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Abstract. The most important problem from the peoples is the problem to the 

food. The anual loses produits by the pest fauna are 20-50%. Its verry important the 
study to the pest fauna from vineyard and the program for this tratament. 

 
Alimentaţia a reprezentat în totdeauna o problemă, determinând o politică 

economică specifică, unde un rol deosebit de important îl reprezintă protecţia 
plantelor, cunoscut fiind faptul că soiurile cu o productivitate ridicată sunt foarte 
sensibile la boli şi dăunători. Pierderile mondiale variază între 20- 50%, la care se 
adaugă 10- 20% pierderi la producţia din depozite. 

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 
Observaţiile au fost efectuate la S.C.D.V.V. Iaşi , Staţiune care face parte din 

Centrul viticol Copou- Şorogari. Regiunea este aflată în condiţiile unui climat temperat 
continental cu nuaţe excesive.  

Climatul din Copou se caracterizează prin zile calde şi liniştite alternate cu zile 
reci, noroase,cu vânturi puternice, resimţite mai ales în perioadele dintre anotimpuri. 
Intervalul mai- iulie este relativ ploios iar intervalul august- septembrie este secetos 
favorizând coacerea strugurilor.  

Nuanţele excesive ale climatului sunt reprezentate de brume târzii în lunile 
aprilie- mai şi de brume timpurii în septembrie. 

Anul agricol 2004- 2005 a beneficiat de o iarnă călduroasă sub aspect termic, 
media temperaturilor din lunile de iarnă fiind de – 0,6 0 C, faţă de media multianuală 
care este de – 2,10 C. Lunile decembrie şi ianuarie au înregistrat temperaturi pozitive, 
neobişnuite pentru acest interval. Primăvara anului 2005 a fost calificată ca normală 
sub aspect termic, la fel ca şi vara care a urmat. 

Toamna a fost călduroasă şi uscată. Astfel sub aspect termic anul agricol 2004- 
2005 a fost considerat drept călduros, cu o medie anuală de + 10,5 0 C, cu 1 grad mai 
mare decât multianuală ( 9,60 C) luată ca bază de referinţă. 

Sub aspect pluviometric, anul agricol 2004 - 2005 a avut o iarnă plioasă, cu 
suma precipitaţiilor acumulate de 103,2 l/m2 (media multianuală fiind de 85,2 l/m2), 
primăvara suma precipitaţiilor a fost de 259 l/m2, vara a continuat cu excese de 
precipitaţii, suma acumulată fiind de 252 l/m2, (media multianuală fiind de 201 l/m2). 
Aşadar, sub aspect pluviometric anul a fost considerat ploios, media multianuală fiind 
depăşită cu peste 120 l/m2. 
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Cercetările au fost efectuate asupra următoarelor soiuri: Aligote, Aromat de Iaşi 
şi Chassellas Doree s-au urmărit stabilirea speciilor de dăunători care au atacat 
soiurile respective şi evoluţia speciilor respective în condiţiile unui an excesiv de 
umed. 

Literatura de specialitate citează un număr foarte mare de dăunători animali, 
după cum urmează: 15 specii de nematode, 7 specii de acarieni, 50 de specii de 
insecte, 11 specii de gasteropode, 2 specii de păsări şi două specii de mamifere. 

În anul agricol 2004- 2005 au fost determinate la soiurile luate în studiu 4 specii 
dăunătoare: Eupoecillia ambiguella; Lobesia botrana, Tetranychus urticae şi 
Eriophyes vitis. 

Eupoecillia ambiguella ( Lepidoptera,Cochyllidae) produce daune în zonele de 
cultură a viţei de vie. Adultul are aripile anterioare gălbui, cu o pată mediană. 
Anvergura aripilor anterioare este de 18- 22 mm. Aripile posterioare sunt cenuşii la 
mascul şi albicioase la femelă. Larva este brun- roşcată sau măslinie cu capul negru, 
de 10-12 mm lungime. Prezintă 2 generaţii pe an şi iernează ca pupă sub scoarţa 
butucilor şi a coardelor mai groase. 

Lobesia botrana (Lepidoptera, Tortricidae) este răspândită în arealul de cultură 
al viţei de vie. Adultul are 14- 18 mm în anvergură, aripile anterioare sunt cenuşii cu 3 
pete brune alternând cu dungi albastre cenuşii. Aripile posterioare sunt cenuşii 
deschis. Larva este verde cenuŞie, de 10-12 mm lungime. Prezintă 2-3 generaţii pe 
an şi iernează ca pupă sub scoarţa exfoliată a butucilor, coardelor sau aracilor. 

Tetranychus urticae (Acari, Tetranychidae) este specie comună. Femela are 
corpul elipsoidal, de 0,53 mm lungime, de culoare variabilă de la verde deschis la roşu 
brun. Mascului este piriform şi este mai deschis la culoare. Lungimea corpului este 
de0,32- 0,38 mm. Iernează ca femelă fecundată în crăpăturile scoarţei butucilor, sub 
frunzele căzute. Prezintă 5-7 generaţii pe an. 

Eriophyes vitis (Acari, Eriophyidae) produce erinoza viţei de vie. Femela are 
corp vermiform, alb- gălbui, de 0,16 mm. Masculul nu este cunoscut în Europa. Are 4-
5 generaţii pe an şi iernează ca femelă sub solzii mugurilor. 

 

REZULTATE OBŢINUTE 
 
În urma observaţiilor efectuate la cele trei soiuri luate în studiu s-au putut 

constata faptul că în plantaţie a fost determinată prezenţa a două specii de 
acarieni, procentul de atac înregistrat fiind de 8- 14% pentru specia Tetranychus 
urticae şi de 18- 23 % pentru specia Eriophyes vitis, după cum reiese şi din 
tabelul 1. 

 
Tabelul 1 

Rezerva de acarieni în vara 2005 
 

Specia/ soiul Aligote Aromat 
de Iaşi 

Chassellas 
doree 

Tetranychus urticae 10% 8% 14% 

Eriophyes vitis 18% 23% 23% 
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Tabelul 2 
Densitatea numerică a speciei Tetranychus urticae Koch. înregistrată  

în perioada de vegetaţie a anului 2005  
 

Nr. 
crt. 

Soiul/nr.total 
indivizi 

colectaţi 
mai iunie iulie august septembrie octombrie 

1 Aligote 70 37 13 13 45 40 
2 Aromat de Iaşi 120 122 67 41 45 30 

3 Chassellas 
doree 205 108 78 71 76 60 

 
 

De asemenea, a fost determinată prezenţa a două specii de 
lepidoptere dănătoare şi anume Lobesia botrana şi Eupoecillia ambiguella. 

Pentru determinarea curbei de zbor a celor două specii au fost 
instalate capcane cu feromoni la toate cele trei soiuri.  

La soiul Aligote, pentru prima generaţie, capcanele au fost instalate la 
28.04.2005 şi au fost citite zilnic. Pentru specia Lobesia botrana maximul 
de zbor al primei generaţii de adulţi a fost înregistrat la data de4.05 şi 
13.05, iar la specia Eupoecillia ambiguella a fost înregistrat  la data de 
8.05. Prima generaţie a efectuat zbor în intervalul 4- 18.05. 2005. La 
generaţia a doua maximele curbei de zbor au fost atinse pe 3.07 şi 14.07. la 
specia Lobesia botrana şi pe 8.07 la specia Eupoecillia ambiguella. 

La soiul Aromat de Iaşi pentru generaţia I curba maximă de zbor a 
fost înregistrată pe data de 4.06 pentru specia Lobesia botrana şi pe data de 
13.06 pentru specia Eupoecillia ambiguella.La generaţia a II a maximul de 
zbor al speciei Lobesia botrana a fost înregistrat pe data de 2.07 iar pentru 
specia Eupoecillia ambiguella pe data de 5.07. 

La soiul Chassellas doree valorile maxime ale curbei de zbor pentru 
specia Lobesia botrana au fost înregistrate la data de 4.06 şi 6.06 pentru 
generaţia I şi la data de3.07 şi 14. 07 pentru generaţia a II a. 

Pentru specia Eupoecillia ambiguella maximele de zbor au fost 
înregistrate la data de 13.06 pentru generaţia I şi la data de 8.07 pentru 
generaţia a II a. 

 

CONCLUZII 
1.Anul 2004- 2005 a fost un an mai puţin favorabil pentru 

dezvoltarea principalilor dăunători.Totuşi au fost semnalaţi în plantaţie mai 
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mulţi dăunători: Tetranychus urticae, Eriophyes vitis, Lobesia botrana şi 
Eupoecillia ambiguella. 

 
2.A fost înregistrat atac de acarieni la toate soiurile luate în studiu dar 

rezerva biologică a fost moderată, iar atacul s-a încadrat între 8-14% pentru 
specia Tetranychus urticae şi între 18- 23% pentru Eriophyes vitis. Ambele 
procente de atac indică un atac slab. 

 
3.Intensitatea atacului produs de moliile viţei de vie a fost de 

asemenea mult redusă datorită ploilor reci şi abundente care au limitat 
zborul şi au prelungit durata ciclului biologic al speciilor. 

 
4. Anul agricol 2004- 2005 a fost un an atipic d.p.d.v. ecologic, care 

se înscrie se pare într-un şir de modificări climatice de mai lungă durată, el 
a manifestat un regim pluviometric mai mare decât normalul multianual şi 
o modificare a regimului termic, e drept mai puţin semnificativă. Toate 
aceste abateri de la normalul ecologic al zonei de referinţă s-au manifestat 
atât asupra soiurilor de viţă de vie luate în studiu cât şi asupra biologiei, 
ecologiei,speciilor de dăunători luate în studiu, reducând intensitatea 
atacului dar favorizând dezvoltarea la cote maxime a unor boli specifice. 
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