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INFORMARE
PRINCIPALELE BOLI ALE SPECIILOR POMICOLE SÂMBUROASE
1. MONILIOZA SÂMBUROASELOR - MONILINIA SPP.
Răspândire: Monilioza este o boalǎ larg rǎspânditǎ la toate speciile de pomi fructiferi în
întreaga ţarǎ, fiind una din cele mai periculoase boli ale speciilor sâmburoase.
Simptome: Boala se manifestă pe flori, frunze, lăstari, fructe
Predispoziţia maximǎ la atac au soiurile în faza de înflorit şi la maturarea
fructelor.
Atacul de primăvară afectează florile, lăstarii şi frunzele. Paguba evaluatǎ de
atacul din primǎvarǎ este de pânǎ la 60%.
Atacul este mai puternic în anii cu precipitaţii abundente şi timp rǎcoros.
Organele parazitate de ciupercă se ofilesc, se brunifică în final se usucǎ
rǎmânând pe pom multă vreme. Vârful lăstarilor se usucă şi se îndoaie. Aceştia pot fi confundaţi cu
îngheţurile târzii de primăvară.
Pe fructe, apar pete circulare, cafenii, care se extind
repede, cuprinzând fructul (pulpa devine moale şi
putrezeşte).
Fructele se infectează uşor prin leziunile provocate
de grindină, insecte şi de alte ciuperci cât şi prin
contactul direct dintre cele infectate şi cele sănătoase.
Mǎsuri de prevenire şi combatere:
Pentru prevenire şi combaterea atacului de Monilinia spp. sunt necesare o serie de măsuri de
igienă culturală şi tratamente fitosanitare:
 adunarea şi arderea resturilor de plante infectate
 tǎieri raţionale de rǎrire şi frucitificare
 lucrǎrile solului prin care se îngroapǎ resturile vegetale ce nu s-au putut aduna şi arde
 tratamente chimice fitosanitare funcţie de buletinele de avertizare emise de Unitatea Fitosanitarǎ.
2. ANTRACNOZA FRUNZELOR - Blumeriella jaapii - sin. Coccomyces hiemalis Higg;
Higginisia hiemalis (Higg.) Nannf F.C.Cilidrosporium padi - Karst.)
Răspândire: Antracnoza speciilor pomicole de sâmburoase, este
rǎspânditǎ în toatǎ ţara, producând pagube atât în plantaţiile pe rod cât şi cele
neintrate pe rod.
Agentul de dăunare (ciuperca) atacă cireşul, vişinul, prunul şi uneori
caisul, producând pagube cu importanţă economică prin defoliere timpurie în
lunile iunie - august.
Simptome: Boala se manifestă frecvent pe frunze, iar în condiţii foarte prielnice poate ataca
şi pedunculii, fructele şi lǎstarii.
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Ciuperca iernează sub formă de:
- în lăstarii atacaţi
- pe frunzele bolnave, căzute sub pomi.
În luna mai, pe frunzele bazale apar pete mici, de 0,5 – 2,0 mm diametru, circulare, purpurii
sau roşietice, izolate, cu un contur mai mult sau mai puţin diferenţiat. Petele confluează, ocupând în
condiţii favorabile, tot limbul. Porţiunea centrală a petelor se decolorează, devenind albicioasăcenuşie. Pe faţa inferioară a frunzelor petele sunt mai puţin clare,
prezintă perniţe fine, albicioase - rozii, care cu timpul devin brune.
Pagubele produse de boalǎ sunt mari, mugurii de rod
diferenţiazǎ incomplet, fructele leagǎ slab, iar la pomi intervine
fenomenul de periodicitate în rodire şi declin.
Mǎsuri de prevenire şi combatere:
 adunarea şi arderea frunzelor primǎvara sau îngroparea lor
prin lucrǎrile solului
 tratamente fitosanitare funcţie de buletinele de avertizare emise de Unitatea Fitosanitarǎ.
3. PĂTAREA ROŞIE A FRUNZELOR DE PRUN – Polystima rumbrum
Răspândire: Se întâlneşte frecvent în plantaţiile de prun unde nu se aplică tratamente
chimice, începând cu decada a III-a a lunii aprilie, îndeosebi la soiurile
sensibile.
Simptome: Boala se manifestă pe frunze, prin apariţia unor pete
galbene-verzui, apoi roşii-cărămizii (de unde vine numele bolii). Ţesutul
este mai îngroşat, casant, uşor bombat spre faţa inferioară a limbului.
Numărul petelor oscilează între 1 -13, frecvent 6 - 8.
În condiţiile unui atac puternic se constată o defoliere timpurie, şi în final fructele cad.
În dreptul petelor, pe faţa inferioară a frunzelor, apar nişte punctişoare, mici, brune. Către sfârşitul
verii, ţesutul din dreptul petelor se colorează, începând din centru, în brun-negricios.
Prevenire şi combatere:
 cultivarea de soiuri imune, tolerante sau rezistente la boală
 strângerea frunzelor bolnave şi arderea lor
 arătura de toamnă
 tratamente chimice fitosanitare funcţie de buletinele de avertizare emise de Unitatea
Fitosanitarǎ.
4. BĂŞICAREA FRUNZELOR DE PIERSIC - Taphrina deformans (Berk.)Tul.
Plante gazdă: Boala este specifică piersicului, întâlnindu-se foarte rar la caisul şi migdalul.
În ţara noastră este frecventă în toate regiunile, manifestându-se cu intensitate în anii cu
primăveri reci şi ploioase.
Simptome. Atacul se manifestă pe frunze, ramuri şi fructe.
Imediat după dezmugurire, frunzele tinere încep să prezinte pe partea superioara băşicări şi
gofrări, cărora le corespund pe partea inferioara adâncituri.
Băşicarea reprezintă rezultatul hipertrofierii ţesutului parenchimatic al frunzei, ca urmare a
prezenţei parazitului. Aceste frunze sunt mai mari decât cele sănătoase şi formează smocuri în vârful
ramurilor, care se îndoaie. Frunzele băşicate se usucă.
Frunzele cad în luna iunie, iar pomii sunt
epuizaţi în urma refacerii foliajului pe seama
rezervelor din ţesuturile ramurilor, fiind sensibilizaţi la
gerurile iernii.
Mai rar sunt afectaţi lăstarii foarte tineri care se
îngroaşă şi rămân mai scurţi. În cazuri foarte rare
atacul se poate manifesta şi pe flori, care vor fi uşor
hipertrofiate.
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Florile şi fructele sunt atacate în mai mică măsură.
Pe fructe atacul se manifesta prin apariţia unor pete de 1-2 cm în diametru, albicioase şi puţin
reliefate, în dreptul cărora ţesuturile, cu timpul, se brunifică şi putrezesc.
La piersicii atacaţi se observă şi o scurgere exagerata de clei - datorita defolierilor care au loc
în urma atacurilor repetate an de an. Acestor pomi le scade vigoarea care dau producţii scăzute de
fructe şi în cele din urma se usucă.
Boala este favorizata de umiditate excesivă şi de temperaturi mai scăzute, optim la 15°C - la
peste 28°C, ciuperca îşi pierde virulenţa. Aceşti factori duc la repetarea ciclurilor de infecţie pe
parcursul unei perioade de vegetaţie.
Boala se manifestă mai ales în livezile de piersici cultivaţi în terenuri reci, care reţin apa şi sunt
expuse curenţilor reci de aer.
Prevenire şi combatere
 se vor planta numai soiuri rezistente
 plantarea pomilor pe terenuri uşoare, calde, situate în locuri ferite de curenţi reci şi variaţii
bruşte de temperatură
 tăierea şi distrugerea prin ardere a lăstarilor atacaţi
 strângerea si arderea frunzelor căzute
 tratamente chimice fitosanitare - funcţie de buletinele de avertizare emise de Unitatea
Fitosanitarǎ (la începutul dezmuguririi mugurilor florali, faza de buton roz, când 10-15% din
flori au început sa-şi scuture petalele, la apariţia simptomelor pe frunze, funcţie de biologia
ciupercii).
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