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Abstract. Rose crops attacked by a great number of pest and diseases. The 
most important diseases are: powdery mildew- Sphaerotheca pannosa (Walllr.) 
Lév var. rosae Woron; black rot of leaves –Diplocarpon rosae Wolf. and blight 
Phragmidium mucronatum (Pers) Schlech.  

Great damages are recorded at the attack of the following pests: rose green 
grub –Macrosiphum rosae L., yellow wasp – Arge rosae Berland and twisted 
wasp –Blennocampa pusilla Klug. To prevent and combat me apply a complex of 
agrotechnical, physical, mechanical, biological and chemical measures. 

 To combat the main pest and disease from rose crops a chemical treatment 
scheme was settled down. As fungicides we recommend wetty sulphur -0,4%, 
Dithane M45 -0,2%, Captadin 50PU – 0,25%, Polyram combi – 0,2%, Topsin 
M70 -0,1%, Tilt 250EC -0,02%, Systhane 12E – 0,05%, and as insecticides 
Decis 2,5 CE -0,05%, Fastac 10 EC -0,02%, Sumi-alpha 2,5 EC -0,03%, Onefon 
90 -0,2%, Sinoratox 35 CE 0,15%. 

 
 
Culturile de trandafir sunt atacate de un număr mare de boli şi dăunători. 

Cele mai importante boli sunt: făinarea –Sphaerotheca pannosa (Wallr.) Lév. var. 
rosae Woron., pătarea neagră a frunzelor – Diplocarpon rosae Wolf. şi rugina – 
Phragmidium mucronatum (Pers) Schlech. Dintre dăunători, pagube mari se 
înregistrează datorită atacului păduchelui verde al trandafirului – Macrosipum 
rosae L., viespii galbene – Arge rosae Berland şi viespii sucitoare – Blennocampa 
pusilla Klug. 

Pentru prevenire şi combatere se aplică un complex de măsuri, agrotehnice, 
fizice, mecanice, biologice şi chimice. 

S-a stabilit o schemă a tratamentelor chimice pentru combaterea 
principalilor boli şi dăunători din culturile de trandafir. Ca fungicide se 
recomandă sulf muiabil -0,4%,  Dithane M45 -0,2%, Captadin 50PU – 0,25%, 
Polyram combi – 0,2%, Topsin M70 -0,1%, Tilt 250EC -0,02%, Systhane 12E – 
0,05%, iar ca insecticide: Decis 2,5 CE -0,05%, Fastac 10 EC -0,02%, Sumi-alpha 
2,5 EC -0,03%, Onefon 90 -0,2%, Sinoratox 35CE 0,15%. 

„Trandafirul este o floare superbă. Puţine alte flori arată atât de bine, 
este atât de graţioasă într-un buchet sau un fir într-o vază înaltă. Este una 
din acele minuni ce trezeşte dorinţa de a fi cules şi de a-l dărui cu iubire”. 

Trandafirul este cea mai îndrăgită şi cântată floare. Indiferent de moment 
sau persoană, trandafirul impresionează şi produce emoţii profunde prin tot ce 
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aparţine prin tot ce-i aparţine: forma desăvârşită a florii, fineţea şi eleganţa 
bobocului, parfumul suav şi nesfârşita gamă a culorilor. 
 Culturile de trandafir pot fi atacate de numeroşi agenţi patogeni, ce sunt 
specificaţi în tabelul 1. 

Tabelul 1 
Agenţii patogeni ai trandafirului 

Nr. 
crt. Denumirea populară a bolii Denumirea ştiinţifică a agentului 

patogen 
1. Mozaicul galben al trandafirului Cherry necrotic ringspot virus 
2. Cancerul bacterian al trandafirului Agrobacterium radiobacter pv. 

tumefaciens (Smith. et Tommsend) 
Kerr, Zoung et Panagopoulus 

3. Mana trandafirului Peronospora sparsa Berek. 
4. Făinarea trandafirului Sphaerotheca pannosa (Wallr.) 

Lév.var.rosae Woron 
5. Rugina trandafirului Phragmidium mucromatum (Pers.) 

Schlecht. 
6. Pătarea neagră a frunzelor de 

trandafir 
Diplocarpon rosae Wolf. 

7. Pătarea brună a tulpinilor de 
trandafir 

Coniothyrium wernsdor ffae Laub. 

8. Antracnoza trandafirului Sphaceloma rosarum (Pass.) Jenk. 
9. Pătarea ramurilor de trandafir Coryneus microstictum Berk et Br. 

10. Putregaiul cenuşiu al trandafirului Botrytis cinerea Pers. 
11 Cercosporioza trandafirului Cercospora rosicola Wolf. 

 
Dintre agenţii patogeni ai trandafirului cei mai importanţi sunt: 

• Sphaerotheca pannosa (Wallr.) Lév. var. rosae Woron; 
• Phragmidium mucronatum (Pers.) Schlecht.; 
• Diplocarpon rosae Wolf. 

Trandafirul poate fi atacat de numeroşi dăunători monofagi, oligofagi şi 
polifagi, ce sunt prezentaţi în tabelul 2. 

Tabelul  2 
Dăunătorii specifici culturilor de trandafir  

Nr. 
crt. Denumirea populară a bolii Denumirea ştiinţifică a agentului 

patogen 
1. Păduchele ţestos al trandafirului Aulacaspis rosae Bché. 
2. Păduchele verde al trandafirului Macrosiphum rosae L. 
3. Cicoriţa trandafirului Typhlociba rosae L. 
4. Tripsul trandafirului Thrips fuscipennis Hall. 
5. Viespea galbenă a trandafirului Arge rosae Berland. 
6. Viespea sucitoare a trandafirului Blennocampa pusilla Klug. 
7. Viespea sfredelitoare a trandafirului Ardis brunniventris Htg. 
8. Viespea neagră a trandafirului Cladius pectinicornis Geoffr. 
9. Viespea trandafirului Blennocampa rosarum Brisch. 

10. Viespea trandafirului Allantus calceatus Klug. 
11 albina trandafirului Megachile centuncularis L. 
12. musca oculaţiei Clinodiplosis oculiperda L. 
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Cei mai frecvenţi dăunători în culturile de trandafir sunt:  
• viespea galbenă – Arge rosae Berland.; 
• viespea sucitoare –Blennocampa pusilla Klug.; 
• viespea sucitoare – Blennocampa pusilla Klug.; 

 
 

Tabelul 3 
 

Program de protecţie integrată a bolilor şi dăunătorilor trandafirului 
 

Nr. 
crt. 

Faza 
fenologică a 
trandafirului 

Bolile şi dăunătorii  
ce trebuie combătuţi 

Denumirea 
comercială a 
produsului 

Conc. 
% 

1. Repaus 
vegetativ 

Diferite specii de păduchi şi agenţi 
patogeni 

Oleocarbetox 
Polibar 

1,5 
6 

2. Pornirea în 
vegetaţie 

Făinare  
-Sphaerotheca pannosa var. rosae 
Rugina 
-Phragmidium mucronatum 
Păduchele verde 
-Macrosiphum rosae 

Sulf muiabil 
+ 

Fascac 10 EC 

0,4 
 

0,02 

3. Înainte de 
înflorire 

Făinare -Sphaerotheca pannosa 
var. rosae 
Pătarea neagră -Diplocarpon 
rosae 
Rugina -Phragmidium 
mucronatum 
Păduchele verde 
-Macrosiphum rosae 
Viespea galbenă -Arge rosae 
Viespea sucitoare -Blennocampa 
pusilla 

Dithane M 45 
Tilt 250 EC 
Onefon 90 

0,2 
0,02 

0,2 

4. După primul val 
de înflorire 

Aceleaşi boli şi dăunători ca la 
tratamentul 3 

Systhane 12 E+ 
Captadin 50 PU+ 

Decis 2,5 CE 

0,05 
0,25 
0,05 

5. La 14 zile de la 
tratamentul 4 

Făinare -Sphaerotheca pannosa 
var. rosae 
Pătarea neagră -Diplocarpon 
rosae 
Rugina -Phragmidium 
mucronatum 
Păduchele verde 
-Macrosiphum rosae 
Viespea galbenă -Arge rosae 

Sulf muiabil+ 
Polyram DF+ 

Sumi Alpha 2,5 EC 

0,4 
0,2 

0,03 

6. După 14 zile de 
la tratamentul 5

Aceleaşi boli şi dăunători 
specificaţi la tratamentul 5 

Topsin M 70+ 
Dithane M 45+ 
Sinoratox 35 CE 

0,1 
0,2 

0,15 
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Tehnologia de combatere integrată a agenţilor patogeni şi a 
dăunătorilor trandafirului reprezintă o îmbinate armonioasă a metodelor de 
prevenire şi combatere şi anume: 

• metode agrofitotehnice; 
• metode fizice şi mecanice; 
• metode biologice; 
• metode chimice; 

Toate aceste metode se aplică numai atunci când sunt justificate 
din punct de vedere economic şi anume când este depăşit pragul economic 
de dăunare (P.E.D.). 

Metodele preventive de micşorare a pagubelor produse de agenţii 
patogeni şi a dăunătorilor prezintă importanţă deosebită şi se referă la: 

• alegerea terenului, în funcţie de cerinţele soiurilor de trandafir; 
• stabilirea distanţelor de plantare, în funcţie de vigoarea soiurilor; 
• folosirea corectă şi la timp a măsurilor de igienă culturală, 

respectiv strângerea şi arderea frunzelor, lăstarilor, tulpinilor şi 
florilor atacate de boli şi dăunători; 

• aplicarea raţională a îngrăşămintelor, pentru o dezvoltare 
corespunzătoare a plantelor; 

• folosirea erbicidelor pentru combaterea buruienilor ce constituie 
plante gazde pentru unii agenţi patogeni şi dăunători. 
Un rol deosebit de important în combaterea biologică a dăunătorilor îl 

are folosirea zoofagilor (paraziţi şi prădători), care se bazează pe relaţiile 
trofice ce se stabilesc între organismele dăunătoare şi speciile consumatoare 
ale acestora. 

Măsura cea mai sigură de combatere a bolilor şi dăunătorilor este 
aplicarea tratamentelor chimice, ce se execută la avertizare în funcţie de 
datele oferite de criteriile biologic, ecologic şi fenologic. 
 De obicei, tratamentele chimice se aplică cu un amestec de 
fungicide, insecticide şi acaricide în funcţie de compatibilitatea acestora 
pentru reducerea cheltuielilor. 
 S-a întocmit un program de combatere chimică a bolilor şi 
dăunătorilor trandafirului ce este prezentat în tabelul 3. 

De asemenea, s-a alcătuit o schemă de combatere integrată a 
dăunătorilor din culturile de trandafir, ce este prezentată în figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
MĂSURI AGROTEHNICE: 

-arătura adâncă 
-lucrări de întreţinere pentru 
distrugerea buruienilor 
-aplicarea echilibrată a 
îngrăşămintelor chimice 
-cultivarea de soiuri rezistente sau 
tolerante 

 

MĂSURI MECANICE: 
-strângerea frunzelor atacate 
-tăierea lăstarilor atacaţi şi arderea 
lor 

 
SCHEMA COMBATERII 

INTEGRATE A 
DĂUNĂTORILOR DIN 

CULTURILE DE 
TRANDAFIR 

 
1.PRODUSE 

ORGANOFOSFORICE: 
Carbetox 37 CE -0,4% 
Diazinon 60 EC -0,15% 
Durban 48 CE -0,2% 
Nogos 50 EC -0,1% 
Onefon 90 -0,1% 
Sinoratox 35 CE -0,1% 
Zolone 35 CE -0,2% 
Ultracid 40 CE -0,1% 

 

2.PRODUSE ORGANO-
CARBAMICE: 

Fernos 50 PU -0,05% 
Pirimor 25 WG -0,1% 

 
APLICAREA DE 

TRATAMENTE CHIMICE LA 
APARIŢIA DĂUNĂTORILOR

 

 

 

3.PRODUSE PIRETROIZI DE 
SINTEZĂ 

Chinmix 5 EC -0,03% 
Decis 2,5 CE -0,05% 
Efymethrin 10 EC -0,03% 
Fastac 10 EC -0,02% 
Karate 2,5 EC -0,04% 
Polytrin 200 EC -0,015% 
Supersect 10 EC -0,02% 
Sumialpha 2,5 CE-0,03% 

 

4.PRODUSE DIVERSE: 
Actara 25 WP -0,06% 
Mospilan 20 SP -0,06% 

 
Fig. 1 -  Schema combaterii integrate a dăunătorilor  

din culturile de trandafir 
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CONCLUZII 
1. Cele mai importante boli ale trandafirului sunt: făinarea - Sphaerotheca 

pannosa (Wallr.) Lév.var.rosae Woron, rugina - Phragmidium mucromatum 
(Pers.) Schlecht. şi pătarea neagră a frunzelor - Diplocarpon rosae Wolf. 

2. Cei mai frecvenţi dăunători din culturile de trandafir sunt: păduchele 
verde al trandafirului – Macrosiphum rosae L., viespea galbenă –Arge rosae 
Berland, şi viespea sucitoare – Blennocampa pusilla Klug. 

3. Pentru prevenire şi combatere se aplică un complex de măsuri 
agrotehnice, mecanice, biologice şi chimice. 

4. S-a stabilit un program de combatere chimică a bolilor şi dăunătorilor 
trandafirului. Fungicidele recomandate sunt: Dithane M 45 -0,2%, Captadin 50 
PU – 0,25%, Polyram combi – 0,2%, Topsin M 70 -0,1%, Tilt 250 EC -0,02%, 
Systhane 12 E – 0,05%, iar ca insecticide: Decis 2,5 CE -0,05%, Fastac 10 EC -
0,02%, Sumi-alpha 2,5 EC -0,03%, Onefon 90 -0,2%, Sinoratox 35 CE 0,15%. 
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