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INTRODUCERE

Plantaţiile de mãr, adesea nu-şi pot pune în valoare potenţialul genetic de producţie,
deoarece adesea intervin o multitudine de factori care au un rol restrictiv. Dintre aceşti
factori, complexul de agenţi patogeni şi dãunãtorii au cea mai mare importanţã. Marul este
atacat de numeroase boli şi dăunători care produc pagube însemnate atât la nivelul
aparatului foliar cât şi la nivelul fructelor, atât prin diminuarea producţiei cât şi prin
afectarea aspectului comercial al acestora.

Printre aceştia se numără şi molia pieliţei fructelor Adoxophyes reticulana Hübner,
dăunător studiat în prezenta lucrare.

În prezent insecta are un larg areal de răspândire. pieliţelor fructelor, Adoxophyes
reticulana Hbn. este întâlnită şi-n ţara noastrã, cu precădere în Transilvania şi Moldova în
plantaţiile cu pomi fructiferi.

În multe judeţe din ţarã dăunătorul a fost depistat încă din 1996 în livezile de mãr, dar
până în 2002 nu a depăşit pragul economic de dăunare, el întâlnindu-se doar ca o specie
faunistică a livezilor. Începând cu 2003 s-a observat un atac de intensitate medie până la
foarte puternic, mai ales la generaţia a II-a ceea ce a prejudiciat fructele la păstrare şi
valorificare. Într-un raport al colectivului de cadre didactice de la U.S.M.V. Bucureşti, se
aratã cã în anul 2008 în plantaţiile pomicole specia a fost prezentã pe 47% din suprafeţele
controlate (ROŞCA şi colab. 2008).

Datorită atacului din ce în ce mai mare s-a început monitorizarea acestui daunător
cu capcane feromonale, stabilirea curbelor de zbor precum şi a tratamentelor necesare
combaterii.

CONDIŢIILE CLIMATICE ALE ZONEI ÎN ANII 2009 -2012

Studiile referitoare la bioecologia moliei pieliţei fructelor, Adoxophyes reticulana Hbn.,
au fost efectuate în judeţul Botoşani, în apropierea oraşului Dorohoi.

Poziţia geograficã a zonei în care s-au efectuat studiile de bioecologie şi de
combatere a moliei pieliţei fructelor, determinã existenţa unui climat climat temperat –
continental. Este de remarcat faptul cã în zonã, iarna se înregistreazã frecvente viscole, iar în
timpul verilor adesea sunt perioade lungi de secetã.

Temperatura medie multianualã are o tendinţa de creştere în perioada de studiu.
Astfel, în anul 2009 a fost de 9,23 oC; în anul 2010 a fost de 9,45 oC; în anul 2011 a fost de
9,77 oC; în anul 2012 a fost de 10,31oC, faţã de o medie multianualã de 8,77 oC.

Din punct de vedere al precipitaţiilor anul 2009 a fost un an normal, an în care s-au
realizat 514,9 mm, anul 2010 a fost un an umed, cu 676,4 mm, iar anii 2011 şi 2012 au fost
ani foarte secetoşi, nivelul precipitaţiilor fiind de 289,4 mm, respectiv 309,9 mm. Media
multianualã a zonei este de 586,8 mm.
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OBIECTIVELE CERCETĂRII

Având în vedere pierderile de producţie datorate acestui dăunător în plantaţiile de mãr,
în perioada 2009-2012, în cadrul unei plantaţii de mãr din judeţul Botoşani am procedat la
efectuarea unor observaţii în zona de cercetare, care au avut următoarele obiective:

 Urmărirea ciclului biologic al moliei pieliţei fructelor, Adoxophyes reticulana
Hbn., în condiţiile climatice din zona Dorohoi, judeţul Botoşani;

 Testarea eficacitãţii biologice a feromonului atractant sexual AtraRET în
combaterea moliei pieliţei fructelor, Adoxophyes reticulana Hbn., aplicat prin
metoda captãrii în masã a masculilor şi prin tehnica dezorientãrii feromonale;

 Testarea eficacitãţii biologice a feromonului atractant sexual AtraPOM în
combaterea viermelui merelor, Cydia pomonella L., aplicat prin metoda captãrii în
masã a masculilor şi prin tehnica dezorientãrii feromonale;

 Testarea eficacităţii biologice a produsului Mesaj AR în combaterea moliei pieliţei
fructelor, Adoxophyes reticulana Hbn., aplicat prin metoda “atrage şi ucide”;

 Testarea eficacităţii biologice a produsului Mesaj CP în combaterea viermelui
merelor, Cydia pomonella L., aplicat prin metoda “atrage şi ucide”;

 Testarea eficacităţii biologice a produsului Semnal AC în combaterea simultanǎ a
moliei pieliţei fructelor, Adoxophyes reticulana Hbn., şi a viermelui merelor, Cydia
pomonella, aplicat prin metoda “atrage şi ucide”;

 Testarea eficacitãţii unei geme de insecticide în combaterea moliei pieliţei
fructelor, Adoxophyes reticulana Hbn.

Obiectivele propuse au ca finalitate aprecierea nivelului populaţiilor acestui dãunãtor,
şi semnalarea din timp a tendinţelor din dinamica populaţiilor şi apoi stabilirea unor strategii
de prevenire şi combatere a speciei Adoxophyes reticulana Hbn. În cadrul acestor stategii un
rol important revenind utilizãrii produselor semiochimice, deci a acologizãrii producţiei de
mere.

MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE

Pentru realizarea obiectivelor propuse în cadrul planului de cercetare s-au utilizat
metodele specifice din domeniul studiilor de entomologie, cu ajustările impuse de
particularităţile speciei luate în studiu.

► Urmărirea ciclului biologic al moliei pieliţei fructelor, Adoxophyes reticulana
Hbn., în condiţiile climatice din zona din zona Dorohoi, judeţul Botoşani.

Observaţiile au fost efectuate în plantaţiile de măr din Sendriceni –Dorohoi, jud.
Botoşani, în perioada 2009-2012. Anual s-a precizat momentul începerii activitãţii larvelor
hibernante. Pentru curba de zbor a adulţilor de Adoxophyes reticulana Hbn., s-au utilizat
capcanelor cu feromonul atractant sexual ATRARET. Pentru a preciza succesiunea stadilor
de dezvoltare ale speciei s-au fãcut observaţii directe în livadǎ. Perioada de eşalonare a
ovipoziţiei s-a urmărit pe parcursul zborului adulţilor prin analizarea frunzelor în vederea
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semnalãrii prezenţei ouãlor. Dezvoltarea larvarǎ s-a fãcut prin urmãrirea acestora în timpul
hrãnirii lor cu frunze şi fructe. Stadiul pupal s-a monitorizat prin analizarea materialului
biologic recoltat din coroana merilor.

► Testarea eficacitãţii biologice a feromonului atractant sexual AtraRET în
combaterea moliei pieliţei fructelor, Adoxophyes reticulana Hbn., aplicat prin metoda
captãrii în masã a masculilor şi prin tehnica dezorientãrii feromonale;

Pentru captarea în masa a masculilor s-au amplasat câte 30 de capcane la fiecare
generaţie a speciei, iar momeala feromonalã la schimbat de douã ori.

Capcanele au fost instalate la data de 10 iunie 2009, 26 mai 2010, 20 mai 2011 şi 17
mai 2012, iar capsulele feromonale au fost schimbate la un interval de 6 săptămâni. La
capcanele amplasate s-a efectuat citirea săptămânală a capturilor.

Evaluarea metodei s-a efectuat prin compararea frecvenţei atacului produs de molia
pieliţei fructelor în variantele exeperimentale, cu atacul produs într-o plantaţie din apropiere
în care nu s-au aplicat metode de combatere a speciei luate în studiu, precum şi cu atacul
semnalat în livada în care s-au aplicat tratamente chimice pentru combaterea complexului de
agenţi patogeni şi dãunãtori.

► Testarea eficacitãţii biologice a feromonului atractant sexual AtraPOM în
combaterea viermelui merelor, Cydia pomonella L., aplicat prin metoda captãrii în
masã a masculilor şi prin tehnica dezorientãrii feromonale

Pentru captarea în masa a masculilor s-au amplasat câte 30 de capcane la fiecare
generaţie a speciei, iar momeala feromonalã la schimbat de douã ori.

Evaluarea metodei s-a efectuat prin compararea frecvenţei atacului produs de
viermele merelor în variantele exeperimentale, cu atacul produs într-o plantaţie din
apropiere în care nu s-au aplicat metode de combatere a speciei luate în studiu, precum şi cu
atacul semnalat în livada în care s-au aplicat tratamente chimice pentru combaterea
complexului de agenţi patogeni şi dãunãtori.

Evaluarea eficacitãtii metodei s-a efectuat şi prin urmãrirea numãrului de larve care
s-au retras pentru împupare în brâiele capcanã amplasate pe câte trei pomi în fiecare
veriantã experimentalã.

► Testarea eficacităţii biologice a produsului Mesaj AR în combaterea moliei
pieliţei fructelor, Adoxophyes reticulana Hbn., aplicat prin metoda “atrage şi ucide”;

Produsul experimental are în compoziţie două componente active,  acetatul de (Z)-9-
tetradecen-1-il (1) şi acetatul de (Z)-11-tetradecen-1-il (2), în proporţie de 8:2.
Componentele experimentale au fost încorporate uniform într-o pastã vâscoasã şi hidrofobã,
dupã care s-a adăugat insecticidul (un piretroid de sintezã). Denumirea produsului
experimental este Mesaj AR.

Produsul Mesaj AR s-a aplicat cât mai uniform pe toatã suprafaţa lotului
experimental sub formă de picături de aproximativ 0,1 grame cu ajutorul unei pompe
manuale. Aceste picãturi au fost amplasate la o înãlţime de 1,3-1,8 m, atât pe trunchiul
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merilor cât şi pe şarpantele mai groase ale pomului. Aplicarea s-a fãcut pe expoziţia nordică
şi pe partea inferioarã, astfel încât acestea sã nu fie spãlate de cãtre ploi.

Data de aplicare a produsului a fost: 7 iunie şi 18 august în 2009; 29 mai şi 30 iulie în
anul 2010; 14 mai şi 31 iulie în 2011; respectiv 19 mai şi 20 iulie în anul 2012.

Eficacitatea tratamentelor a fost urmărită în mod operativ şi cu ajutorul a 3 capcane
martor, cu momeală ATRARET, amplasate în interiorul parcelei tratate feromonal,
apreciindu-se că  tehnica atrage şi ucide este eficace atâta timp cât nu se înregistrează
capturi.

► Testarea eficacităţii biologice a produsului Mesaj CP în combaterea
viermelui merelor, Cydia pomonella, aplicat prin metoda “atrage şi ucide”;

Substanţa activă a feromonului sexual al viermelui merelor este acetat de (8E,10E)-
8,10-dodecadien-1-il, Componenta experimentalã a fost încorporatã uniform într-o pastã
vâscoasã şi hidrofobã, dupã care s-a adăugat insecticidul (un piretroid de sintezã). Produsul
condiţionat se numeste Mesaj CP destinat combaterii viermelui merelor Cydia pomonella.

Produsul Mesaj CP s-a aplicat cât mai uniform pe toatã suprafaţa lotului experimental
sub formă de picături de aproximativ 0,1 grame cu ajutorul unei pompe manuale. Aceste
picãturi au fost amplasate la o înãlţime de 1,3-1,8 m, atât pe trunchiul merilor cât şi pe
şarpantele mai groase ale pomului. Aplicarea s-a fãcut pe expoziţia nordică şi pe partea
inferioarã, astfel încât acestea sã nu fie spãlate de cãtre ploi.La fiecare tratament feromonal
s-a aplicat 200g de atracticid/tratament.

Pe perioada experienţei în parcela experimentală, cu aplicarea produsului Mesaj CP
au fost sistate tratamentele cu insecticide pentru a nu influenţa eficacitatea testelor efectuate.

- Pentru controlul populaţiei în fiecare variantă experimentală s-au amplasat câte 3
capcane, la care s-au făcut citirile de trei ori pe săptămână.

Eficacitatea biologică a tehnicii atrage şi ucide a fost apreciată prin frecvenţa atacului
dăunătorului Cydia pomonella pe fructe şi a fost comparată cu martorul netratat, respectiv
cu martorul tratat convenţional prin chimioterapie. Determinarea frecvenţei atacului, s-a
efectuat prin verificări la douã teremene a câte 1000 de fructe, recoltate în mod randomizat.
Observaţiile s-au fãcut şi la câte 500 de fructe căzute în urma diferiţilor factori.

► Testarea eficacitǎţii biologice a produsului Semnal AC în combaterea
simultanǎ a moliei pieliţei fructelor, Adoxophyes reticulana Hbn., şi a viermelui
merelor, Cydia pomonella L., aplicat prin metoda “atrage şi ucide”;

Obiectivul urmărit prin amplasarea acestei experinţe este combaterea simultană a
celor douã specii de Torticidae: Cydia pomonella şi Adoxophyes reticulana prin biotehnica
atrage şi ucide cu scopul reducerii numărului de tratamente aplicate pentru protejarea
producţiilor din livezile de mãr.

Produsul experimental Semnal AC, conţine două substanţe active: acetat de Z-9-
tetradecen-1-il (8 părţi) şi acetat de Z-11-tetradecen-1-il (2 părţi), adică feromonul sexual
sintetic al speciei Adoxophyes reticulana, respectiv, acetat de (8E,10E)-8,10-dodecadien-1-il
(10 părţi), feromonul sexual sintetic al speciei Cydia pomonella.
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Eficacitatea biologică a produsului experimental Semnal AC a fost apreciată prin
frecvenţa atacului dăunătorului Cydia pomonella şi Adoxophyes reticulana pe fructe şi a fost
comparată cu martorul netratat, respectiv cu martorul tratat convenţional prin chimioterapie.

Pentru realizarea obiectivelor referitoare la eficacitatea aplicãrii diferitelor variente
feromonale de combatere a speciilor Cydia pomonella şi Adoxophyes reticulana, anula au
foat amplasate urmãtoarele variante experimentale:

 V1 = Captarea în masã a masculilor de Adoxophye orana cu AtraRet
 V2 = Captarea în masã a masculilor de Cydia pomonella cu  AtraPom
 V3 = Mesaj CP aplicarea “attract and kill”
 V4 = Mesaj AR aplicarea “attract and kill”
 V5 = Semnal AC aplicarea “attract and kill”
 V6 = Tratat chimic
 V7 = Martor netratat

Analizarea fructelor atacate de cãtre larvele celor douã specii s-a efectuat în luna
septembrie.

► Testarea eficacitãţii unei geme de insecticide în combaterea moliei pieliţei
fructelor, Adoxophyes reticulana Hbn.

Cercetările s-au efectuat în anii 2010–2012. Conform exigenţelor actuale şi de
perspectivă, protecţia chimică a plantaţiilor de mãr împotriva atacului dăunătorului
Adoxophyes reticulana trebuie să se realizeze la avertizare şi prin utilizarea unui sortiment
de produse relativ selective, mai puţin poluante.

Avertizarea momentelor de intervenţie cu produse insecticide, se poate stabili prin
criteriile clasice (biologic, fenologic şi ecologic), dar în ultimul timp şi-a dovedit
superioritatea metoda curbelor de zbor trasate pe baza datelor furnizate de supravegherea
populaţiilor dăunătoare.

În perioada de cercetare au fost testate urmãtoarele insecticide: Insegar 25 WG;
Karate Zeon; Affirm 095 SG; Actara 25 WG; Decis Mega 50 EW; Calypso 48 şi Coragen.

REZULTATE  PRIVIND  CICLUL  BIOLOGIC  AL  MOLIEI  PIELIŢEI
FRUCTELOR, ADOXOPHYES  RETICULANA HBN.,  ÎN  CONDIŢIILE

CLIMATICE  DIN  ZONA  DOROHOI,  JUDEŢUL BOTOŞANI

Fãcutã o sintezã în ceea ce priveşte perioada de apariţie a diferitelor stadii de
dezvoltare ale speciei Adoxophyes  reticulana Hbn. şi durata minimã de parcurgere a unui
stadiu am constatat diferenţe de la un an la altul. Difenţele dintre aceste elemente
demonstrazã cât de importanţi sunt factorii climatici caracteristici fiecãrul an calendaristic,
în creşterea şi dezvoltarea dãunãtorului.

Larvele hibernante îşi reiau activitatea în perioada 10-20 aprilie, perioadã în care
soiul Ionathan era în fenofaza de înfrunzire, iar durata lor de dezvolatare minimã, pânã la
împupare, este cuprinsã între 22-33 de zile.

Stadiul pupal apare în perioda 6-18 mai, şi parcurg acest stadiu de dezvoltare în
minim 15-22 de zile, astfel încât adulţii generaţiei hibernante apar începând cu ultima
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decadã a lunii mai şi prima decadã a lunii iunie. Durata zborului acestor adulţii este cuprinsã
între 51-56 de zile.

Primele ponte au apãrut în perioada 5-26 iunie, iar incubaţia a fost de 10-14 zile,
larvele primei generaţii apãrând în intervalul 15 iunie – 5 iulie, acestea hrãnindu-se pãnã la
împupare pe un interval minim de 29-34 de zile.

Primele pupe ale primei generaţii  au fost semnalate în perioda 14 iulie – 8 august, iar
stadiul pupal minim a fost de 8-18 zile, adulţii apãrând în perioada 22 iulie – 20 august.
Aceşti adulţi au zburat pe un interval de 39-69 de zile (anul 2012 fiind un an mai special, an
în care a putut sã zboare şi adulţii celei de a treia generaţii).

Ponta începe sã fie depusã începând cu data de 10 august – 1 septembrie, iar apariţia
larvelor are loc dupã 10-15 zile, în intervalul 21 august – 16 septembrie. Aceste larve se
hrãnesc minim 10-23 de zile, dupã care intrã în diapauzã hiemalã, începând cu data de 14-25
septembrie.

REZULTATE  PRIVIND  TESTAREA  EFICACITǍŢII  BIOLOGICE
A  PRODUSELOR  FEROMONALE  ÎN  COMBATEREA  MOLIEI

PIELIŢEI   FRUCTELOR, ADOXOPHYES  RETICULANA Hbn.

Larvele hibernante de Adoxophyes reticulana au determinat o frecvenţã medie
multianualã a atacului la inflorescenţe, lăstari şi frunze în cei patru ani experimentali,
cuprinsã între 20,25% şi 24,50%. Frecvenţa atacului produs de cãtre larvele hibernante la
nivelul inflorescenţelor, lãstarilor şi frunzele poate sã fie redus într-o proporţie de pânã la
91,30% prin aplicarea unui tratament cu insecticide. La fructe, larvele hiernante au
determinat o frecvenţã medie multianualã a atacului cuprinsã între 7,65% şi 11,55%.
Frecvenţa atacului produs de cãtre larvele hibernante la nivelul fructelor poate sã fie redus
într-o proporţie de pânã la 92,80% prin aplicarea unui tratament cu insecticide.

Larvele generaţiei de varã (G1) de Adoxophyes reticulana la martorul netratat au
produs o frecvenţã medie a atacului de 28,8% la fructe.

Prin captarea în masã a masculilor frecvenţa atacului a fost diminuatã cu 72,63%, iar
prin aplicarea produselor feromonale prin metoda "attract and kill" frecvenţa s-a redus cu
80,03% la MESAJ AR şi cu 78,47% la SEMNAL AC.

Tratamentele chimice au avut o eficacitate medie de 92,78%.
Larvele generaţiei de toamnã (G2) de Adoxophyes reticulana la martorul netratat au

produs o frecvenţã medie a atacului de 19,35% la fructe, mai micã cu 9,45% decât la
generaţia precedentã.

Prin captarea în masã a masculilor frecvenţa atacului a fost diminuatã cu 81,76%, iar
prin aplicarea produselor feromonale prin metoda "attract and kill" frecvenţa s-a redus cu
87,60% la MESAJ AR şi cu 86,56% la SEMNAL AC.

Tratamentele chimice au avut o eficacitate medie de 97,42%.
Larvele generaţiei de varã (G1) de Cydia pomonella L. la martorul netratat au produs

o frecvenţã medie a atacului de 22,5% la fructe.
Prin captarea în masã a masculilor frecvenţa atacului a fost diminuatã cu 79,33%, iar

prin aplicarea produselor feromonale prin metoda "attract and kill" frecvenţa s-a redus cu
82,22% la MESAJ CP şi cu 81,64% la SEMNAL AC.
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Tratamentele chimice au avut o eficacitate medie de 92,78%.
Larvele generaţiei de toamnã (G2) de Cydia pomonella la martorul netratat au produs

o frecvenţã medie a atacului de 33,23 la fructe, mai mare cu 10,73 decât la generaţia
precedentã.

Prin captarea în masã a masculilor frecvenţa atacului a fost diminuatã cu 72,53%, iar
prin aplicarea produselor feromonale prin metoda "attract and kill" frecvenţa s-a redus cu
79,54% la MESAJ CP şi cu 80,74% la SEMNAL AC.

Tratamentele chimice au avut o eficacitate medie de 974,13%.
În perioada de elaborare a tezei s-a urmãrit şi nivelul capturilor de Adoxophyes

reticulana realizate în perioada 2009-2012 din fiecare variantã experimentalã şi pe cele
douã zboruri ale adulţilor.

Pe parcursul celor 4 ani de captare s-au realizat 2676 de capturi. Se observã o
tendinţã de creştere numericã a populaţie speciei în zona investigatã.

În fiecare an zborul adulţilor generaţiei hibernante a avut o intensitate uşor mai
ridicatã decât la zborul adulţilor primei generaţii.

Acest nivel sl capturilor s-a urarit şi la Cydia pomonella. La aceastã specie pe
parcursul celor 4 ani de captare s-au realizat 2786 de capturi. Se observã şi la viermele
merelor o tendinţã de creştere numericã a populaţie speciei în zona investigatã, dar creşterea
este mult mai amplã decât la molia pieliţei fructelor. În perioda 2011-2012 este practic o
dublare a numãrului de capturi faţã de perioada 2009-2010.

În fiecare an zborul adulţilor generaţiei hibernante a avut o intensitate uşor mai
scãzutã decât la zborul adulţilor primei generaţii, acest fenomen fiind reflectat şi-n frecvenţa
atacului, care a crescut la larvele generaţiei a doua.

Eficacitatea diferitelor produse şi a metodelor de aplicare ale acestora în combaterea
viermelui merelor s-a verificat şi prin numãrul de larve retrase în fiecare an în brâiele
capcanã de la cele douã generaţii. Acestea au fost de: 266 în varianta martor netratat (113 la
G1 şi 153 la G2), 61 în varianta cu captarea în masã a masculilor (30 la G1 şi 31 la G2), 38 în
varianta cu Mesaj CP (22 la G1 şi 16 la G2), 32 în varianta cu Semnal AC (15 la G1 şi 17 la
G2) şi 10 în varianta tratatã chimic (6 la G1 şi 4 la G2).

Se remarcã cã numãrul total al larvelor retrase pentru împupare este mai scãzut în
variantele în care momeala feromonalã s-a aplicat dupã metoda "attract and kill" faţã de
metoda clasicã de aplicare a feromonului (captarea în masã a masculilor).

REZULTATE  PRIVIND  COMBATEREA  CHIMICÃ  A  SPECIEI
ADOXOPHYES  RETICULANA Hbn.

Pentru evaluarea eficacitãţii diferitelor insecticide care se pot utiliza în combaterea
moliei pieliţei fructelor, am procedat la calcularea eficacitãtii medie pe perioada
experimentalã a produselor testate în ceea ce priveşte reducerea atacului în cele trei perioade
de atac, atât la nivelul frunzelor cât şi la nivelul fructelor.

Cele mai bune rezultate, la toate termenele de observaţie, s-au realizat cu produsul
Affirm 095 SG + Silwet, produs care a avut o eficacitate cuprinsã între 97,3% şi 99,33% în
reducerea atacului la frunze şi între 98,8% şi 99,57% în reducerea atacului la fructe, urmat
în deaproape de amestecul Affirm 095 SG + Mineral Oil.
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O eficacitate de peste 90%, la toate termenele de observaţie, s-a semnalat şi la
insecticidul Coragen, atât la frunze cât şi la fructe, o eficacitate cuprinsã între 94,03% şi
97,07% în reducerea atacului la frunze şi între 96,1% şi 97% în reducerea atacului la fructe.

Cea mai scãzutã eficacitate a avut-o produsul Insegar 25 WG, care a avut o
eficacitate cuprinsã între 84,03% şi 90,27% în reducerea atacului la frunze şi între 81,43% şi
90,93% în reducerea atacului la fructe.

Din datele prezentate se poate observa cã în perioada de atac a larvelor primei
generaţii (în perioada iunie-iulie), perioadã în care la martorul netratat au fost cele mai mari
valori ale frecvenţei atacului, toate inescticidele au avut o eficacitate de peste 90% în
reducerea atacului la nivelul aparatului foliar şi la fructe.

Produsele testate se pot introduce în schemele de tratament aplicate pentru
combaterea speciei Adoxophyes reticulana Hbn., având în vedere obligativitatea alternanţei
insecticidelor pentru evitarea apariţiei fenomenului de rezistenţã a speciei la unele
insecticide.


