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SUMMARY. This work is devoted to the study of the 
eff ectiveness and the determination of the optimal doses 
of the use of new drugs in the fi ght against a grape moth 
in the vineyards. Introduction to the practice of products 
with new active substances with an excellent mechanism 
of action (from existing drugs), as well as the use of 
pesticide rotation will help prevent the emergence of the 
phenomenon of pest resistance to commonly used drugs.
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   CZU: 634.8:632.Д 47 Drept obiect de studiu a servit efi cacitatea biologică a 
produselor luate în cercetare pe baza căreia s-au deter-
minat dozele efi ciente de administrare a pesticidelor cu 
ulterioara introducere a acestora în Lista de pesticide a 
Republicii Moldova şi în programele de combatere a moli-
ei-verde a strugurilor.

MATERIAL ȘI METODĂ

Pentru evaluarea efi cacităţii biologice şi determinarea 
dozelor efi ciente de utilizare a unor noi produse chimice în 
combaterea moliei-verde a strugurilor, în anii 2015–2018 
au fost iniţiate experienţe pe parcele mici şi în condiţii de 
producţie, conform schemei (tab. 1). Experienţele pe par-
cele mici (anul 2015) au fost iniţiate în plantaţiile de vii 
ale gospodăriei „Agroialovineni” SRL pe o suprafaţă de 
5,0 ha la soiul Jemciug zala, amplasat pe o pantă sud-es-
tică împărţită în 5 parcele. Variantele au fost amplasate în 
blocuri randomizate cu 3 repetiţii, câte 0,09 ha în fi ecare, 
în total – 0,27 ha. Tratamentele au fost efectuate cu ajuto-
rul stropitoarei electrice „HEFENG”, cu cheltuieli de soluţie 
de 600 l/ha. 

În anii 2017–2018 experienţele au fost montate pe 
poligonul experimental al laboratorului „Imunologie şi pro-
tecţia viţei-de-vie” al IŞPHTA (plantaţiile de vii ale gospo-
dăriei „Sălcuţa-Vin” SRL) pe o suprafaţă de 3,0 ha la soiul 
Sauvignon, amplasat pe o pantă sud-estică împărţită în 3 
parcele. 

Variantele au fost amplasate în blocuri randomizate cu 
3 repetiţii, câte 2,5 ari în fi ecare repetiţie. Tratamentele 
au fost efectuate cu ajutorul stropitoarei SLV-500, cu chel-
tuieli de 600 l/ha. Evidenţele şi determinarea efi cacităţii 
biologice a produselor luate în cercetare au fost efectuate 
după metodele cunoscute [6].

Pentru monitorizarea densităţii numerice a dăunătoru-
lui, la sfârşitul lunii aprilie, în variantele luate în cercetare 
(în varianta martor), s-au instalat capcane cu feromoni la 
înălţimea infl orescenţelor (fi g. 1).

Este necesar să accentuăm că feromonul sexual  acţi-
onează pe un termen de 2-3 săptămâni, apoi trebuie înlo-
cuit cu altul proaspăt.

INTRODUCERE

În perioada anilor 2015–2018, primăvara, în multe 
plantaţii s-a înregistrat o răspândire largă a moliei-verde 
a strugurilor. Dacă în anul 2015 dăunătorul a fost înregis-
trat doar în focare pe suprafeţe limitate de 100–200 ha, 
fi ind populate doar 10% din suprafețele totale de vii ale 
unor întreprinderi viticole – „Ceteronis” SRL, „Bostavan-
Vin” ş.a., atunci în anul 2017 suprafețele afectate de molie 
s-au extins considerabil  – CAP Glia, raionul Cantemir – 
500 ha, SRL „Sălcuţa” – 300 ha. În anul 2018 dăunătorul 
s-a extins pe arii mari, răspândindu-se practic în toate 
plantaţiile din sud şi pe o mare parte din suprafeţele de 
vii din centrul Republicii Moldova: „Cricova” SA – 300 ha; 
CAP „Glia”, raionul Cantemir – 600 ha; SRL „Sălcuţa”, 
Căuşeni – 300 ha; SRL „Loza Binom”, Taraclia – 200 ha; 
„Ceteronis” SRL – peste 1 400 ha. Luând în considera-
re situaţia creată şi faptul că dăunătorul în majoritatea 
plantaţiilor viticole a depăşit pragul economic de daună 
(de 2-4, iar în unele cazuri şi de mai multe ori), în ca-
drul laboratorului „Imunologie şi protecţia viţei-de-vie” al 
IŞPHTA s-au iniţiat cercetări privind determinarea efi ca-
cităţii biologice a unor noi produse contra moliei-verde a 
strugurilor. 

Scopul acestor studii este cercetarea şi introducerea 
în sistemele actuale de protecţie a unor substanţe chimi-
ce noi, cu toxicitate redusă asupra mediului, efi cacitate 
satisfăcătoare de combatere a moliei-verde a strugurilor 
şi noi calităţi ale mecanismului de acţiune asupra dău-
nătorului.
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Fig. 1. Masculi de Lobesia botrana capturaţi în capcanele 
cu feromoni 

nr. 5-6 [83-84] 2019  „Pomicultura, Viticultura şi Vinifi caţia”  3



Tabelul 1 
Schema experienţelor de cercetare  privind determinarea efi cacităţii 

unor insecticide noi în combaterea moliei-verde a strugurilor, 2015–2018

Firma 
producătoare

Denumirea preparatului şi a 
ingredientului activ

Anul cer-
cetării

Condiţiile 
de cerce-

tare 
Obiec-

tul 
Variante/doza 
(l/ha, kg/ha)

1 2 3 4 5 6
„DVA Agro”
GmbH, Germa-
nia

Armor 350 SC
(acetamiprid, 200 g/l + lamb-
da-cihalotrin, 150 g/l)

2015 parcele 
mici 

Lobesia 
botrana 

1. Martor netratat
2. St. Borei, SC – 0,25 l/ha
3. Armor 350 SC – 0,2 l/ha
4. Armor 350 SC – 0,25 l/ha

„DVA Agro” 
GmbH, Germa-
nia

DVA-I-303 SC
(lambda-cihalotrin, 150 g/l + 
imidacloprid, 200 g/l)

2015 parcele 
mici

Lobesia 
botrana

1. Martor netratat
2. St. Borei, SC – 0,25 l/ha
3. DVA-I-303 SC – 0,2 l/ha
4. DVA-I-303 SC – 0,3 l/ha

„BAYER Crop 
Science AG”,
Germania

Alsystin SC 480 
(trifl umuron, 480 g/l)

2015 parcele 
mici

Lobesia 
botrana

1. Martor netratat
2. St. NOMOLT SC  – 0,75 l/ha
3. Alsystin SC 480  – 0,25 l/ha
4. Alsystin SC 480  – 0,27 l/ha
5. Alsystin SC 480  – 0,375 l/ha

„Du Pont 
International”, 
Elveţia

Coragen 20 SC
(clorantraniliprol – 200 g/l)

2017 în 
producţie

Lobesia 
botrana

1. Martor netratat
Coragen 20 SC – 0,15 l/ha
Coragen 20 SC – 0,2 l/ha
Coragen 20 SC – 0,25 l/ha

„Syngenta Agro 
AG”, Elveţia

Afi rm, WG
(emamectin benzoat – 
9,5 g/kg)

2018 în 
producţie

Lobesia 
botrana

1. Martor
2. St. Confi dor SL 200 – 0,3 l/ha
3. Afi rm, WG – 1,4 kg/ha
4. Afi rm, WG – 1,5 kg/ha

Din momentul începutului pontei s-au efectuat evi-
denţe sistematice (peste fi ecare două zile). Pe sectoa-
rele unde numărul insectelor capturate a depăşit indice-
le de 20 masculi/zi a fost necesar să se facă evidenţe 
suplimentare asupra pontei primei generaţii, care depu-
ne ouăle în principal pe butonii fl orali, mai rar pe lăstari 
şi frunze (fi g. 2). 

În următoarele generaţii (a doua şi a treia) dăunătorul 
depune ouăle preponderent pe bobiţe. 
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Fig. 2. Ou de Lobesia botrana: a) pe butonul fl oral;   b) pe 
rahis în stadiu de „cap negru”

a)                                       b)

Fig. 3. Larve eclozate de Lobesia botrana: a) – pe butonul 
fl oral; b) – pe bobiţe

a)

b)
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REZULTATE ȘI DISCUȚII

Analizând datele obţinute privind zborul moliei-verde a 
strugurilor în anul 2015, constatăm că dăunătorul a atins o 
densitate foarte înaltă a masculilor capturaţi – 45 de fl uturi/
capcană/zi în prima generaţie, menţinându-şi intensitatea 
zborului şi în a doua generaţie – până la 48 de fl uturi/cap-
cană/zi (fi g. 4). 

Urmărind ponta dăunătorului în varianta martorului ne-
tratat (tab. 2), constatăm o densitate numerică ce depă-
şeşte de 6,7 ori pragul economic de daună (67,5 ouă/larve 
la 100 de infl orescenţe), fapt care ne-a permis, cu siguran-
ţă, să determinăm efi cacitatea de combatere a produselor 
luate în cercetare. 

În baza analizei datelor obţinute (tab. 2) constatăm 
că produsul ARMOR 350 SC (acetamiprid, 200 g/l + 
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săptămâni

   Mai              Iunie Iulie August Septembrie  

Fig. 4. Dinamica zborului Lobesia botrana în condiţiile anului 2015. Jemciug zala, 5,0 ha „Agroialovi-
neni” SRL, Ialoveni
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lambda-cihalotrin, 150 g/l) a demonstrat efi cacitate înal-
tă în combaterea moliei-verde în dozele de 0,2 şi 0,25 l/
ha – 92,07–96,29%. Indici înalţi ai efi cacităţii de comba-
tere s-au înregistrat în variantele cu utilizarea produsului 
DVA-I-303 SC (Imidаcloprid, 200 g/l + lambda-cihalotrin, 
150 g/l), care a fost inclus în Registrul de Stat cu denu-
mirea de CYCLONE 350 SC. Preparatul a demonstrat o 
efi cacitate înaltă de combatere a moliei-verde a strugurilor 
în ambele doze cercetate (0,2 şi 0,3 l/ha), atingând indici 
de 94,28 şi, respectiv,  97,78%.

Analiza statistică a datelor obţinute (tab. 3) denotă că 
produsul DVA-I-303 SC a demonstrat efi cacitate mai înal-
tă de combatere comparativ cu cea înregistrată în varianta 
Etalon- Borei, SC (0,25 l/ha), unde efi cacitatea n-a depăşit 
indicele de 83,51%. 

În cazul cercetării produsului ALSYSTIN SC 480 
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   Mai              Iunie                          Iulie                           August Septembrie  

Fig.  5. Dinamica zborului Lobesia botrana în condiţiile anului 2018
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Variante Doza,
l/ha

Ouă, larve/
100 infl orescenţe 

(media pe repetiţii)
Media

(variante)
Efi cacitatea de 
combatere, %

I II III

2015
ARMOR 350 SC 0,2 6,0 4,5 5,5 5,333 92,07 
ARMOR 350 SC 0,25 3,5 2,0 2,0 2,500 96,29 
Borei, SC (Standard) 0,25 11,0 13,0 9,5 11,167 83,51 
Martor  netratat - 67,0 70,5 65,0 67,500 -

2015
DVA-I-303 SC 0,2 4 3 4,5 3,833 94,28 
DVA-I-303 SC 0,3 2 1,5 1 1,500 97,78 
St. Borei, SC 0,25 11 13 9,5 11,167 83,51 
Martor netratat - 67,0 70,5 65,0 67,500 -

2015
ALSYSTIN SC 480 0,25 6,5 5,5 7,0 6,333 90,58 
ALSYSTIN SC 480 0,27 7,0 5,0 7,5 6,500 90,31 
ALSYSTIN SC 480 0,375 4,0 3,5 4,5 4,000 94,05 
Stanard Nomolt SC 0,75 4,5 6,0 7,5 6,000 91,08 
Martor netratat - 67,0 70,5 65,0 67,500 -

2017
Coragen 20 SC 0,15 9,5 11,5 14,0 11,667 83,090
Coragen 20 SC 0,20 7,5 8,0 7,0 7,500 89,170
Coragen 20 SC 0,25 4,0 3,0 2,5 3,167 95,454
St.Confi dor 200 SL 0,3 11,0 10,5 9,0 10,167 85,346
Martor  netratat - 72,50 67,50 68,00 69,33 - 

2018
Afi rm WG 1,4 kg 1,4 11,6 14,4 12,7 12,90 81,13
Afi rm WG 1,5 kg 1,5 9,2 10,2 11,1 10,17 85,02
Confi dor SL 200 (Standard) 0,3 10,9 11,7 10,2 10,93 84,04
Martor  netratat - 70,4 74,2 61,3 68,63 -

Tabelul 2 
 Efi cacitatea unor produse contra Lobesia botrana, IŞPHTA, 2015–2018

Tabelul 3 
 Analiza multiplă a valorilor rangurilor (95 procente ale criteriului diferenţei 
semnifi cative (LSD) (Efi cacitatea de combatere a produsului DVA-I-303 SC)

Variante
Media,

efi cacitatea 
biologică

E (%)

Media,
„rădăcină pătrată 

arcsin<%”

Grupe omogene

a b c d e f

Standard Borei, SC 0,25 l/ha 83,51 66,10 *

DVA-I-303 SC 0,2 l/ha 94,28 76,33 *

DVA-I-303 SC 0,3 l/ha 97,78 81,70 *
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(trifl umuron, 480 g/l), cele mai bune rezultate în combate-
rea moliei au fost înregistrate în varianta cu utilizarea do-
zei maxime de 0,375 l/ha, unde indicele efi cacităţii biolo-
gice (94,05%) a fost mult superior celui obţinut în varianta 
„Standard” – Nomolt SC cu doza de 0,75 l/ha.

Analizând datele obţinute în anii de cercetare 2017–
2018 în regiunea viticolă Centru, observăm o creştere a 
zborului moliei-verde a strugurilor, care în prima generaţie 
a atins o limită de peste 60 de fl uturi (masculi) capturaţi 
la o capcană/zi (fi g. 5). Ponta dăunătorului în varianta 
martorului netratat a depăşit pragul economic de daună 
(PED) aproximativ de 7 ori şi a constituit 69,33 şi, respec-
tiv, 68,63 de ouă/larve la 100 de infl orescenţe.

Din datele prezentate (tab. 2) constatăm că produsul 
Coragen 20 SC (clorantraniliprol, 200 g/l), cercetat în con-
diţiile anului 2017 în dozele 0,2–0,25 l/ha, a demonstrat 
efi cacitate înaltă în combaterea moliei-verde (89–95%). 
Efi cacitate satisfăcătoare (la nivelul standardului) a de-
monstrat şi produsul Afi rm WG (emamectin benzoat, 
9,5 g/kg) în varianta cu utilizarea dozei maxime de 
1,5 kg/ha, unde s-a înregistrat o efi cacitate  de 85,02%.

CONCLUZII

1. În baza evaluării efi cacităţii de combatere şi de-
terminării dozelor efi ciente de utilizare produsele AR-
MOR 350 SC (acetamiprid, 200 g/l + lambda-cihalotrin, 
150 g/l) – 0,2–0,25 l/ha, DVA-I-303 SC cu denumirea 
de CYCLONE 350 SC (Imidаcloprid, 200 g/l + lambda-
cihalotrin, 150 g/l) – 0,2–0,3 l/ha, ALSYSTIN SC 480 
(trifl umuron, 480 g/l) cu doza de 0, 375 l/ha, Coragen 
20 SC (clorantraniliprol, 200 g/l) – 0,2–0,25 l/ha, Afi rm 
WG (emamectin benzoat, 9,5 g/kg) – 1,5 kg /ha au fost 
incluse în Registrul de Stat al produselor de uz fi tosa-
nitar permise pentru utilizare în Republica Moldova şi 
recomandate în practică (în programele de combatere a 
moliei-verde a strugurilor).

2. Implementarea în practică a unor noi produse chi-
mice, inofensive pentru mediu, a contribuit la  perfecţi-
onarea programelor existente de combatere a moliei-
verde a strugurilor. Introducerea în practică a produselor 
cu noi substanţe active, cu mod şi mecanism de acţiune 
deosebit de cel existent, aplicarea rotaţiei pesticidelor va 
contribui la diminuarea sau evitarea riscului apariţiei fe-
nomenului de rezistenţă a dăunătorului faţă de produsul 
aplicat repetat.
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