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UNELE ASPECTE DESPRE ENTITĂŢILE PARAZITE 

 CARE PRODUC RUGINA PĂRULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
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Abstract. The article presents the scientific results about the composition, morphology and 

biology of the parasitic flora entities that cause to pear disease (Pyrus), by developing the 

pathogenic agent Gymnosporangium sabinae. We present the results of the biological effectiveness 

testing of new fungicides such as Manific, WP and Cimus Progress EC against this pathogen. The 

experimental results demonstrated that the biological effectiveness of Manific, WP against the G. 

sabinae pathogen was relatively low. Higher biological efficiency was established for the Cimus 

Progress EC triazole preparation. On the basis of the results obtained, it is proposed to officially test 

Manific, WP and Cimus Progress EC as fungicides against G. sabinae for inclusion in the 

integrated pest management system of the pear plantations. 

Key words: Pyrus spp., Gymnosporangium sabinae, Republic of Moldova. 
 

INTRODUCERE 

Agentul patogen de origine micotică Gymnosporangium sabinae (Dicks.) Winter, provoacă o 

boală criptogamică pomilor de păr (Pyrus sylvestris) cu denumirea populară rugină. Boala este 

răspândită în Europa şi Asia, inclusiv Republica Moldova în plantaţiile industriale de păr şi pe 

pomii solitari din diverse biotopuri. Specialiştii fitopatologi din Republica Moldova au constat 

răspândirea acestei boli doar în câteva parcuri pe lângă conacurile unor boieri moldoveni cu 

amenajate conform cerinţelor spaţiilor verzi: Parcul „Pommer” din s.Ţaul raionul Donduşeni, 

înfiinţat de bancherul de origine poloneză Andrei Pommer şi Curtea conacului „Malski” din s. 

Bahmut, raionul Călăraşi, înfiinţată de boierului Vikentie Malski. Posibil şi în alte biotopuri, în care 

vegetează concomitent ambele specii de plante-gazdă ale agentului patogen G. Sabinae (Dicks.) 

Winter: părul (Pyrus sylvestris L. (Gray) şi ienupărul (Juniperus spp.). 

În republică amenajarea parcurilor, spaţiilor verzi, vilelor urbane şi rurale particulare 

continuă, în special în oraşele mari, iar arbuşti răşinoşi din genul Juniperus domină ca număr de 

plante şi areal de extindere. Astfel, fenomenul „rugina părului” cauzat de ciuperca G.sabinae 

(Dicks.) Winter în ultimii ani a devenit periculos, fiindcă boala produce atacuri cu pierderi de 

recolte apreciabile din punct de vedere ecologic, fitosanitar şi economic. 
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Un alt fenomen important este că, după constatarea creşterii gradului de atac a pomilor de păr, 

concomitent se înregistrează atacul altei specii pomicole – mărul (Malus spp.) cu ciuperci din 

acelaşi gen Gymnosporangium. Cele mai frecvent întâlnite şi mai periculoase fiind speciile  G. 

sabinae  (Dicks) Winter şi G. tremelloides Hartig. Atacul plantelor de păr şi măr se manifestă prin 

afectarea aparatului foliar, în sens că se reduce considerabil suprafeţa fotosintetică, după care 

urmează uscarea şi căderea prematură a frunzelor. 

Astfel, rugina părului şi a mărului devine o problemă pentru specialiştii din protecţia 

plantelor, mai ales în plantaţiile înfiinţate cu soiuri considerate rezistente. În lipsa tratamentelor 

fitosanitare împotriva rapănului, rugina respectivă obţine amploare semnificativă. Totodată s-a 

dovedit că, produsele de uz fitosanitar utilizate în combaterea rapănului şi făinării în plantaţiile cu 

soiuri din gama clasică, nu sunt eficiente şi împotriva ruginii. Luând în consideraţie creşterea 

efectului nociv produs de ciupercile din genul Gymnosporangium, se impune ca producătorii de 

pere să acorde o atenţie deosebită protejării aparatului foliar al pomilor prin utilizarea diferitor 

metode, inclusiv prin tratamente cu fungicide. 

În acest context menţionăm că, în literatura de specialitate sunt descrise mai multe specii din 

genul Gymnosporangium, ord. Uredinales, cl. Basidiomycetes care produc rugina la păr şi la măr, 

cum ar fi: G. sabinae (Dicks.) Winter şi G. dobrozracovae Mitr. la păr, G. tremelloides şi G. 

juniperinum (L.) Mart. la măr, care au plante-gazde principale câteva specii de Juniperus,  şi 

anume: J. excelsa, J. oxycedrus, J. sabinae şi J. communis [3];  G. sabinae = G. fuscum DC., cu 

plantele-gazde principale J. communis, J. sabinae, J. phoenicea, J. virginiana, J. chinensis; G. 

clavariaeforme (Jacq.) Reess., G. haraceanum Syd., G. claviceps Ck. et Pk., G. globosus Farl., 

Gymnosporangium confusum Plowr. [2] la păr şi măr.  

În concluzie, rugina părului şi a mărului din Republica Moldova, sunt cauzate de speciile G. 

sabinae şi G. tremelloides, iar plantele-gazdă principale ale agentului patogen sunt ienuperii  

Juniperus sabinae şi J. communis [4, 5]. Rezultatele cercetărilor obţinute şi concepţiile în acest 

context sunt expuse în continuare. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

        Determinarea ştiinţifică a ruginii părului s-a efectuat după două metode: vizuală (analiza 

simptomelor de pe frunze) şi microscopică (analiza fructificaţiilor agentului patogen). Confirmarea 

simptomelor şi fructificaţiilor s-a realizat cu determinatoarele fitopatologice [6, 7]. Investigaţiile au 

fost efectuate pe parcursul perioadei de vegetaţie a anului 2018, la soiul Favorita lui Clapp. Probele 

au fost recoltate de pe plantele de păr şi măr din plantaţia unui producător din sectorul privat. 

Plantaţia pomicolă este amplasată în zona Codrilor. Vârsta pomilor de 15 ani, întreţinerea plantaţiei 

– ogor negru. 

Experienţa fitopatologică s-a realizat după metoda clasică şi respectat două variante standard: 

Kadillak WP – 3,0 kg/ha şi Alto Super 330 EC – 0,25 l/ha şi două fungicide spre confirmare şi 

pentru rugina părului: Manific, WP şi Cimus Progress, EC. Aceste două fungicide au fost recent 

omologate în Republica Moldova împotriva altor agenţi patogeni de origine micotică la speciile 

Pomoideae. Repetiţiile sau tratamentele au fost în total şase: primul înainte de înflorire şi celelalte 

pe parcursul perioadei de vegetaţie. 

Cercetarea şi estimarea numerică a vizat frecvenţa şi intensitatea atacului de rugină la frunze. 

Rezultatele au fost raportate la variantele martor şi standard. Determinarea eficienţei biologice a 

tratamentelor s-a efectuat în conformitate cu cerinţele îndrumărilor metodice pentru testarea 

produselor chimice şi biologice de protecţie a plantelor în Republica Moldova [1]. 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

           Gradul de atac cu boli foliare, se cunoaşte că depinde de rezistenţa soiului, cantitatea de 

depuneri atmosferice, durata umectării frunzelor şi temperatura aerului. În anul 2018, în zona 

centrală a Republicii Moldava (raionul Călăraşi), condiţiile climaterice în lunile aprilie, mai şi 

prima decadă de iunie au fost relativ nefavorabile pentru realizarea infecţiei primare a organelor 

verzi cu sporii ciupercii Gymnosporangium sabinae Dicks.) Winter. Precipitaţiile abundente şi 
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temperaturile moderate în lunile iunie-iulie au influenţat pozitiv evoluţia ruginii şi a altor boli 

foliare ale părului. 

          Dezvoltarea ruginii este favorizată, în primul rând, de ploile din primăvară-vară, 

temperaturile moderate ale aerului în această perioadă şi prezenţa în apropiere a plantei-gazdă 

principale – Juniperus sabinae şi altor specii de ienupăr. Pagubele produse de ciupercile parazite 

din genul Gymnosporangium se manifestă prin debilitarea pomilor drept rezultat al micşorării 

suprafeţei fotosintetice şi căderii premature a frunzelor, care are drept urmare deprecierea 

cantitativă şi calitativă a recoltei. Necesitatea micşorării pierderilor în creştere din cauza ruginii 

pune la ordinea zilei problema elaborării unor măsuri eficiente de protecţie, care ar diminua 

dinamica dezvoltării agentului patogen şi nocivitatea acestuia cu un număr minim de tratamente 

chimice. Reuşita protecţiei chimice a plantaţiilor de păr reclamă utilizarea metodei chimice şi 

lărgirea sortimentului de produse de uz fitosanitar omologate.  

Rezultatele experimentale privind determinarea eficienţei biologice a unor produse de uz 

fitosanitar în combaterea ciupercii Gymnosporangium sabinae sunt prezentate în tabelul 1.  

Pentru combaterea chimică a bolilor foliare ale părului este disponibilă o gamă largă de 

fungicide, cu grade diferite de eficacitate. Cele din grupa triazolilor, inclusiv preparatul Cimus 

Progress EC este un fungicid sistemic cu două substanţe active (ciproconazol + propiconazol), care 

au o tangenţă comună în metabolismul ciupercilor – inhibarea biosintezei ergosterolului. 

Fungicidele din această grupă au un spectru larg de acţiune, controlând rapănul, făinarea şi, posibil, 

bolile de tipul pătarea frunzelor.   

 

Tabelul 1. Influenţa tratamentelor chimice asupra gradului de atac cu rugină a frunzelor de păr. 

Soiul Favorita lui Clapp, anul 2018 
nr. 

d/o 

Variantele experienţei Frecvenţa 

atacului, % 

Intensitatea dezvoltării 

bolii, % 

Eficienţa 

biologică, % 

1. Martor netratat 19,4 10,5 0,0 

2. Standard 1 Kadillak WP 

 – 3,0 kg/ha 

3,6 1,5 85,7 

3. Manific, WP – 2,5 kg/ha 4,7 2,0 81,0 

4. Manific, WP – 3,0 kg/ha 3,8 1,6 84,8 

 DL 0,95   3,17 

5.  Standard 2 Alto Super 330 EC – 0,25 

l/ha 

2,8 1,0 90,5 

6. Cimus Progress, EC  

– 0,2 l/ha 

3,0 1,3 87,6 

7. Cimus Progress, EC  

– 0,25 l/ha 

2,5 0,9 91,4 

 DL 0,95   2,88 

 

Cele şase tratamente chimice efectuate pe parcursul vegetaţiei au redus considerabil gradul de 

atac al frunzelor la pomii de păr luaţi în evidenţă, de la 19,4% în varianta martor, până la 4,7% în 

varianta Manific, WP – 2,5 kg/ha, 3,8% în varianta Manific, WP – 3,0 kg/ha, 3,0% în varianta 

Cimus Progress EC – 0,2 l/ha şi 2,5% în varianta Cimus Progress EC – 0,25 l/ha, faţă de 3,6% în 

varianta Standard 1 (Kadillak WP – 3,0 kg/ha) şi 2,8% în varianta Standard 2 (Alto Super 330 EC 

– 0,25 l/ha). 

Intensitatea dezvoltării bolii a variat între 0,9% în varianta Cimus Progress, EC – 0,25 l/ha 

şi 2,0% în varianta Manific, WP – 2,5 kg/ha, faţă de 1,5% în Standard 1 şi 1,0% în Standard 2. În 

aspectul produselor utilizate, eficienţa biologică a fost în general satisfăcătoare, mai joasă la 

Manific, WP (81,0% în prima doză şi 84,8% în doza a doua) şi mai înaltă la Cimus Progress EC 

(87,6% în prima doză şi 91,4% în doza a doua), faţă de 85,7%  şi 90,5% în variantele Standard 1 şi 

Standard 2. 

Analiza matematico-statistică a rezultatelor obţinute arată că eficienţa biologică a 

tratamentelor cu Manific WP a fost sub nivelul variantei Standard 1 în doza de 2,5 kg/ha şi la 

nivelul variantei Standard 1 în doza de 3,0 kg/ha, iar eficienţa biologică a utilizării împotriva ruginii 
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părului a preparatului Cimus Progress EC a fost la nivelul variantei Standard 2 atât în doza de 0,2 

l/ha, cât şi în doza de 0,25 l/ha. 

În baza rezultatelor experimentale obţinute, produsele Manific, WP şi Cimus Progress EC 

pot fi propuse pentru testarea oficială de stat împotriva ciupercii Gymnosporangium sabinae, în 

scopul includerii lor în sistemul de protecţie integrată a plantaţiilor de păr şi în Registrul de stat al 

produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, permise pentru utilizare în Republica Moldova. 

De menţionat că aplicate corect, tratamentele chimice au efect rapid, asigurând un spor de 

recoltă ce depăşeşte valoarea cheltuielilor efectuate, iar efectele negative ale chimioterapiei pot fi 

diminuate prin utilizarea unor fungicide cu toxicitate şi remanenţă redusă, aplicarea tratamentelor 

numai la avertizare, în funcţie de biologia patogenului, evoluţia bolii şi fenofaza plantei, respectarea 

termenului de aşteptare. 

 

CONCLUZII 

1. În condiţiile  climatice din ultimii ani, în plantaţiile de păr din zona centrală a Republicii 

Moldova se observă o creștere a gradului de atac al frunzelor cu ciuperca Gymnosporangium 

sabinae, care provoacă rugina părului.  

2. Pentru asiguraea protecției chimice a plantațiilor de păr este necesară testarea de stat a unor 

produse fungicide, eficiente împotriva ciupercii Gymnosporangium sabinae. 

3. Rezultatele experimentale obținute de noi permit recomandarea preparatelor Manific, WP și 

Cimus Progress EC pentru testarea de stat și includerea în sistemul de protecție integrată a 

plantațiilor de păr și în Registrul de stat. 
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INTRODUCTION   

The university lecturer in entomology should know more insects, rather than about those 

with the status of „harmful insects of agricultural crops”. This status makes me notice different 

entomological „news” in nature. In the summer of 2016, it was just this phenomenon: drew 

attention to a new insect without the status of a "pest of crops". This insect was a new species for 

the entomofauna of the Republic of Moldova and is called Volucella zonaria Poda 1761. From this 
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