozării zilnice a cantității 
de sulf sunt contradictorii. Unii savanţi declară că 1,2 g pe zi 
este sufi cient pentru organismul uman, alții susțin că rata zil-
nică necesară este de câteva ori mai mare și constituie 4–5 
g. Medicii sunt de acord cu părerea că pentru un om sănătos 
sunt  sufi ciente 3–4 g de sulf pe zi.

Sulful este o componentă a unui număr mare de compuși 
chimici din organismul uman (hormoni, enzime, celule etc.). 
Contribuie la schimbul de substanţe în organism, intră în 
componenţa unor aminoacizi (metionina, cisteina, cistina), a 
vitaminei din grupa B (biotina și tiamina), enzimelor și hormo-
nilor, îmbunătățește efi cacitatea vitaminei B1, B5, joacă un rol 
semnifi cativ în menținerea echilibrului de oxigen (precum și de 
bor), participă la procesele energetice ale organismului, ajută 
la menținerea unui nivel constant de zahăr în sânge, participă 
la formarea cartilajului și a țesutului osos, infl uenţează benefi c 
asupra  pielii, părului și a unghiilor. Acest element este ne-
cesar pentru funcționarea normală a fi catului și contribuie la 
eliminarea bilei. Medicii afi rmă că sulful este necesar pentru 
scăderea nivelului de colesterol din sânge, pentru curățarea 
sângelui și a limfei, a fi catului de toxine și alte substanțe dă-
unătoare [6, 7, 9, internet]. Specialiştii în domeniu subliniază 
faptul că atunci când există un defi cit de sulf, multe organe și 
sisteme se dereglează, nivelul de zahăr din sânge și coleste-
rolul cresc, apar afecțiuni ale rinichilor și fi catului, iar consumul 
în exces de alimente cu sulf poate, rareori, să ducă la reacții 
adverse: greţuri și vomă, diaree sau constipație, dureri de cap.

În unele studii se susține că sulful este cel mai bine asi-
milat în asociere cu fi erul și fl uorul, mai puțin cu molibdenul, 
plumbul și bariul. De menţionat că sulful intră în componența 
preparatelor utilizate în tratarea alergiilor, eczemelor, artritelor 
și artrozelor,  de asemenea, se administrează ca medicament 
independent. Pentru a satisface necesitatea zilnică de sulf 
pentru organismul uman este nevoie să se utilizeze produsele 
alimentare menționate în tabelul 1. 
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Prezentăm acest rezumat al cantității de sulf în diferite 
produse, astfel încât fi ecare persoană să poată alege produ-
sul care este necesar pentru a compensa lipsa de sulf din or-
ganism. Cele mai mari cantități de sulf sunt în cereale: grâu, 
porumb, orz;  leguminoase – fasole, mazăre și soia; lactate – 
lapte-praf, smântână, caşcavaluri şi brânzeturi; în toate tipurile 
de carne și fi cat, precum și în pește, citrice, migdale, arahide, 
fi stic, alune. Se disting, de asemenea, oul de găină, nucile, 
ceaiul și cacao. Foarte puțin sulf se conţine în struguri și fructe 
(mere, pere, caise, prune, piersici, vişine). În concluzie, notăm 
că niciun produs alimentar enumerat în tabel nu satisface ne-
cesitatea zilnică de sulf, prin urmare, fi ecare persoană poate 
să aleagă și să utilizeze produsul potrivit.

Sulful este unul dintre cele mai importante elemente ale 
nutriţiei minerale a viţei-de-vie. Defi cienţa acestuia sistează 
creşterea, punctul de creștere al lăstarului se usucă, se obser-
vă îngălbenirea a 5-6 frunze superioare cu menţinerea culorii 
verzi de-a lungul nervurilor mari (frunzele bolnave se întăresc 
și se sfărâmă). Semnele defi cienţei de sulf pot fi  identifi cate în 
principal numai prin metoda vegetativă. Sulful se aplică cu ma-
cro- şi micronutrienţi, precum şi cu preparate pe bază de sulf 
utilizate pentru combaterea bolilor (oidium) şi a dăunătorilor 
(acarieni foliari şi galicoli).

Pentru prima dată, folosirea sulfului pentru combaterea 
manei la viţa-de-vie a fost sugerată de englezul Robertson, 
care a propus folosirea acestuia în amestec cu săpun pentru 
o mai bună aplicare pe plante. Mai târziu, în 1852, horticulto-
rul francez Grison a pregătit un preparat din var și sulf, numit 
(ИСО) –  decoct de var-sulf („Eau Grison” sau „apa Grison”). 
Preparatul, fi ind cunoscut ulterior ca „amestec californian”, re-
prezintă o soluţie apoasă alcalină (pH = 11,5-11,8), de culoare 
roşu-portocalie-închisă, cu miros de ou clocit din cauza hidro-
genului sulfurat eliberat. 

Decoctul de var-sulf (polisulfură de calciu), spre deosebire 
de sulful elementar, se dizolvă bine în apă, ceea ce face posi-
bilă aplicarea calitativă a preparatului pe plante, însă mecanis-
mul de acţiune este diferit, deoarece preparatul acţionează în 
contact, prin pătrunderea moleculelor de polisulfi d în miceliu şi 
sublimarea sulfului eliminat din soluţia de lucru.

În 1923 a început producerea de sulf solubil în apă, repre-
zentând un amestec de sulf cu agenţi de dispersie şi adezivi. 
Din 1970, preparatele pe bază de sulf au început să fi e pro-
duse sub formă de suspensii lichide, cu adaos de agenţi de 
îngroşare şi agenţi de dispersie (substanţă activ superfi cială  
(ПАВ), formând emulsii stabile).   (http://infoindustria.com.ua/
izvestkovo-sernyiy-otvar-fungitsid-insektitsid-akaritsid/)

Prima referire privind utilizarea produselor pe bază de sulf 
în combaterea oidiumului în Republica Moldova a fost men-
ţionată în lucrările lui D.D. Verderevski (1954, 1987). Autorul 
s-a axat pe suprimarea miceliului de oidium pe lăstarii soiurilor 
susceptibile în focarele de dezvoltare şi măsurile de protecţie 
au fost orientate la combaterea infecţiei de iarnă, folosind  so-
luţie de 1,5–2% de (ИСО) (decoct de var-sulf). Tratarea era 
recomandată  primăvara până la începutul perioadei de vege-
taţie a plantelor. Decoctul de var-sulf (ИСО) a fost obţinut din 
sulf şi var. Pentru aceasta,  într-un recipient metalic cu volum 
respectiv (de exemplu, 100 l), varul a fost stins (6 kg de var 
nestins) şi în masa fi erbinte de var dizolvat (lapte de var) s-a 
adăugat sulf (12 kg), adăugând volumul necesar de apă până 
la 100 l. Soluţia a fost fi artă la foc mic timp de 50-60 de minute 
de la începutul fi erberii. În timpul fi erberii, s-a asigurat ca lichi-
dul să fi e la un nivel constant şi, odată cu evaporarea, în cazan 
s-a adăugat cantitatea necesară de apă, amestecând din când 

în când soluţia. Polisulfura de calciu obţinută ca rezultat al re-
acţiei dintre sulf şi var a fost turnată din cazan într-un container 
de email sau de lemn pentru răcire şi limpezire. Decoctul de 
var-sulf limpezit a fost turnat cu grijă de pe sediment şi fi ltrat 
prin tifon. Preparatul gata de utilizare trebuie să fi e de culoare 
roşu-vişinie şi absolut transparent. În recipiente închise erme-
tic, acesta poate fi  depozitat mult timp, mai ales dacă a fost 
turnată o cantitate mică de petrol sau ulei mineral.

Ulterior mulţi autori au remarcat necesitatea tratamentelor 
prin utilizarea preparatelor pe bază de sulf pentru plantele afl a-
te în vegetaţie. E.I. Bicina, D.D. Verderevski  ş.a. 1971; Şoh, 
Cerkasov, 1983; Michalache, Ungureanu, 1984; Nedov ş.a., 
1990, recomandau aplicarea primului tratament la momentul 
manifestării bolii (după înfl orire), iar următoarele tratamente, 
în funcţie de gradul şi intensitatea acesteia, la un interval de 
8-10 zile. În focarele dezvoltării oidiumului, autorii recomandau 
aplicarea tratamentelor profi lactice cu preparate de sulf înainte 
de manifestarea iniţială a bolii. Primul tratament se recomanda 
când lăstarii tineri ajungeau la o lungime de 10 cm, cu suspen-
sie de 1% de sulf coloidal sau suspensie de 0,5%  de pulbere 
de sulf umectabil de 80%, sau pulverizarea cu pulbere de sulf 
din calculul de 25 kg/ha. A doua pulverizare se recomanda 
înainte de înfl orire, a treia – după înfl orire, restul (în funcție 
de manifestarea bolii) cu un interval de 12-15 zile cu aceleaşi 
preparate.

În prezent, tratamentul  contra oidiumului viţei-de-vie cu 
utilizarea produselor pe bază de sulf la soiurile susceptibile 
(îndeosebi la afecţiuni grave ale bolii în anii precedenţi) ur-
mează să se aplice când lungimea lăstarilor atinge 10 cm 
(V. Cebanu, M. Cuharschi, V. Degteari ş.a.,  2017; Cebanu 
ş.a., 2016). În cazul unui nivel înalt de infecție, a condiţiilor 
favorabile pentru dezvoltarea oidiumului, în fazele „rărirea in-
fl orescenţelor”, „sfârşitul înfl oririi” şi în faza  „creşterea boabe-
lor” se recomandă intensifi carea combaterii bolii prin utilizarea 
în comun a preparatelor pe bază de sulf:  sulf coloidal/sulf 
pulbere umectabil  – 9–12 kg/ha; Kumulus DF –3,0–6,0 kg/
ha; Thiovit Jet 80 WG – 3,0–4,0 kg/ha; Microthiol Special Dis-
perss – 3,0–4,0 kg/ha; Cosavet 80 WDG – 3,0 kg/ha; Sulffet, 
WG (sulf) – 3,0–6,0 kg/ha; Sulfomat 80 PU (sulf) – 3,0 kg/ha 
în amestec cu preparate sistemice (pe bază de metrafenon, 
penconazol, metilcrescent, trifl oxostrobin, azoxistrobin, azo-
xistrobin + ciproconazol etc.), cu utilizarea acestora în doze 
maxime admisibile. În acest caz, intervalul dintre tratamente 
nu trebuie să depăşească 7-10 zile. Trebuie remarcat faptul 
că preparatele de sulf acţionează asupra agentului patogen 
Oidum Tuckeri Berk. (Uncinula necator Burr) prin  vaporii de 
sulf elementar care, prin sublimare, pătrund în sporii şi celulele 
miceliului  fungului şi,  prin legare cu hidrogen, formează hidro-
genul sulfurat, care la rândul lui prezintă toxicitate şi inhibă ac-
tivitatea enzimelor respiratorii (peroxidaza, polifenoloxidaza), 
perturbând metabolismul fungului și provocând ulterior pieirea 
acestuia. În acelaşi timp, efectul preparatelor de sulf depinde 
în principal de temperatura aerului,  intensitatea acesteia vari-
ind între 16 și 30 °C 

Astfel, la temperaturi sub 16 °C ele nu sunt efi ciente din 
cauza  sublimării insufi ciente a sulfului. Atunci când tempera-
tura aerului este mai mare de 30 °C, preparatele cu sulf pot 
provoca arsuri pe frunze şi boabe, acest lucru trebuie luat în 
considerare atunci când se efectuează măsuri de protecţie (în 
aceste cazuri trebuie utilizată cea mai mică doză recoman-
dată), iar tratamentele trebuie efectuate seara la temperaturi 
mai joase de 26 °C şi terminate cu   4 ore înainte de răsăritul 
soarelui. 
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Tabel 1

Conţinutul de sulf în produsele alimentare, mg/100 g

Nr.d/o Denumirea produsului Conţinutul Nr.d/o  Denumirea produsului Conţinutul
1. Struguri 7 42. Făină de grâu calitatea 2 90

2. Mere 5 43. Făină de grâu calitate 
superioară 70

3. Pere 6 44. Făină de secară 52; 78
4. Caise 6 45. Paste 71
5. Prune 6 46. Pâine de grâu 54; 60
6. Piersici 6 47. Pâine de secară 60
7. Vişine 6 48. Crupe de grâu 100
8. Lămâi 10 49. Crupe de porumb 63
9. Portocale 9 50. Crupe de hrișcă 74
10. Migdale 178 51. Crupe de arpacaş 77
11. Arahide 350 52. Crupe de ovăz 81
12. Fistic 100 53. Crupe din orez 46
13. Alune 190 54. Crupe de orz 81
14. Nuci 100 55. Crupe de griș 75
15. Fragi (căpșune) 12 56. Lapte 1%, 2,5%, 3,2% 29
16. Coacăză-neagră 2 57. Lapte condensat cu zahăr 70
17. Zmeură 16 58. Lapte praf 260; 338
18. Agrișe 12-18 59. Smântână 30% 230
19. Cartofi 32 60. Caşcaval 260-279
20. Roșii 12 61. Brânză (diferită) 150-220
21. Varză albă 37 62. Chefi r 1%, 2,5%, 3,2% 29
22. Sfeclă 7 63. Iaurt 27-29
23. Vânătă 15 64. Carne de porc 220
24. Ceapă verde 24 65. Carne de vită 230
25. Ceapă bulb 65 66. Carne de miel 165; 230
26. Mazăre verde 47 67. Carne de pui 186
27. Mazăre decorticată 170; 190 68. Carne de curcan 243
28. Fasole 159 69. Carne de iepure 186; 225
29. Soia 244-245 70. Ficat de porc 187
30. Salată (verde) 16 71. Ficat de vită 238
31. Dovleac 18 72. Peşte biban 210
32. Pepene-verde 5,1 73. Peşte batog 202
33. Pepene-galben 10 74. Peşte știucă 210
34. Grâu 100 75.  Peşte sardea 210
35. Porumb 114 76. Ou de găină 176
36. Orz 88; 120 77. Gălbenușul oului de găină 170
37. Ovăz 96 78. Albușul oului de găină 187
38. Secară 85 79. Ceai 215
39. Hrișcă 80 80. Cafea 110
40. Orez 60 81. Cacao 200
41. Făină de grâu calitatea 1 78
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Pentru combaterea oidiumului în Republica Moldova se 
recomandă şi un preparat de polisulfură de calciu tip „Mif” cu 
ingrediente active – sulf şi hidroxid de calciu (150 + 75) g/l, 
aplicând 4 tratamente (http: // www.pesticide.md/register..): 
I – în faza de umfl are a mugurilor; II – la apariţia frunzelor; 
III – la începutul formării boabelor; IV – la începutul maturării 
boabelor.

Pentru a îmbunătăţi efi cacitatea măsurilor de protecţie 
prin folosirea sulfului (un contact mai bun al preparatului cu 
organele infectate), în cazul apariției simptomelor de boală pe 
soiurile susceptibile după faza de înfl orire, se recomandă de a 
efectua defolierea parţială timpurie a butucilor, care e necesar 
să fi e făcută manual şi constă în eliminarea a 3-4 frunze de la 
baza lăstarilor (până la primul ciorchine). Defolierea trebuie  
să se efectueze mai întâi pe acea parte a rândului care este 
mai puţin expusă la soare (nord-est, est sau sud-est) şi numai 
după 7-10 zile operaţia va fi  efectuată și pe partea opusă a 
rândului.

Trebuie de menţionat  că la soiurile de masă, cu matu-
rarea neuniformă a boabelor (Italia, Muscat de Hamburg), se 
efectuează tratamente împotriva oidiumului cu preparate pe 
bază de sulf (în funcţie de starea fi tosanitară) practic până la 
recoltare, respectând cu stricteţe termenul necesar după tra-
tament. Contaminarea cu oidium a ciorchinilor la soiurile de 
masă destinate depozitării (porţiunile nelignifi cate, cele verzi 
ale ciorchinelui în această perioadă sunt în continuare sen-
sibile la oidium) este inacceptabilă, deoarece produsele sunt 
expuse la afecțiuni mai grave de putregaiul-cenuşiu şi cel alb 
în timpul depozitării în frigidere.

În viile tinere, după afectările de îngheţuri şi restabilirea 
ulterioară a acestora (al doilea sau al treilea an după plantare), 
tratamentele împotriva oidiumului cu preparate de sulf trebuie 
efectuate înainte de începutul maturării lăstarilor necesari pen-
tru formarea tulpinii, a cordonului, precum şi a copililor desti-
naţi pentru formarea ulterioară a cepilor.

Preparatele pe bază de sulf prezintă o acţiune acaricidă 
(contra acarianului galicol – Eriophyes vitis, acarianului foli-
ar – Calepitrimerus vitis şi a păianjenului-roşu comun – Te-
tranychus urticae Koch.

 Astfel, în combaterea acarienilor sa recomandă utiliza-
rea preparatelor bazate pe pulbere de sulf umectabil de 80%, 
doza de utilizare a preparatului fi ind de 12,5 kg/ha.  Datorită 
dozei mari de utilizare şi a concentraţiei ridicate a preparatului, 
vaporii de sulf ajung în locurile ascunse ale acarienilor şi reduc 
în mod semnifi cativ numărul lor sub pragul de nocivitate.

În prezent, sulful este utilizat pe scară largă pentru produ-
cerea dioxidului de sulf (prin arderea acestuia, pentru a dez-
infecta frigiderele destinate depozitării strugurilor). Sulful  pul-
verulent este utilizat pentru fumigare în proporţie de 50–100 g 
la 1 m3 de încăpere. Unii fermieri aplică fumigarea strugurilor 
afl aţi la păstrare în frigidere special echipate la o temperatură 
de 0 °C şi o umiditate relativă de 94%.  În acelaşi timp, strugu-
rii în fi ecare săptămână sunt fumigaţi cu anhidridă sulfuroasă 
(1,5–2 g sulf la 1 m3). Pentru păstrarea mai îndelungată a stru-
gurilor în frigidere, se folosesc tablete pe bază de metabisulfi t 
de sodiu sau metabisulfi t de potasiu (https;//vinedresser.info/
article/283-hranenie-vinograda). Cel mai bun efect se obţine 
prin utilizarea unui antiseptic încă la începutul depozitării, con-
comitent cu aşezarea strugurilor în lăzi. În funcţie de tempe-
ratura aerului, pentru o ladă cu 10 kg de struguri va fi  necesar 
de la 10 până la 30 g de metabisulfi t de potasiu. În urma des-
compunerii treptate a preparatului se eliberează dioxid de sulf 
– SO2, care exercită un efect antiseptic direct în ambalajul de 

păstrare  (formarea dioxidului de sulf gazos decurge lent, iar 
acţiunea tabletelor din lăzi durează 3-4 luni).

Trebuie menţionat faptul că unul dintre avantajele produ-
selor pe bază de sulf este toxicitatea lor scăzută pentru  me-
diul înconjurător (termenul de aşteptare după ultimul tratament 
este de la 1 până la 5 zile), datorită cărora acestea sunt inclu-
se în programele de producţie a strugurilor ecologici. Astfel, 
utilizarea preparatelor pe bază de sulf pentru combaterea oidi-
umului şi a acarienilor poate fi  inclusă ca bază în programele 
ecologice pentru producerea strugurilor şi a vinului organic.
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