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Abstract: Abstract:The Cizaro, Titul Duo,Virtuoz, Lab, Mirage fungicides have been tested 

for whead grain in disease control Erysiphe graminis,  Puccinia recondita,  Puccinia anomala, 
Septoria tritici, Septoria nodorum, Helminthosporium tritici-repentis, Helminthosporium 
gramineum, Fusarium graminearum funguses and their efficience was prooved depending on the 
doses applied and the severity of  the disease compared to the standart control. The new 
fungicide is recomended as efficient chemical product in the integrated protection system to 
wheat grain. 

Key words: wheat grain; fungicides; disease control¸ chemical products; integrated 
protection system. 

 
Rezumat: Fungicidele Cizaro, Titul Duo, Virtuoz, Lab, Mirage au fost testate pentru boabe de cap 

în combaterea bolilor Erysiphe graminis, Puccinia recondita, Puccinia anomala, Septoria tritici, Septoria 
nodorum, Helminthosporium tritici-repentis, Helminthosporium gramineum, Fusarium. ciupercile și 
eficiența acestora a fost dovedită în funcție de dozele aplicate și de severitatea bolii față de martor 
standard. Noul fungicid este recomandat ca produs chimic eficient in sistemul integrat de protectie a 
boabelor de grau. 

Cuvinte cheie: boabe de grâu; fungicide; produse chimice pentru combaterea bolilor; sistem de 
protectie integrat. 

 
Valorificarea  agroecosistemelor cerealiere de toamnă includ diverse obiective cu valori 

incontestabile, pentru asigurarea productivităţii înalte și de calitatea al producției de cariopse, 
cultivate în diverse sisteme de producții agricole, zone cu specializări în valorificarea culturelor 
de cîmp în impact cu instabilitatea condițiilor climaterice din Republica Moldova. Anual la 
aceste culturi în aspectul indicelor fitosanitari se semnalează diverse daune şi pierderi de 
producţii biologice și agricole provocate de inluența condiţiile favorabile de impact, pentru 
dezvoltarea complexelor de organisme nocive, ca agenţi parazitari. Se merită o deosebită atenţie 
şi cercetări particulare asupra plantelor cerealiere în impact patologic, cu agenții patogeni, care 
provoacă boli specifice la aceste culturi, cu diverse etiologii patologice și consecinţe grave 
asupra plantelor de grâu remarcate în toate fazele fenologice.  

O importanţă deosebită în cultivarea cerealelor spicoase sunt maladiile cheie, care apar 
consecutiv în dinamica creşterii şi dezvoltării plantelor provocate de condițiile de mediu, 
neglijări agrotehnologice și sensibilitatea soiurilor și varietăților de grîu. În ansamblu, 
consencinţele gradului de atac al diverselor maladii foliare favorizează grav uscarea prematură a 
aparatului foliar, soldat cu reducerea procesului de fotosinteză, retardarea creşterii, formarea 
cariopselor şiştăvite minuscule, în cele din urmă se determină producţii mai scăzute. Aşadar, 
aparatul foliar și organele generative al plantelor de cereale sunt supuse atacului unui complex de 
agenţi patogeni, care include câteva zeci de specii de natură etiologică şi patogarfică diversă, ca 
obiecte cheie de importanţă agroeconomică ce provoacă mari pagube culturii cerealiere inclusiv 
și grîului de toamnă sunt: Puccinia recondita, Puccinia glumarum, Puccinia anomala, Blumeria 
graminis f. sp. tritici şi hordei, Septoria tritici, Septoria graminum şi Septoria nodorum, 
Helminthosporium gramineum, Helminthosporium teres etc.(Станко А. 1969, Rădulescu E., 
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Răfăilă C.;1970, Gheorghieş C., Cristea S. 2001; Oroian I., Florian V., Holonec L. 2006; 
Bădărău S. 2010,2012; Bădărău S., Bivol A. și col. 2013, 2016, 2018) 

Combaterea integrată a maladiilor  din cultura grâului de toamnă necesită utilizarea tuturor 
posibilităţilor de prevenire, profilaxie al atacului agenţilor patogeni, începând cu respectarea 
asolamentului, utilizarea reproducţiilor înalte şi calitate a materialului semincier, aplicarea 
corectă a procedeelor agrotehnologice de prelucrare a solului, respectarea epocilor de semănat, 
profunzimea seminţelor în sol, desitatea optimă a plantelor/ha, utilizarea raţională a fertilizanţilor 
minerali şi organici, combaterea buruienilor, tratamente fitosanitare speciale (Bădărău, Gaibu, 
2014; Alexandrescu I.; Gheorghiţă P. 2007; Baicu T.; Săvescu A. 1986; Bădărău S. Bivol A. 
Nicolaescu Olga 2009, 2010, 2013, 2016). 

Reieşind din această actualitate, scopul și obiectivele de cercetare realizate estimează 
studiul comparativ al unor complexe de agenţi patogeni ce declanșează maladii grave la cultura 
grîului de toamnă în vederea elaborării și implementării unor elemente progressive în  protecţiea 
integrată  a cerealelor de toamnă prin testarea și aplicarea unui nou produs de uz fitosanitar cu o 
gamă vastă de acţiune fungicidă în combaterea agenților patogeni Erysiphe graminis, Puccinia 
recondita, Septoria tritici, Dreschlera tritici-repentis, Fusarium graminearum și Cladosporium 
herbarum, relizate în condiţiile agrocenozelor cerealiere cu sectoare productive din Cooperativa 
Agricolă de Producții “Răzagro – Prim” r. Ialoveni în anii 2018 - 2020.  

Material și metode: Reuşita managimentului chimic în combaterea bolilor la cerealele de 
toamnă, în cadrul tehnologiilor intensive de cultivare, reclamă determinarea corectă a termenelor 
de efectuare a tartamentelor, utilizarea fungicidelor cu eficacitate înaltă, lărgirea sortimentului de 
preparate chimice omologate. Necesitatea micşorării pierderilor de cereale pune la ordinea zilei 
problema elaborării unor măsuri eficiente de protecţie a culturilor care ar diminua intensitatea 
dezvoltării bolilor şi nocivitatea lor cu un număr minim de tratamente chimice. În acest context 
testarea eficienţei biologice a unor noi produse de uz fitosanitar cu acţiune fungicidă împotriva 
bolilor cheie ale grâului de toamnă a constituit scopul şi obiectivul de bază a investigaţiilor 
efectuate de noi. (Bădărău, Gaibu, 2014) 

Investigaţiile în cadrul încercărilor de stat a asupra ciupercilor Puccinia recondita, 
Erysiphe graminis, Septoria tritici, Dreschlera tritici-repentis, Fusarium graminearum, 
Cladosporium herbarum s-au efectuat în C.A.P. ”Răzagro-Prim”, satul Rezeni, raionul Ialoveni, 
în perioda de vegetaţie a anilor 2018-2020. Teritorial această asociație ocupă o suprafaţă de peste 
720 ha terenuri arabile. După condiţiile de umiditate şi temperatură ariile spațiale ale raionul 
Ialoveni face parte din raionul II agroclimateric al Republicii Moldova şi se caracterizează cu o 
sumă de 3200–3300°C, coeficientul hidrotermic constituind 0,7–0,9. Temperatura medie lunară 
pozitivă a aerului se menţine în decurs de 9 luni (03–11). Îngheţuri târzii după datele multianuale 
se înregistrează până în a doua decadă a lunii mai. Temperaturile medii diurne mai mari de 100C 
se semnalează în circa 180 de zile. Suma precipitaţiilor constituie 340–435 mm, dintre care 70 
mm revin lunii iunie.  

 
Tabelul 1. Schema experienţelor pentru testarea eficienţei biologice a fungicidelor noi în 

în combaterea bolilor cheie la cultura grâului de toamnă, 2018-2020 
№ Variantele experienței, 

dozele aplicate 
Ingredientul 
activ 

Maladiile invazive 
pentru combatere  

Metoda de 
utilizare 

1. Martor netratat Tratare cu apă 
 

 
1. Erysiphe graminis 
2. Puccinia recondite 
3. Septoria nodorum 
4. Septoria tritici 
5. Pyrenophora 
tritici-repentis 
6. Fusarium 
graminearum 

7. 
Cladosporium herbarum 

 
Prin stropiri în 

perioada de 

vegetaţie prin 

aspersiune 

 

2. Etalon Skway Xpro 1,25 
l/ha 

tebuconazol, 100 g/l + 
protioconazol, 100 g/l + 
bixafen, 75 g/l 

3. Sizaro 0,8-1.01 l/ha 
 

protioconazol, 125 g/l + 
tebuconazol, 125 g/l  
 

4. Virtuoz 0,4-0,5 l/ha propiconazol, 250 г/л  
ciproconazol, 80 г/л 
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5 Lab F 0,5-0,75 l/ha azoxistrobin, 200 g/l + 
ciproconazol, 80 g/l 

8. Cercosporella 
herpotrichoides 

 6 Miraje 0,8-1.01 l/ha  procloraz, 450 g/l  
7 Etalon Zamir 0,75l/ha procloraz, 267 g/l  + 

tebuconazol, 133 g/l 

 
Analizele valorilor multianuale sunt dovezi, că teritoriul C.A.P. ”Răzagro-Prim”, satul 

Rezeni, raionul Ialoveni este favorabil atât pentru cultivarea cerealelor de toamnă, cât şi pentru 
dezvoltarea în masă a unui complex de ciuperci patogene cum sunt: tăciunele zburător-Ustilago 
tritici, mălura comună-Tilletia caries, Tilletia foetida; rugina brună -Puccinia recondita, rugina 
galbenă -Puccinia glumarum, rugina neagră-Puccinia graminis; făinarea-Erysiphe graminis, 
fuzarioza-Fusarium graminearum, septorioza-Septoria tritici, Septoria graminum, 
helmintosporioza -Dreschlera tritici-repentis; înegrirea spicelor sau cladosporioza grîului-
Cladosporium herbarum 
 

 
Fig.1-3. Lotul experimental pentru testarea noilor fungicide cu efectuarea tratamentelor 
prin stropire în Cooperativa Agricolă de Producții „Vatra-Răzășească”, raionul Ialoveni, 

2020. 
 
Sondaje de evidenţă fitosanitară asupra sectoarelor de grâu de toamnă în toamnă- 

primăvara pe parcursul anilor 2018-2020 au remarcatt, că pe lotul experimental investigat din 
asociaţia productivă C.A.P. „Răzagro-Prim”, s-au depistat rezerve semnificative de inocul, 
pentru realizarea amplă a infecţiilor  primare şi secundare cu maladii foliare şi ale spicului, în 
impact favorabil în cu condiţiile de mediu. La cerealele de toamnă tratamentele în vegetaţie se 
aplică prin pronosticuri şi  avertizări, dar mai frecvent se utilizează conform criteriteriilor 
fenologice şi gradului avansat de atac cu simptome de maldii remarcate.  

Experimentările în cadrul testărilor de stat a fungicidelor Sizaro ES, Virtuoz, Lab, 
Mirage, comparative cu etaloanele preparatelor omologate Skway-Xpro și Zamir  s-au efectuat la 
soiul de grâu de toamnă Odesscaia 269. Montarea experienţei s-a făcut la 09.04. 2018-2020 prin 
metoda dreptunghiului latin (fig.1-3). Fiecare variantă includea câte patru repetiții. Dimensiunile 
parcelelor pentru fiecare repetiție au constituit 25 x 2 m (50 m2). Parcelele experimentale erau 
separate prin cărări de 0,4 m lăţime pentru evitarea suprapunerii soluţiei de lucru de la o variantă 
la alta. Numerele variantelor şi repetărilor erau indicate cu vopsea pe planşe instalate în faţa 
fiecărei parcele. Tratarea plantelor s-a făcut cu stropitoarea portabilă în orele fără vânt de 
dimineaţă. Pe sectorul experimental au fost efectuate succesiv câte două tratamente (26.04.20, 
22.05.20) în faza formării paiului şi înspicării.Tratarea plantelor s-a efectuat cu stropitoarea 
portabilă în orele fără vânt de dimineaţă (tabelul 1) Observările fenologice şi sondajele de 
evidenţă a dezvoltării maladiilor remarcate ale grăului de toamnă pe lotul experimental, precum 
și determinarea eficienței biologice a tratamentelor cu Sizaro ES, Virtuoz, Lab, Mirage, 
comparative cu etaloanele preparatelor omologate Skway-Xpro și Zamir s-au realizat periodic 
conform cerinţelor după ,,Îndrumări metodice pentru testarea produselor chimice şi biologice de 
protecţie a plantelor de dăunători, boli şi buruieni în Republica Moldova” (Chişinău, 2002) şi 
,,Îndrumări metodice la executarea lucrărilor de încercare de stat a produselor chimice şi 
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biologice de protecţie şi stimulare a creşterii plantelor agricole şi silvice în Republica Moldova” 
(Chişinau, 1997).  

Rezultate şi discuţii: Condiţiile climaterice în toamna anilor 2018-2020 și în perioada de 
vegetaţie primăvară-vară 2021, cu excepția lunii mai și iunie, au fost nefavorabile atât pentru 
creșterea și dezvoltarea grâului de toamnă, cât și pentru realizarea infecţiei primare şi evoluția  
ulterioară a ruginii brune, făinării, septoriozei, helmintosporiozei, fuzariozei şi altor boli 
infecţioase ale grâului de toamnă în zona Centru a Republicii Moldova. În pofida secetei 
pedologice, situația a fost puțin mai redresată de precipitațiile ce au căzut în a doua decadă a 
lunii mai – a doua decadă a lunii iunie, aceste condiții au contribuit în accelerarea creșterii 
grâului de toamnă cât și a declanșării bolilor specifice, remarcat în programul de cercetare-
testare, comparativă  în variante și doze, individual pentru fiecare maladie, fiind aplicate 
tratamentele în același timp. 

Rezultatele comparative a valorilor experimentale obținute privind testarea eficienţei 
biologice a produsului Sizaro, EC în calitate de fungicid în combarerea ciupercilor patogene: 
Erysiphe graminis, Puccinia recondita, Septoria tritici, Dreschlera tritici-repentis, Fusarium 
graminearum și Cladosporium herbarum sunt estimate în tabelul 2. Semnificative sunt valorile 
din varianta martor netratat, unde se indică frecvența atacului și intensitatea dezvoltării bolii 
individual cu următoarele rezultate în variații de frecvență a atacului de la 7,3% - fuzarioza  până 
la 20% - rugina brună, ir intenstatea dezvoltării bolilor de la 4,4% - fuzarioza până la 14,3% - 
rugina grună, deci toate au avansat în limita de la 4% până la 20%. Reieșind din valorile 
martorului netratat, în variantele tratate s-au aplicat stropiri cu fungicidele Sizaro ES, Virtuoz, 
Lab, Mirage, comparativ cu etaloanele preparatelor omologate Skway-Xpro și Zamir  cu 
stabilirea a eficienței biologice la grâul de toamnă. 

 
Таbelul 2. Stabilirea eficienței biologice comparative a fungicidului Sizaro, EC în 
combaterea ciupercilor patogene pe sector de grâu de toamnă cercetat în «Vatra-

Răzășească», 2018-2020. 
 

Nr. Variantele 
experienței 

Frecvența 
atacului, % 

Intensitatea dezvoltării 
bolii, % 

Eficiența 
biologică, % 

Făinarea - Erysiphe graminis 

1. Martor netratat 19,4 10,7 0,0 
2. Et. Skway Xpro - 1,25 l/ha 4,4 0,7 93,5 

3. Sizaro, EC  – 1,0 l//ha 5,2 1,0 90,6 
4. Virtuoz, EC  – 0,5 л//гa 4,6 1,0 90,7 

5. Lab F, SC- 0.75 l/ha 0,75 4,3 86,9 

6. Mirage 45 EC-1.0 l/ha 3,4 1,3 90,9 

Rugina brună – Puccinia recondita 

1. Martor netratat 20,0 14,3 0,0 

2. Et. Skway Xpro – 1,25 l/ha 3,1 1,3 90,9 

3. Sizaro, EC  – 1,0 l//ha 4,0 1,6 88,8 

4. Virtuoz, EC  – 0,5 л//гa 3,0 1,2 91,6 
5 Lab F, SC- 0.75 l/ha 3,8 1,2 92,4 

6. Mirage45 ES-1,0 l//ha 3,4 0,9 91,6 

Helmintosporioza - Dreschlera tritici-repentis. 

1. Martor netratat 17,1 11,5 0,0 
2. Et. Skway Xpro - 1,25 l/ha 2,4 1,0 91,3 

3. Sizaro, EC  – 1,0 l//ha 3,3 1,3 92,2 

4. Mirage 45 ES 2,2 0,8 89,1 

 5. Virtuoz, EC  – 0,5 л//гa 2,2 1,2 89,8 
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Septorioza – Septoria spp. 

1. Martor netratat 16,8 9,1 0,0 

2. Et. Skway Xpro – 1,25 l/ha 2,1 0,8 91,2 

3. Sizaro, EC  – 1,0 l//ha 2,0 0,7 92,3 

4. Virtuoz, EC- 0,5 1,6 0,8 88,1 
5. Mirage 45 ES- 1,0 l/ha 2,6 1,8 84,7 
6. Lab F, SC- 0.75 l/ha 2.0 0,7 89,6 

Fuzarioza - Fusarium graminearum 

1. Martor netratat 7,3 4,4 0,0 

2. Et. Skway Xpro - 1,25 l/ha 2,0 0,6 86,4 

3. Sizaro, EC  – 1,0 l//ha 1,9 0,5 88,6 

4. Titul Duo SCC-0,32 l/ha 2,4 0,8 88,1 

În rezultatul tratamentelor parcelelor experimentale cu preparatele remarcate, intensitatea 
dezvoltării făinarii - Erysiphe graminis s-a redus de la 10,7% în martor netratat pana la 1,0% în 
prima doză și 0,8% în doza a doua, comparativ de 0,7% în etalon (Skway Xpro EC 275 – 1,25 
l/ha), iar eficiența biologică a fungicidelor testate în combaterea ciupercii Erysiphe graminis f. 
tritici la grâul de toamnă a constituit 90,6% -92,5%, comparativ cu varianta etalon 93,5%. 

În combaterea ciupercii Puccinia recondita se estimează cele mai mari valori în varianta 
martor netratat cu frecvența atacului de rugină brună - 20,0%, iar intensitatea dezvoltării - 
14,3%. În variantele tratate frecvența atacului de rugină brună a constituit 3,1% în variant etalon 
(Skway Xpro- 1,25 l/ha), 4,0% în prima doză și 2,9% în doza a doua. Intensitatea dezvoltării 
bolii a constituit 1,6% în variantele preparatelor noi: 0,8 l/ha și 1,1% în varianta Sizaro, EC – 1,0 
l/ha, comparativ cu valorile 1,3% în etalon. Eficiența biologică a utilizării preparatelor noi testate 
în calitate de fungicide la grâul de toamnă în combaterea ciupercii Puccinia recondita соnstituit 
88,8% - 92,3% în variantele cercetate, față de 90,9% comparativ cu varianata etalon. 

În combaterea  helmintosporiozei în variantele tratate, frecvența atacului a constituit 2,4% 
în vrianta etalon - 3,3% în prima doză și 2,2% în doza a doua. Intensitatea dezvoltării bolii a 
constituit 1,3% în variantele cu preparatele noi testate – 0,8 l/ha și 0,9%  comparativ cu 1,0% în 
varianta etalon, iar eficiența biologică a produselor noi  în calitate de fungicide la grâul de 
toamnă pentru combaterea ciupercii Dreschlera tritici-repentis a fost înaltă, соnstituind 91,3% în 
varianta etalon, 88,7% - 92,2% în variantele cu noilor produse testate.  

În rezultatul tratamentelor cu Sizaro EC intensitatea dezvoltării septoriozei grâului de 
toamnă s-a redus de la 9,1% în varianta netratată până la 1,0% în prima doză și până la 0,7% în 
doza a doua, în comparație сu 0,8% în varianta etalon, iar eficiența biologică a tratamentelor cu 
Sizaro EC în combaterea septoriozei a fost înaltă, constituind 89,0% în varianta Sizaro, EC – 0,8 
l/ha și 92,3% în varianta Sizaro, EC – 1,0 l/hа, cumparativ cu în varianta etalon - 91,2%.  

Valorile obținute referitor la eficiența biologică a tratamentelor cu preparatul Sizaro EC în 
combaterea ciupercii Fusarium graminearum este de menționat că în anii 2018-2020, pe sectorul 
experimental fuzarioza a avut o dezvoltare slabă. În lipsa simptomului tipic de înrosire a 
spicelor, evidența de bază a fost efectuată la sfârșitul lunii iunie (29.06.20) la forma de 
manifestare semiascunsă a bolii, unde frecvența atacului a constituit doar 7,3%, la o intensitate a 
dezvoltării bolii de 4,4%. În variantele experimentale, frecvența atacului de fuzarioză a constituit 
2,2% în varianta Sizaro, EC – 0,8 l/ha și 1,9% în varianta Sizaro, EC – 1,0 l/ha, față de 2,0% în 
varianta etalon. Intensitatea dezvoltării fuzariozei spicelor a fost redusă de tratamentele 
efectuate, constituind 0,6% în etalon, 0,7% în varianta Sizaro, EC – 0,8 l/ha și 0,5% în varianta 
Sizaro, EC – 1,0 l/ha. Eficiența biologică a tratamentelor cu Sizaro, EC împotriva ciupercii 
Fusarium graminearum a constituit 84,1% în prima doză și 88,6% în doza a doua, față de 86,4% 
în varianta etalon (Skway Xpro EC 275 – 1,25 l/ha). 

Prelucrarea statistică a rezultatelor obținute arată că eficiența biologică a tratamentelor cu 
prepatele testate în combaterea tuturor bolilor remarcate în cercetare – testare la grâul de toamnă, 
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au fost la nivelul variantei martor - etalon în ambele doze testate și cu valori înalte a eficienței 
biologice, individual pe maladie și doză aplicată. 
 

Concluzii și recomandări:  
1. Condiţiile climaterice în toamna anului 2018 și primăvară - vară  în perioada de vegetaţie a 

anului 2020, cu excepția lunii mai și primelor decade din iunie, au fost nefavorabile atât 
pentru creșterea și dezvoltarea grâului de toamnă, cât și pentru realizarea infecţiei primare 
şi evoluția  ulterioară a ruginii brune, făinării, septoriozei, helmintosporiozei, fuzariozei şi 
altor boli infecţioase ale grâului de toamnă în zona de centru a Republicii Moldova.  

2. Rezultatele comparative a stabilirii eficienței biologice a tratamentelor cu  noile preparate: 
Sizaro ES, Virtuoz, Lab, Mirage, Titul Duo SCC, comparativ cu etaloanele preparatelor 
omologate Skway-Xpro și Zamir în calitate de fungicid nou la grâul de toamnă, cu un 
spectru larg de acțiune micotică în combaterea făinării, septoriozei, helmintosporiozei și 
fuzariozei a fost la nivelul variantei martor etalon în ambele doze testate, iar împotriva 
ruginii brune sub nivelul etalonului în doza de 0,8 l/ha și la nivel de etalon în doza de 1,0 
l/ha. 

3. În baza rezultatelor experimentale obținute, propunem includerea preparatelor noi testate în 
sistemul integrat de protecțtie a grâului de toamnă și omologarea lor cu includerea în 
Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar și al fertilizantilor în dozele eficiente, cu 
aplicarea cel puțin de două tratamente într-o perioadă de vegetație în fazele critice de 
contaminare, conform pragului economic de dăunare.  
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