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Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

Abstract. Apple plantations during the growing season are attacked by various species of insects, mites 

and other groups of pests that attack buds, flower buds, inflorescences, leaves, shoots, fruits, branches, stem 

and root. 

For the effective control of the codling moth, 1-2 treatments are applied for the first generation and 2-3 

treatments for the second generation. At the beginning of laying, it is recommended to use chitin inhibitory 

preparations. When exceeding the economic damage threshold for combating apple worm caterpillars, more 

than 50 products with various active substances and mechanism of action are approved. Based on the above, 

the purpose and objectives of the research were to study the biological efficacy of the insecticide IN202003-

1, SC, in combating the apple pest complex. 

During the vegetation period of 2020, in the apple culture, favorable conditions were created for the 

development of codling moth and tortricidal moths. 

The most effective in controlling apple pests is the insecticide IN202003-1, SC, with a consumption rate 

of 0,5 l / ha + 1,0 l / ha (SAS), which ensures a reduction in fruit attack by apple worm codling moth 95,70 to 

97,36%, tortricidal moths - from 97,17 to 94,95%. 

Key words: Apple, Cydia pomonella L., Adoxophyes orana F., biological and control particularities.  

INTRODUCERE 

Plantațiile de măr pe parcursul perioadei de vegetație sunt atacate de diferite specii de insecte, 

acarieni și alte grupe de dăunători care atacă mugurii, butonii florali, inflorescențele, frunzele, lăstarii, 

fructele, ramurile, tulpina și rădăcina. Mugurii sunt atacați de gărgărița mugurilor, larvele nălbarului, 

fluturelui cu vârful abdomenului auriu, molii tortricide, etc.; butonii florali – de gărgărița florilor de 

măr, surul pomilor, cărăbușul de mai, larvele moliilor; inflorescențele – puricele melifer al mărului, 

păduchi, larvele moliilor; frunzele – larvele nălbarului, fluturelui cu vârful abdomenului auriu, 

inelarului, cotarului, omizii păroase a dudului, moliilor; fructele – păduchele din San – Jose, puricele 

melifer al mărului, larvele viespii merelor, viermelui merelor, moliilor; ramurile de schelet și 

semischelet - păduchele din San – Jose, larvele viermelui scoarței mărului, sfredelitorul ramurilor, 

sfredelitorul tulpinilor, cariilor; rădăcina – larvele scarabeidelor și buprestidelor (Busuioc, 2007, 

Croitoru și alț., 2018). 

Pentru combaterea efectivă a viermelui merelor se aplică 1-2 tratamente pentru prima generație 

și 2-3 tratamente pentru generația a doua. La începutul pontei se recomandă de utilizat preparate 

inhibitoare de sinteză a chitinei. La depășirea pragului economic de dăunare pentru combaterea 

omizilor viermelui merelor sunt omologate mai mult de 50 de produse cu diverse substanțe active și 

mecanism de acțiune. Reieșind din cele menționate mai sus scopul și obiectivele cercetărilor au fost 

studierea eficacității biologice a insecticidului IN202003-1, SC (indoxocarb, 65 g/l + benzoat de 
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emamectin, 44 g/l), în combaterea complexului de dăunători ai mărului.  

MATERIAL ȘI METODĂ 

Investigațiile referitoare la omologarea de Stat a insecticidului IN202003-1, SC, au fost 

îndeplinite în anul 2020, în plantațiile de măr a SRL „Agroselect Vasilcău”, din satul Vasilcău, raionul 

Soroca. Pentru testare a fost selectată plantația de măr, unde în anul precedent atacul fructelor a 

depășit limita de 2%, soiul Golden și Idared, omologate în Republica Moldova. Schema de plantare 

este de 4,5 m x3,0 m. În așa mod suprafața oferita unei plante alcătuiește 13,5 m2. Direcția rândurilor 

și a parcelelor de la Nord spre Sud. Lotul este situat pe o pantă cu expoziția Sudică, cu înclinația de 

circa 8-100. Solul este de tip cernoziom – nisipos. Lotul experimental se mărginește din toate părțile 

cu livada de măr, ce are o suprafață de 30 ha, cu vârsta de 12 ani.  

Experiența a fost montată în 4 repetiții. Amplasarea pe teren a fost randomizată, compactă. 

Fiecare parcelă a avut forma dreptunghiulară, alcătuită din 6 pomi, cu suprafața de 81,0 m2. Pentru 

izolare între parcele a fost lăsat câte un pom, iar fâșia de protecție a alcătuit un rând întreg. În 

experiență au fost incluse 4 variante: varianta 1 – martor netratat; varianta a 2-a – etalon Avaunt EC 

- 0,4 l/ha + Averto 50 WG - 0,5 kg/ha; varianta a 3-a – IN202003-1, SC – 0,3 l/ha + IN202003a-1, 

SC – 0,8 l/ha(SAS); Varianta a 4-a – IN202003-1, SC – 0,5 l/ha + IN202003a-1, SC – 1,0 l/ha(SAS).  

Până la efectuarea tratamentelor fiecare parcelă a fost marcată cu etichete de diverse culori în 

dependență de variant, agățate de o ramură a pomilor. În etichetă a fost inclusă informația despre 

numărul variantei, conținutul lor și numărul repetițiilor (Croitoru și colab., 2018). Necesarul de 

preparat și a soluției de lucru a fost calculat reieșind din norma de consum la 1 ha. Tratamentele 

chimice a lotului experimental s-au îndeplinit manual cu stropitoarea portativă. În scopul respectării 

principiului unicei deosebiri și pentru preîntâmpinarea apariției arsurilor pe plante, tratamentele s-au 

înfăptuit în aceiași zi, dimineața pe timp liniștit. Determinarea eficienței biologice a insecticidelor s-

a înfăptuit conform cerințelor și elaborărilor metodice pentru testarea produselor de uz fitosanitar 

(Chișinău, 2002). 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Condițiile meteorologice din anul 2020 au fost favorabile atât pentru creșterea și dezvoltarea 

plantațiilor de măr, cât și pentru răspândirea și dezvoltarea în continuare a principalilor dăunători ai 

acestei culturi. În combaterea omizilor viermelui merelor (Cydia pomonella L) o mare însemnătate are 

determinarea corectă a începutului eclozării larvelor și înfăptuirea în termeni optimi a tratamentelor 

chimice. Din cele patru metode bine apreciate, în anul de cercetări au fost folosite capcanele cu 

feromoni pentru capturarea masculilor. În lotul experimental au fost lansate două capcane cu 

feromoni. Rezultatele evidenței sunt redate în tabelul 1. 

În anul 2020 începutul zborului adulților primei generații a avut loc la sfârșitul lunii aprilie – 

începutul lunii mai, ce a coincis fenologic cu înflorirea în masă a mărului. În prima decadă a lunii mai 

s-a înregistrat o creștere a numărului de adulți, valoarea medie alcătuind de la 28,5 până la 46,0 

masculi la o capcană. Zborul în masă a adulților primei generații a fost înregistrat la 15 mai, ce 

mărturisește că în anul de cercetări zborul viermelui merelor s-a început mai devreme și a avut un 

caracter mai accelerat. În această perioadă au fost capturați în mediu câte 68,0 masculi la o capcană.  

Evidențele efectuate demonstrează că, de la 25 până la 30 mai numărul adulților a scăzut brusc 

(3,0-2,5 masculi la o capcană).  

 

Tabelul 1. Rezultatul captării masculilor viermelui merelor la capcanele cu feromoni (2020) 

Numărul 

capcanelor 

Numărul de masculi la o capcană pe perioada de vegetație 

Mai Iunie 

1 5 10 15 20 25 30 4 9 14 19 24 29 

1 41 53 23 79 52 4 2 2 6 9 2 6 7 

2 16 39 21 57 39 2 3 3 5 8 1 7 7 

Media 28,5 46,0 22,0 68,0 45,5 3,0 2,5 2,5 5,5 8,5 1,5 6,5 7,0 
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 Iulie August Septembrie 

4 9 14 19 24 29 3 8 13 18 23 28 1,09 

1 43 48 60 46 32 24 7 5 27 41 10 6 0 

2 40 42 62 45 34 20 7 5 20 36 10 6 0 

Media 41,5 45,0 61,0 45,5 33,0 22,0 7,0 5,0 23,5 38,5 10,0 6 0,0 

 

 În perioada da la 30 mai și până la 29 iunie în capcanele cu feromoni au fost înregistrați 1,5-

7,0 masculi la o capcană. Prezența în această perioadă a unui număr redus de adulți a viermelui 

merelor se explică prin particularitățile biologice a acestui dăunător și a celor devieri a factorilor 

climatici, care au avut loc în această perioadă. 

Zborul adulților generației a doua s-a început în perioada de la 4 până la 19 iulie, unde pe 

parcursul acestei perioade numărul masculilor capturați a atins valoarea de 41,5-45,5 exemplare la o 

capcană. Zborul în masă a adulților a avut loc la 14 iulie. În această perioadă valoarea maximă a 

masculilor capturați a alcătuit 61,0 exemplare la o capcană. După aceasta s-a marcat o scădere lentă 

a numărului masculilor capturați, atingând valoarea minimă (5,0 exemplare la o capcană) la 8 august. 

În a doua jumătate a lunii august s-a marcat o creștere a masculilor capturați (13 -18 august), ce au 

alcătuit corespunzător 23,5 și 38,5 exemplare la o capcană. Deci se poate de constatat, că în anul 2020 

s-au creat condiții favorabile pentru dezvoltarea viermelui merelor și testarea produselor împotriva 

acestui dăunător. 

Concomitent cu evidența masculilor la capcanele cu feromoni, s-au dus observații asupra 

stadiului de ou și particularitățile dezvoltării embrionare și a perioadei de incubație. S-a stabilit că 

sfârșitul dezvoltării embrionare va avea loc la 28-30 mai, de aceea primul tratament, în combaterea 

viermelui merelor, s-a realizat la 30 mai. A doilea tratament împotriva omizilor primei generații s-a 

efectuat la 15 iunie. Următorul tratament s-a efectuat la 2 iulie. Concomitent cu evidența fluturilor la 

capcanele cu feromoni s-au efectuat cercetări asupra stadiului embrionar, în rezultatul căror s-a 

constatat că, începutul eclozării larvelor generației a doua se preconizează pe 13-14 iulie. 

Reieșind din rezultatele evidențelor primul tratament pentru combaterea omizilor generației a 

doua a fost înfăptuit la 12 iulie. Următoarele două tratamente au fost îndeplinite la 27 iulie și 11 

august. Pentru determinarea eficienței biologice a insecticidelor, în combaterea viermelui merelor, 

cel mai reprezentativ și obiectiv indice este nivelul de atac a fructelor. Pentru determinarea acestui 

indice, după valul de cădere a surplusului de fructe, sub coroana pomilor s-au înlăturat toate buruienile 

și fructele căzute anterior. S-a nivelat solul pentru a facilita evidența fructelor. 

 Pe parcursul vegetației odată la 5 zile s-au colectat toate fructele căzute și s-au analizat pentru 

determinarea celor atacate de viermele merelor. Ultima evidență s-a efectuat cu o zi înainte de cules, 

apoi s-a determinat numărul total de fructe căzute. S-a determinat procentul mediu de atac al fructelor 

în pomii model.  

Înainte de colectare s-a determinat procentul fructelor atacate de viermele merelor în recolta 

culeasă. Ca indice de bază a eficienței biologice s-a calculat procentul reducerii vătămării fructelor în 

comparație cu martorul. Calculul eficacității biologice s-a efectuat după formula precedentă: 

 Rezultatele evidențelor și calculul eficacității biologice sunt redate în tabelul 2. Din datele 

tabelului se vede că, numărul total de fructe la un pom a variat de la 274,00 exemplare – în etalon, 

până la 285,75 fructe în varianta a 4-a. Cel mai mare număr de fructe culese a fost marcat în varianta 

a 4-a (281,91 exemplare) și a 3- a (277,0 exemplare), care depășesc varianta martor de 3,51 și 3,45 

ori corespunzător.  

Analizând cantitatea fructelor căzute se vede că, acest indice a fost mai redus în varianta a 4-a 

(3,84 exemplare), care în comparație cu martorul este de 52,34 ori mai mic. Este de menționat faptul 
că, din numărul total a fructelor căzute cele mai puțin atacate de viermele merelor au fost depistate în 

varianta a 4-a (0,79 exemplare) și în etalon (0,81 exemplare). În martor acest indice constituie 172,50 

exemplare. În varianta a treia acest indice constituie și 3,88 exemplare. 
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Tabelul 2. Eficiența biologică a insecticidului IN202003-1, SC, în combaterea viermelui merelor 

(2020) 

Nr. 

d.o 
Variantele 

Norma 

de 

consum, 

l/ha 

Numărul de fructe la un pom, bucăți Atacarea fructelor, % 
Reducerea 

atacării 

fructelor, % 

comparativ 

cu martorul 

în recolta 

recolta 

căzute 

din acestea. din recolta căzute 

totală culeasă 
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1. 
Martor 

 
netratat 281,25 80,25 14,00 201,00 172,50 28,50 66,31 17,45 85,57 14,43 0,0 0,0 

2 

Etalon, 

Avaunt, EC 

+  

Averto 50 

WG 

0,4 

0,5 
274,00 270,09 2,17 3,19 0,81 3,10 1,09 0,80 20,72 79,28 95,42 98,36 

3 

IN202003-1, 

SC + 

IN202003a-

1, (SAS) 

0,3 

0,8 
283,50 277,00 4,76 6,50 3,88 2,62 3,05 1,72 59,69 40,31 90,14 95,40 

4 

IN202003-1, 

SC + 

IN202003a-

1, (SAS) 

0,5 

1,0 
285,75 281,91 2,11 3,84 0,79 3,05 1,75 0,75 20,57 79,43 95,70 97,36 

DEM, p 5 %           5,42 1,95 

 

Tabelul 3. Eficiența biologică a insecticidului IN202003-1, SC, în combaterea moliei cojii 

fructelor 

Nr. 

de 

ord. 

 

Variantele  

experienței 

 

 

Norma 

de 

consum, 

kg, l/ha 

Numărul 

omizilor 
Frecvența atacului, % a  Reducerea în raport cu martorul, %, a 

la
 1
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fructelor 

fr
u

n
ze

lo
r 

căzute  
în 

coroană 

1 Martor 
Fără 

tratament 
4,18 6,94 8,74 6,71 5,54 4,18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Etalon, 

Avaunt, EC +  

Averto 50 WG 

0,4 

0,5 
0,21 0,33 0,45 0,23 0,31 0,30 94,92 95,24 94,85 96,57 94,40 92,82 

3 

IN202003-1, SC 

+  

IN202003a-1, 

(SAS) 

0,3 

0,8 
0,76 0,89 1,48 1,32 1,82 0,79 81,82 87,18 83,07 80,33 67,15 81,10 

4 

IN202003-1, SC 

+  

IN202003a-1, 

(SAS) 

0,5 

1,0 
0,18 0,29 0,41 0,19 0,28 0,27 95,69 95,82 95,31 97,17 94,95 93,54 

DEM, p 5 %       3,76 4,27 5,75 5,14 6,79 6,43 
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În rezultatul calculării reducerii atacării fructelor în comparație cu martorul s-a constat că cele 

mai bune rezultate, atât în recolta culeasă cât și în recolta totală, au fost primite în varianta a 4-a 

(95,70; 97,36%).  

Rezultatele obținute în varianta a treia au demonstrat că, preparatul IN202003-1, SC, cu norma 

de consum 0,3 l/ha, asigură o reducere a atacului fructelor față de martor la nivelul de 90,14 și 95,40%, 

și cedează esențial atât etalonului, cât și variantei a 4-a.  

Reieșind din cele relatate se poate de constatat că, cel mai efectiv, în combaterea viermelui 

merelor, este insecticidul IN202003-1, SC, cu norma de consum 0,5 l/ha, care asigură o reducere mai 

înaltă a fructelor atacate față de varianta a 3-a și se află la nivelul etalonului.  

Ținând cont de faptul că, molia cojii fructelor (Adoxophyes orana F) iernează în stadiul de larvă 

de vârsta a 3-a, iar primele larve apar la mijlocul lunii aprilie, evidența s-a început înainte de înflorire 

și s-a prelungit pe parcursul înfloririi și după căderea petalelor. 

În faza de răsfirare a inflorescențelor și „boboc roz” s-a efectuat evidența larvelor la 100 rozete. 

După înflorire s-au luat în evidență frunzele roase și cele răsucite, fructele roase precum și cele 

puternic atacate ce au căzut. În fiecare variantă au fost analizate câte 100 muguri, inflorescențe, frunze 

sau fructe la 5 pomi model (câte 20 la fiecare pom model). Rezultatele evidențelor sunt redate în 

tabelul 3. Din tabel se vede că, în martor densitatea omizilor la 100 muguri și 100 rozete a constituit 

corespunzător 4,18 și 6,94 exemplare. Frecvența atacului mugurilor și a frunzelor a atins 

corespunzător 8,74 și 4,18%.De aceia tratamentul s-a efectuat la 22 aprilie și a fost direcționat în 

combaterea moliei cojii fructelor și a altor specii de molii. 

Calculul eficienței biologice a demonstrat că, în rezultatul tratării chimice în varianta a 4-a s-a 

primit o reducere esențială a numărului de omizi și a fructelor atacate de molia cojii fructelor, iar 

frecvența atacului mugurilor și a frunzelor a constituit 0,41 și 0,27% corespunzător. Rezultatele 

marcate în varianta a 3-a au demonstrat că, acești indici au alcătuit 1,48 și 0,79% și cedează esențial 

varianta a 4-a aflându-se la nivelul etalonului. Calculul reducerii numărului de omizi, la 100 muguri 

și 100 rozete, în raport cu martorul a demonstrat că în varianta a 4-a acești indici au alcătuit 

corespunzător 95,69 și 95,82 %. Rezultatele primite în variata a 3-a – 81,82 și 87,18%, cedează 

esențial etalonului și variantei a 4-a.  

Analizând rezultatele reducerii atacului mugurilor se vede că, cei mai înalți indici au fost atinși 

în varianta a 4-a și se află la nivelul etalonului. În varianta a 3-a acest indice a alcătuit 83,07 % și 

cedează esențial etalonului. Calculul reducerii atacului fructelor a demonstrat că, cei mai înalți indici 

au fost atinși în varianta a 4-a (97,17 și 94,95%). În varianta a 3-a acești indici au alcătuit 80,33 și 

67,15 %, și cedează esențial etalonului (96,57 și 94,40%). Aceeași legitate a fost atinsă și la reducerea 

atacului frunzelor. Deci, în baza cercetărilor efectuate s-a constatat că, cele mai înalte rezultate, în 

combaterea moliei cojii fructelor, au fost primite în varianta a 4-a. 

CONCLUZII 

1. În perioada de vegetație a anului 2020, în cultura mărului s-au creat condiții favorabile 

pentru dezvoltarea viermelui merelor și moliilor tortricide.  

2. Cel mai efectiv în combaterea dăunătorilor mărului este insecticidul IN202003-1, SC, cu 

norma de consum 0,5 l/ha + 1,0 l/ha (SAS), care asigură o reducere a atacării fructelor de către omizile 

viermelui merelor de la 95,70 până la 97,36%, moliilor tortricide – de la 97,17 până la 94,95%. 

3. Preparatul IN202003-1, SC, cu norma de consum 0,3 l/ha + 0,8 l/ha (SAS) cedează esențial 

etalonului și variantei a 4-a. 

4. În baza cercetărilor efectuate și a rezultatelor obținuți se recomandă de a fi inclus în 

sistemul integrat de protecție a plantațiilor de măr, în calitate de insecticid, pentru combaterea 

viermelui merelor și moliilor tortricide, preparatul IN202003-1, SC, cu norma de consum 0,5 l/ha + 

1,0 l/ha (SAS), prin efectuarea a 2-3 tratamente, la depășirea PED. 
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DEFINIREA CRITERIILOR DE EVALUARE A DEZVOLTĂRII DURABILE A 
SPAȚIULUI RURAL PRIN PRIZMA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE FAMILIALE ÎN 

REPUBLICA MOLDOVA 

ESTIMATION OF THE CRITERIA FOR EVALUATION THE SUSTAINABLE RURAL 
DEVELOPMENT ACCORDING TO FAMILY FARMS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

DANILOV I., CIMPOIEȘ D. 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

Abstract: The aim of the paper is to develop the sustainable rural development mechanism in the 

Republic of Moldova by using some fundamental conceptual approaches that help us for defining optimal 

mathematical models that describe the agricultural growth of the regional economy. The applicative 

importance of the econometric methods are in describing the rural area by using the stochastic frontier analysis 

and is argued in the research by the ANOVA dispersion analysis. The theoretical basis of the pillar 1 and 2 

components in rural development requires the defining of the economical aggregate indicator - the rating of 

agricultural holdings evaluated by the distance function methodology in which the exponential Cobb-Douglas 

frontier is used as a production function. The presented analysis attests the high level correlation of the 

household efficiency with the corresponding stochastic frontier for the optimal agricultural technology. 

Key words: rural development, stochastic frontier, household, efficiency, rating  

INTRODUCERE 

Agricultura este baza asigurării activității vitale a populației în Republica Moldova și se atribuie 

la funcțiile fundamentale ale ramurii agricole, precum și servește drept sursă inițială pentru industria 

ușoară și alimentară. Cercetările științifice în acest domeniu sunt orientate spre căutarea rezervelor 

creșterii eficienței economice a funcționării agriculturii și servesc drept argumentare în desfășurarea 

politicii agrare și optimizării structurii de producție [3].  

Cadrul în care s-au desfășurat studiile și cercetările exploatațiilor agricole familiale (EAF) a 

fost raioanele Republicii Moldova, iar cercetarea a fost aprofundată la nivelul a nouă comunități rurale 

ale căror suprafețe administrative se suprapun într-o măsură apreciabilă pe unul din cele trei zone 

geografice. Scopul principal al studiilor și cercetărilor întreprinse a fost identificarea principalelor 

probleme de mediu, sociale și economice cu care se confruntă raioanele și cele nouă comunități rurale 

prin stabilirea potențialului, tendințelor de dezvoltare a zonei rurale investigate. Principale obiective 

ale prezentului studiu sunt:  

 evaluarea stadiului și potențialului de dezvoltare rurală durabilă a celor nouă comunități rurale care 
s-a realizat pe baza elaborării și construirii unui rating a agenților economici locali.  

 construirea unui mecanism teoretic de dezvoltare rurală durabilă pe baza ratingului evaluat prin 
metoda stohastică [11].  

Obiectivele principale abordate au permis să răspundă scopului stabilit prin: delimitarea 

conceptuală a dezvoltării rurale în contextul evoluției istorice și teoretice, atât la nivel european, cât 

și național; delimitarea conceptuală a noțiunii de mediu și de impact antropic și metodele și tehnicile 

utilizate pentru evaluarea impactului de mediu; analiza multifuncțională, atât la nivelul de zonă 

geografică, raion sau comună. Abordarea parametrică a ratingului localităților rurale a impus 

utilizarea unei metodoligii complexe realizată din juxtapunerea metodelor specifice cercetării 

cantitative: analize ale datelor primare - interviuri cu actorii formali locali, fermieri, reprezentanți ai 


