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Abstract. The work presents the results of biological efficiency test of the 

preparation Penconazol EC, Tuoreg 500 WP and Raeoc EC as a fungicide aganist 
apple’s powdery mildew – Podosphaera leucotricha (Ell. et EV. Salm.) and apple’s 
scab – Venturia inaequalis (Cke Wint.). The obtained experimental dates proves 
that the biological efficiency of the fungicide Penconazol EC in a dose of 0,4 l/ha 
and Tuoreg 500 WP in a dose of 0,2 kg/ha against powdery mildew is on the level 
of the standard. Using Tuoreg 500WP in a dose of 0,2 kg/ha, against scab, showed 
that biological efficiency, at leaves, is on the level of the standard and on fruits the 
biological efficiency is higher than the standard. The preparation Raoec EC as a 
fungicide, against the scab, in a dose of 0,15 l/ha as at leaves so at fruits showed 
that the biological efficiency is on the level of the standard and in a dose of 0,2 l/ha 
the biological efficiency is at a higher level than the standard. 

Key words: apple, disease, scab, powdery mildew, fungicide, dose, 
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INTRODUCERE  

În livezile cu soiuri sensibile din sortimentul clasic pomii de măr pot fi 
parazitaţi de un număr de cca. 100 de specii de agenţi patogeni, ceea ce face ca 
pierderile să fie apreciate la 28–46% (1). Cu toate acestea, în anii cu condiţii 
climaterice normale, dintre bolile mărului, numai rapănul – Venturia inaequalis şi 
făinarea – Podosphaera leucotricha constituie un factor limitativ în sporirea 
productivităţii plantaţiilor, fiind o preocupare permanentă pentru pomicultori şi 
pentru specialiştii din domeniul protecţiei plantelor. Nocivitatea rapănului şi făinării 
mărului constă în micşorarea considerabilă a suprafeţei fotosintetice a pomilor, 
deprecierea cantitativă şi calitativă a recoltei, cheltuieli suplimentare pentru 
tratamente chimice în plantaţii, sporirea riscului poluării mediului şi a producţiei cu 
reziduuri de pesticide. 

În plantaţiile intensive şi superintensive de măr  apare efectul monoculturii, 
care se manifestă prin sporirea gradului de atac cu boli odată cu creşterea numărului 
de ani de la plantarea livezii. De aceea, în scopul micşorării pierderilor de recoltă, se 
impune aplicarea raţională a unui întreg complex de măsuri cu caracter profilactic şi 
terapeutic în funcţie de biologia patogenilor, condiţiile de mediu, gradul de rezistenţă 
a soiurilor. În plantaţiile cu sortiment standard sensibil este de neconceput obţinerea 
unor producţii înalte de fructe fără utilizarea pesticidelor. Tratamentele chimice, 
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aplicate ani şi ani la rând, determină poluarea mediului, duc la dereglarea echilibrului 
biologic natural, care se exteriorizează prin apariţia unor forme mai virulente ale 
agenţilor patogeni şi a unor rase rezistente la fungicide (2). Cu toate acestea, aplicate 
corect, tratamentele chimice au un efect rapid, asigurând un spor de recoltă ce 
depăşeşte valoarea cheltuielilor efectuate. 

Efectele negative ale combaterii chimice pot fi diminuate prin omologarea 
unor fungicide selective, cu toxicitate şi remanenţă redusă, micşorarea numărului de 
intervenţii chimice în plantaţii prin aplicarea tratamentelor numai la avertizare, 
utilizarea diferenţiată a produselor chimice în funcţie de biologia patogenului, 
evoluţia bolii şi fenofaza plantei, respectarea termenului de aşteptare. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Cercetările au fost efectuate pe parcursul perioadelor de vegetaţie a anilor 2004-

2005 în plantaţiile pomicole din S.A.,,Zimagrocom” şi ,,Vatra răzeşească”, la soiurile 
Mantuaner, Idared şi Golden Delicious, schema plantării 4x3 m, vârsta pomilor 15-18 ani, 
întreţinerea solului – ogor negru. A fost urmărită eficienţa unor noi produse de uz 
fitosanitar testate împotriva făinării şi rapănului mărului. Schema experienţei este 
prezentată în tabelul 1. 

Tabelul 1 
Schema de experimentare a eficienţei biologice a fungicidelor 

Variantele 
experienţei 

Denumirea 
fungicidului Obiectul nociv Doza 

 Exsperienţa 1 Podosphaera 
leucotricha  

VI- martor netratat -  - 
V2 sandard Stroby WG  0,2 kg ha 
V 3 Tuoreg 500 WG  0,15 kg ha 
V 4 Tuoreg 500 WG  0,2 kg ha 

 Experienţa II Podosphaera 
leucotricha  

VI- martor netratat -  - 
V2 sandard Topas 100 EC  0,4 L ha 
V3 Penconazol EC  0,3  L ha 
V4 Penconazol EC  0,4  L ha 
 Experienţa III Venturia inaegualis  
VI  martor netratat -  - 
V2  sandard Stroby WG  0,2 kg ha 
V3 Tuoreg 500 WG  0,15 kg ha 
V4 Tuoreg 500 WG  0,2 kg ha 
 Experienţa IV Venturia inaegualis  
V I- martor netratat -  - 
V2 sandard Score EC  0,15 L  ha 
V 3 Raeoc EC  0,15 L ha 
V 4 Raeoc EC  0,2  L ha 

Experienţele au fost amplasate randomizat, fiecare variantă având câte 4 repetiţii. 
Fiecare repetiţie a fost constituită din 4 pomi. La hotare, parcelele experimentale 

au fost separate de restul plantaţiei prin câte două rânduri de pomi, în care nu s-au făcut 
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tratamente cu fungicide. Între repetiţii s-au lăsat câte 2 pomi netrataţi pentru a evita 
suprapunerea unor variante sau repetări în timpul efectuării tratamentelor. La stabilirea 
numărului de tratamente chimice s-a ţinut cont de durata de acţiune a fungicidului testat, 
rezistenţa genetica a soiurilor şi condiţiile climaterice. În experienţele I şi III s-au făcut 6 
tratamente ( 23,04; 10.05; 25.05; 13.06; 30.06; 15.07), în experienţa a doua 5 tratamente 
( 16.04; 3.05; 10.05; 31.05; 20.06; 05.07), în experienţa IV 6 tratamente (21.04; 03.05; 
25.05; 10.06; 29.06; 15.07 ). 

Observaţiile şi numărătorile efectuate pe parcursul perioadei de vegetaţie au vizat 
frecvenţa şi intensitatea atacului de rapăn şi făinare la frunze şi fructe. Rezultatele au fost 
raportate la variantele martor şi standard. Determinarea eficienţei biologice a 
tratamentelor s-a făcut în conformitate cu cerinţele îndrumărilor metodice pentru testarea 
produselor chimice şi biologice de protecţie a plantelor (3). Prelucrarea statistică a 
rezultatelor experimentale obţinute s-a făcut după Dospehov ( 1979 ). 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În plantaţii cu soiuri fără rezistenţă controlată genetic, din arsenalul de 

mijloace şi metode ale protecţiei integrate combaterea chimică rămâne în continuare 
elementul de bază în sistemul de protecţie a mărului împotriva făinării şi rapănului. 
An de an, numărul de produse de uz fitosanitar creşte şi devine tot mai greu să se 
poată face o evaluare corectă a eficacităţii acestora, fără o experimentare riguroasă în 
condiţii de câmp. A fost şi este nevoie să se studieze în continuare noile produse ce 
se descoperă pe plan mondial, în vederea cunoaşterii aprofundate a celor mai bune 
preparate fungicide privind introducerea lor în sortimentul prevăzut de  Registrul de 
stat al produselor chimice şi biologice de uz fitosanitar. 

În perioada de vegetaţie a anilor 2004-2005, în zona centrală a Republicii Moldova, 
condiţiile climaterice au fost destul de favorabile pentru dezvoltarea ciupercii Podosphaera 
leucotricha, realizarea infecţiei primare şi evoluţia procesului patologic cauzat de agentul 
patogen. De  regulă, făinările se dezvoltă mai puternic pe timp secetos cu temperaturi ridicate. 
Spre deosebire de alţi reprezentanţi ai ord. Erysiphales ciuperca Podosphaera 
leucotricha se poate dezvolta destul de bine şi la temperaturi moderate ( 18-20 C ) şi 
o umiditate relativă a aerului cuprinsă între 80-100%. Rezultatele determinării 
eficienţei biologice a utilizării produsului Tuoreg 500 WG în calitate de fungicid 
pentru combaterea ciupercii Podosphaera leucotricha sunt prezentate în tabelul 2. 

Tabelul 2 
Eficienţa biologică a tratamentelor cu Tuoreg 500 WP împotriva  

făinării mărului. Soiul Idared, 2004 

Variantele experienţei Doza la ha Frecvenţa 
atacului ,% 

Intensitatea 
atacului ,% 

Eficienţa 
biologică, % 

1.Martor     netratat - 88,1 67,7 - 
2.Standard Stroby WG 0,2 kg ha 33,6 11,7 82,7 
3.Tuoreg 500 WP 0,15 kg ha 34,2 15,6 76,9 
4.Tuoreg 500 WP 0,2 kg ha 22,6 12,5 81,5 

DEM 0,95 - 3,85 2,08 1,14 

 
 
Analiza datelor experimentale obţinute arată că intensitatea atacului de făinare 

a crescut treptat şi a ajuns în ultima evidenţă la 67,7 % în varianta martor, 11,7% în 
standard, 15,6% în varianta Tuoreg 500 WP – 0,15 kg ha şi 12,5% în varianta Tuoreg 
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500 WP – 0,2 kg ha. Eficienţa biologică a utilizării preparatului Tuoreg 500 WP 
împotriva făinării mărului a constituit 76,9% în cazul primei doze experimentate şi 
81,5% în doza a doua, faţă de 82,7% în standard (Stroby WG –0,2 kg ha). Eficienţa 
biologică a fungicidului Tuoreg 500 WP în doza de 0,2 kg ha a fost la nivelul 
standardului.  

Datele experimentale privind testarea eficacităţii biologice a tratamentelor cu 
Penconazol EC în calitate de fungicid la măr pentru combaterea ciupercii 
Podosphaera leucotricha se prezintă în tabelul 3. 

 
Tabelul 3 

Eficienţa biologică a tratamentelor cu Penconazol EC împotriva  
făinării mărului. Soiul Idared, 2004 

Variantele experienţei Doza la ha Frecvenţa 
atacului, % 

Intensitate a 
atacului, % 

Eficienţa 
biologică, % 

1.Martor netratat - 87,6 64,9 - 
2.Standard Topas EC 0,41 22,1 7,4 88,5 
3.Penconazol EC 0,31 24,9 12,7 80,4 
4.Penconazol EC 0,41 13,4 6,1 90,6 
DEM 0,95 - 2,87 1,68 1,08 

 
S-a observat că în varianta martor frecvenţa atacului a crescut treptat de la 

10,4% în prima evidenţă până la 87,6% în evidenţa a treia. Intensitatea atacului în 
ultima evidenţă a constituit 64,9 %. Tratamentele chimice au redus considerabil 
gradul de atac al pomilor cu făinare. Cea mai mică frecvenţă (13,4%) şi intensitate a 
atacului (6,1%) au fost constatate în varianta Penconazol EC – 0,4 L ha. În varianta 
standard Topas 100 EC – 0,4 ha ha frecvenţa atacului a constituit 22,1%, iar 
intensitatea 7,4%. 

Eficienţa biologică a utilizării preparatului Penoconazol EC a constituit 80,4% 
în doza de 0,3 l ha şi 90,6% în doza de 0,4 L ha. În varianta standard Topas EC -0,4 l 
ha eficienţa biologică a constituit 88,5%. Datele prelucrării statistice a rezultatelor 
arată că eficienţa biologică a fungicidului Penconazol EC în doza de 0,4 l ha  a fost la 
nivelul standardului. 

Condiţiile climaterice în perioada de vegetaţie a anilor 2004-2005 au fost 
foarte favorabile pentru realizarea infecţiei primare şi dezvoltarea în masă a rapănului 
mărului în zona centrală a Republicii Moldova. 

Datele experimentale privind testarea eficienţei biologice a preparatului 
Tuoreg 500 WP în calitate de fungicid împotriva ciupercii  Venturia inequalis se 
prezintă în tabelul 4. 

Astfel,  în varianta martor fără tratamente chimice, frecvenţa atacului de rapăn 
a crescut treptat pe parcursul perioadei de vegetaţie de la 65,0% până la 88,0% la 
frunze şi de la 60,1% până la 70,7 % la fructe. Intensitatea atacului de rapăn în ultima 
evidenţă (5.08.2004) a ajuns la 72,9% pe frunze şi 40,7% la fructe.  

În variantele experimentale intensitatea atacului de rapăn la fructe a constituit 
10,4% (Tuoreg 500 WP – 0,15 kg ha) şi 6,1% (Tuoreg 500 WP – 2 kg ha) faţă de 
7,8% în varianta standard (Stroby WG – 0,2 kg ha). Pe frunze intensitatea dezvoltării 
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rapănului în ultima evidenţă a ajuns la 13,0 % în varianta Tuoreg 500 WP - 0,15 kg 
ha şi la 8,1 % în varianta Tuoreg 500 WP – 0,2 kg ha faţă de 10,9% în varianta 
standard. 

 
Tabelul 4 

Eficienţa biologică a tratamentelor cu Tuoreg 500 WP împotriva  
ciupercii  Venturia inequalis  

Frecvenţa atacului,
% 

Intensitatea 
dezvoltării bolii, %

Eficienţa biologică, 
% Variante Doza, 

kg ha
frunze frunze Frunze frunze frunze frunze 

1.Martor netratat -   88,0   70,7   72,9   40,7   -   - 
2.Standard  Stroby 
WG 0,2   23,6   19,7   10,9   7,8   85,0   80,8 
3.Tuoreg 500 WP 0,15   27,2   23,5   13,0   10,4   80,0   74,4 
4.Tuoreg 500 WP 0,2   19,7   14,2   8,1   6,1   88,9   85,0 
DEM 0,95    0,74   0,92   5,2   1,01   1,90   1,99 
 

Eficienţa biologică a utilizării fungicidului Tuoreg 500 WP împotriva 
rapănului la frunze a constituit 80,6 % în varianta Tuoreg 500 WP – 0,2 kg ha. La 
fructe eficienţa biologică a fost 74,4% în prima doză experimentată şi 85,0% în doza 
a doua. Datele prelucrării statistice arată că eficienţa biologică a fungicidului Tuoreg 
500 WP  în doza 0,2 kg ha este la nivelul standardului la frunze şi mai înaltă decât în 
varianta standard la fructe. 

În tabelul 5 sunt prezentate rezultatele privind influenţa tratamentelor cu  
Raeoc EC asupra gradului de atac a frunzelor şi fructelor cu rapăn. Experimental a 
fost dovedit că fungicidul testat a determinat micşorarea frecvenţei atacului de rapăn 
la frunze de la 84,2% în VI până la 16,0% în varianta Raeoc EC – 0,15 l ha şi 13,8% 
în varianta Raeoc EC –0,2 l ha. 

Tabelul 5 
Influenţa tratamentelor cu  Raeoc EC asupra gradului de atac a 

 frunzelor şi fructelor cu rapăn 
 

Frecvenţa atacului, 
% 

Intensitatea 
Dezvoltării bolii, %

Eficienţa biologică, 
% Variante Doza

l ha 
frunze frunze Frunze frunze frunze frunze 

1.Martor netratat - 84,2   78,6   60,1   50,5   -   - 
2.Standard Score 
EC 0,15   17,2   16,0   12,4   9,8   79,4   80,6 
3.Raeoc EC 0,15   16,0   17,1   10,4   9,6   82,7   81,2 
4.Raeoc EC 0,2   13,8   13,5   5,9   5,4   90,2   89,3 
DEM 0,95  1,24   1,52   2,78   2,11   1,90   3,31 

 
Intensitatea dezvoltării rapănului pe frunze s-a redus de la 60,1% în V1 

martor până la 10,4% în prima doză testată şi până la 5,9% în doza a doua (V4). 
În cazul fructelor tratamentele cu Raeoc EC au determinat reducerea intensităţii 
dezvoltării rapănului de la 50,5% în martor netratat până la 9,8% în standard şi 
5,4% în varianta Raeoc EC  0,2 l ha. Eficienţa biologică a utilizării preparatului 
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Raeoc EC în calitate de fungicid împotriva rapănului a fost la nivelul standardului 
atât la frunze cât şi la frunze în doza de 0,15 l ha şi mai înaltă decât în standard în 
doza de 0,2 l ha. 

CONCLUZII 
Analiza statistică a rezultatelor experimentale obţinute permit de a face 

concluzia că produsele de uz fitosanitar (Penconazol EC, Tuoreg 500 WP şi Raeoc 
EC), testate în calitate de fungicide împotriva ciupercilor Venturia inaequalis şi 
Podosphaera leucotricha, au arătat o eficienţă biologică, în general, la nivelul 
standardelor, de aceea ele pot fi recomandate pentru includere în sistemul de 
protecţie a plantaţiilor de măr cu soiuri sensibile împotriva rapănului şi făinării. 

Putem menţiona că, în cazul respectării dozelor recomandate, a termenelor şi 
tehnicii de aplicare a tratamentelor, utilizarea pesticidelor în plantaţiile cu sortiment 
standard sensibil rămâne o verigă tehnologică importantă în combaterea integrată a 
bolilor mărului şi contribuie la obţinerea unor recolte înalte, nepoluate şi de bună 
calitate. 
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