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PROTECŢIA PLANTELOR ÎN REŢEAUA DE CERCETARE AGRICOLĂ 
DIN ROMÂNIA 

 
Pierderi de recolte cauzate de diferite specii de organisme 

dăunătoare la plantele de cultură au fost înregistrate încă din 1800 
(ex. filoxera, omizi defoliatoare) determinând astfel inițierea primelor 
cercetări de evaluare a dăunătorilor in vederea găsirii unor soluții 
optime de combatere. 

Prin legea promulgată sub conducerea Ministrului Agriculturii 
Constantin Garoflid, s-a înființat în 1927 Institutul de Cercetări 
Agronomice al României (ICAR). Sub coordonarea ICAR, s-a înființat 
apoi Stațiunea de Fitopatologie Stațiunea Entomologică în 1928 si 
Stațiunea Entomologică în 1929, unde s-au realizat primele cercetări 
în domeniul protecției plantelor în România. 

Prin reorganizarea celor două structuri s-a format în 1962, 
Secția de Protecția Plantelor a Institutului Central de Cercetări 
Agronomice, care în 1967 a devenit Institutul de Cercetări pentru 
Protecția Plantelor din subordinea Academiei de Științe Agricole și 
Silvice, care s-a reorganizat în 2002 se sub numele de Institutul de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor (ICDPP) București. 

În prezent, cercetările în domeniul protecției plantelor se 
dezvolta în ICDPP București şi în laboratoarele specializate din cadrul 
institutelor şi stațiunilor de cercetare-dezvoltare din rețeaua 
națională agricolă. 

 
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția 

Plantelor București este singura unitate națională dedicată exclusiv 
activității de protecția plantelor, cu următoarele direcții de cercetare: 
• studiul bio-ecologiei agenților de dăunare (insecte dăunătoare, 

buruieni) inclusiv specii invazive. 
• dezvoltarea tehnicilor de diagnostic rapid a agenților de dăunare. 
• modelarea populațiilor agenților dăunători. 
• elaborarea mijloacelor biologice de combatere. 
• selectarea metodelor agrotehnice și a mijloacelor chimice cu 

impact minim asupra mediului. 
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• identificarea surselor de poluare a mediului generate din 
activitatea de protecție a plantelor. 

• Sistem de detectare timpurie a speciilor invazive. Realizare hărţi 
de prezenţă şi hărţi de risc fitosanitar pentru culturile agricole. 

• sistem de suport al deciziei. 
• Cartarea dăunătorilor prin aplicarea tehnologiilor GIS/GPS. 
• Testarea produselor de protecția plantelor pentru stabilirea 

eficacității biologice în controlul patogenilor şi dăunătorilor, şi a 
fitotoxicitatii, în conformitate cu bunele practici de experimentare 
(BPE). 

 
În sectorul culturii plantelor pe nisipuri s-a înființat în 1959 

Centrul Experimental Bechet. După mai multe transformări, s-a 
reorganizat în 2009 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni cu următoarele direcții de 
cercetare: 
• Inventarierea microfaunei dăunătoare culturilor agricole în zona 

solurilor nisipoase. 
• Răspândirea, biologia și ecologia organismelor dăunătoare 

plantelor cultivate pe solurile nisipoase și stabilirea pagubelor 
produse. 

• Stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a agenților 
patogeni și dăunătorilor care afectează culturile de pe solurile 
nisipoase (culturi agricole, legumicole, pomicole și vița de vie). 

• Elaborarea unor elemente de combatere integrată. 
 
Institutul de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Pitești 

Mărăcineni s-a înființat în 2017 prin reorganizarea Institutului de 
Cercetare şi Producție pentru Pomicultura înființat 1967, cu 
următoarele direcții de cercetare: 
 Studiul bio-ecologic, simptomatologia atacului patogenilor şi 

dăunătorilor din plantațiile de pomi, arbuști fructiferi şi căpșun. 
Influența schimbărilor climatice asupra biologiei agenților de 
dăunare. Prognoza şi avertizarea tratamentelor fitosanitare. 
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 Strategii integrate de prevenire şi combatere a patogenilor şi 
dăunătorilor din plantațiile de pomi, arbuști fructiferi şi căpșun. 
Prevenirea apariției fenomenului de rezistență, ca urmare a 
folosirii excesive a unor substanțe active. 

 Testarea produselor de protecție a plantelor pentru stabilirea 
eficacității biologice în controlul patogenilor şi dăunătorilor din 
pomicultură, în conformitate cu bunele practici de experimentare 
(BPE). 

 Minimizarea impactului economic produs de virusuri la speciile 
pomicole. Diagnoza și monitorizarea relației plantă-agent de 
transmitere-patogen. 

 Obținerea și menținerea nucleelor de plantă mamă complet 
evaluate genetic și fitosanitar necesare sectorului pepinieristic în 
vederea producerii materialului certificat. 

 Dezvoltarea de noi biotehnologii de înmulțire in vitro cu prețuri 
reduse la speciile de pomi, arbuști fructiferi și căpșuni (soiuri și 
portaltoi). 

 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în 
Horticultura Ștefănești-Argeș s-a înființat în 2004 prin reorganizarea 
Stațiunii de Cercetare și Producție Vitivinicola Ștefănești-Argeș 
înființată in 1959, cu următoarele direcții de cercetare: 
 cercetări privind bioecologia principalilor boli și dăunători ai viței-

de-vie, îmbunătățirea tehnologiilor de protecție a viței-de-vie, 
combaterea biologică a insectelor folosind viespea parazită 
Trichogramma sp. și preparatele pe bază de Bacillus thuringiensis, 
combaterea biologică a acarienilor. 

 monitorizarea virusurilor/maladiilor virale care afectează calitatea 
materialului de înmulțire viticol conform Ord. 1267/2005: scurt 
nodarea și virusul mozaicului arabisului (GFLV+ArMV); virusurile 
asociate răsucirii frunzei serotipuri 1,3 (GLRaV-1, GLRaV-3); virusul 
fleck (GFkV); virusul A (GVA). 

 izolarea şi identificarea speciilor virulente de Agrobacterium din 
zona viticolă Ştefăneşti. 
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 testarea unor substanțe chimice și biologice pe plante de viță-de-
vie în vederea prevenirii răspândirii cancerului bacterian și a 
făinării. 

 îmbunătățirea tehnologiilor de protecție a viței-de-vie în cadrul 
sistemului de prevenire și combatere integrată privind 
determinarea prezenței, răspândirii și gradului de atac, a 
oportunității și eficacității tratamentului, în funcție de pragul 
economic de dăunare, în scopul reducerii numărului de 
tratamente și protejării faunei utile. 
 
Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură și 

Floricultură – Vidra s-a înființat în anul 2017 prin reorganizarea 
Institutului de Cercetări pentru Legumicultură și Floricultură, înființat 
în anul 1967, cu următoarele direcții de cercetare în domeniul 
protecției plantelor: 
 Evaluarea spectrului de agenți patogeni și dăunători, prezenți 

în România, la culturile de legume și flori din spații protejate 
și câmp și semnalarea unor organisme dăunătoare noi, cu 
importanță economică, pentru acestea; 

 Stabilirea elementelor de epidemiologie și bioecologie a 
agenților patogeni și dăunătorilor în vederea raționalizării 
măsurilor de combatere; 

 Stabilirea metodelor și produselor pentru tratarea seminței la 
legume și flori; 

 Studiul fitotoxicității, eficacității, selectivității și 
compatibilității unor pesticide din țară și străinătate în 
vederea avizării pentru utilizare la culturile de legume și flori 
din România, în conformitate cu bunele practici de 
experimentare (BPE); 

 Stabilirea unor metode de combatere biologică a agenților 
patogeni și dăunătorilor la culturile de legume și a 
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tehnologiilor de creștere, stocare și lansare în culturi a unor 
paraziți și prădători destinați combaterii dăunătorilor; 

 Elaborarea de noi metodici de prognoză și avertizare și 
perfecționarea celor existente; 

 Elaborarea și perfecționarea tehnologiilor de combatere 
chimică și integrată a agenților patogeni și dăunătorilor la 
culturile de legume și flori; 

 Studiul fenomenului de rezistență sau toleranță la 
substanțele active ale unor fungicide; 

 Influența modificărilor climatice asupra spectrului de agenți 
patogeni și dăunători prezenți în culturi. 
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SĂNĂTATEA PLANTELOR, VERIGĂ IMPORTANTĂ 
ÎN OBȚINEREA UNOR PRODUCȚII SIGURE 

 
Sănătatea plantelor este foarte importantă pentru producția 

vegetală, păduri, ecosisteme naturale și biodiversitate. Este amenințată 
de specii dăunătoare plantelor și produselor vegetale a căror risc de 
introducere dintr-o zonă în alta a crescut ca urmare a globalizării 
comerțului și a schimbărilor climatice. Reprezintă un domeniu complex cu 
caracter internațional, armonizat la nivelul Uniunii în ceea ce privește 
măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, 
produselor vegetale și altor obiecte. 

Legislația privind sănătatea plantelor reprezentată de: 
regulamente, decizii, Standarde pentru Măsuri Internaționale Fitosanitare 
(ISPM, Protocoale OEPP etc) stabilește normele privind controalele 
oficiale care trebuie efectuate de către autoritățile competente în ceea ce 
privește  măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii în 
Comunitate a organismelor dăunătoare plantelor, produselor vegetale și 
altor obiecte. Obiectivul constă în protecția culturilor, a spațiilor verzi, a 
pădurilor prin protejarea mediului și a biodiversității. 

De asemenea, normele Uniunii privind produsele de protecție a 
plantelor reglementează autorizarea, introducerea pe piață, utilizarea și 
controlul produselor de protecție a plantelor și ale oricăror s.a., agenți 
fitoprotectori, agenți sinergici, coformulanți și adjuvanți pe care le-ar 
putea conține sau din care ar putea fi constituite. 

În România, autoritatea competentă care monitorizează și 
verifică, prin controale oficiale respectarea și asigurarea aplicării efective 
a cerințelor relevante Uniunii este Autoritatea Națională Fitosanitară din 
subordinea MADR.  

Prin structurile de specialitate, Autoritatea Națională 
Fitosanitară asigură protecția fitosanitară a teritoriului României/ 
Comunității prin prevenirea introducerii, stabilirii și răspândirii 
organismelor de carantină dăunătoare plantelor, produselor vegetale sau 
altor obiecte; cunoașterea arealului de răspândire prin monitorizările pe 
care le efectuează; dispune măsuri pentru eradicarea și prevenirea 
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răspândirii organismelor dăunătoare care au o distribuție limitată în 
Romania și pentru care legislația prevede măsuri stricte de control. 

Laboratoarele proprii ale ANF asigură implementarea 
programelor naționale de monitorizare la probele prelevate de 
inspectorii fitosanitari, din cele 41 Oficii fitosanitare județene, privind: 

- determinarea reziduurilor de pesticide în legume, fructe și 
cereale provenite din producția autohtonă;  

- controlul calității produselor de protecție a plantelor; 
- diagnosticarea și confirmarea organismelor de carantină si a 

organismelor reglementate non-carantină dăunătoare 
plantelor și produselor vegetale. 
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PROTECȚIA PLANTELOR ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR AGRICOL 
DIN ROMANIA 

 
 
Baza programului educațional în domeniul protecției plantelor 

este constituită din cursuri și lucrări practice: entomologie generală și 
agricolă; fitopatologie generală și agricolă; nematozi, acarieni și rozătoare 
dăunătoare; protecția plantelor prin metode agrotehnice, chimice și 
biologice; carantină fitosanitară; imunitatea și rezistența  plantelor la 
agenții de dăunare; monitorizarea fitosanitară și prognoza dezvoltării și 
distribuției organismelor dăunătoare în culturile agricole și altele.  

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din 
Bucureşti este rezultatul unui parcurs academic, ştiinţific şi administrativ 
susţinut de mari nume ale învăţământului şi ştiinţei agronomice din 
România, care a debutat cu prima Şcoală agronomică din România (Şcoala 
de la Pantelimon), fondată în urmă cu 164 de ani. În anul 1852 Domnitorul 
Barbu Ştirbei a semnat actul de organizare a Institutului de Agricultură de 
la Pantelimon. Din 1867 s-a dezvoltat sub numele de „Şcoala Centrală de 
Agricultură şi Silvicultură”, din 1869 se schimbă sediul Şcolii în Bulevardul 
Mărăşti, unde din 1915 apare învăţământul superior agronomic la 
Bucureşti, ca ”Şcoala Superioară de Agricultură de la Herăstrău”, iar din 
1929, devine Academia de Înalte Studii Agronomice din Bucureşti. 

În Transilvania învățământul agronomic are vechi tradiţii. Astfel, 
în 1579 pe lângă abaţia benedictină de la Cluj-Mănăştur funcţiona o 
şcoală superioară de agricultură, care în anul 1581 a fost mutată în 
cetatea Clujului, în vechea mănăstire fransiscană, pe ruinele căreia 
actualmente se află Centrul de Biodivesitate a USAMV Cluj-Napoca. În 
octombrie 1869 prin decizia nr. 12790 din partea Ministerului şi Cultelor 
şi decizia 14167 a Ministerului Agriculturii, Comerţului şi Industriei de la 
Budapesta, s-a înfiinţat prima Şcoală Superioară de Agricultură din 
Transilvania, la Cluj-Napoca.  În anul 1906, Şcoală Superioară de 
Agricultură a fost ridicată la rang de Academie, purtând numele de 
Academia de Agricultură Cluj. În 1929, prin reorganizarea și 
modernizarea învățământului agronomic superior, agronomia clujeană a 
luat denumirea de Academia de Înalte Studii Agronomice Cluj.  Între anii 
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1940-1945, Academia agricolă clujeană s-a refugiat la Timişoara, unde și-
a desfășurat activitatea sub denumirea de „Facultatea de Agronomie 
Cluj – Timișoara“, iar în anul 1945, Facultatea de Agronomie revine la 
Cluj. Începând cu anul 1948 institutul primește denumirea de Institutul 
Agronomic „Dr. Petru Groza” Cluj. În 1991, instituția și-a schimbat 
numele în "Universitatea de Științe Agricole", iar din 1995 ca urmare a 
diversificării profilelor și specializărilor și a modernizării învățământului 
agronomic clujean, instituția poartă denumirea de „Universitatea de 
Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca”. 

Începuturile învățământului superior agronomic în Craiova sunt 
strict legate de vechea dorință a intelectualității progresiste oltene de a 
se înființa o universitate în vechea ,,Cetatea a banilor”. Universitatea din 
Craiova, a luat ființă la 100 de ani de la Proclamația citită pe „Câmpia de 
la Izlaz”. Conform art. 12 din legea nr. 138 din 25 aprilie 1947, o nouă 
universitate, trebuia sa să-și înceapă cursurile la Craiova, cu următoarele 
facultăți: Facultatea de Agronomie; Facultatea de Medicină umană; 
Facultatea de Medicină veterinară; Facultatea de Științe economice, 
comerciale și cooperatiste. Datorită faptului că autoritățile locale nu au 
putut asigura baza materială pentru universitatea nou înființată, s-a luat 
hotărârea în primul an (1947) să se înceapă doar cu Facultatea de 
Agronomie, care a fost piatra de temelie a Universității din Craiova și a 
Învățământului superior din Oltenia. Inaugurarea oficială a Facultății de 
Agronomie din Craiova, a avut loc în ziua de 17 aprilie 1948. 
Așezămintele pentru învățătură de carte au existat pe meleagurile 
moldave cu mult înainte de secolul XIX şi dintre cele mai importante se 
impun amintite: Şcoalele mănăstireşti din secolele XIV-XV care au fiinţat 
pe lângă ctitoriile domneşti de la Bistriţa, Neamţ, Putna, Probota şi 
Dragomirna, dovedindu-se puternice centre de cultură feudală. 
Inaugurarea la 16 iunie 1833 a Academiei Mihăilene sub patronajul 
Intemeietorului domnitorul M. Sturza a constituit cel mai important pas 
spre crearea şi dezvoltarea unui aşezământ de învăţământ superior pe 
meleagurile moldave. La 10 septembrie 1841, M. Sturza îl recomandă pe 
Ion Ionescu de la Brad către „Epitropia şcoalelor spre a-l întrebuinţa la 
Academiei în folosul tinerimii“. În anul 1867 s-a înfiinţat şcoala inferioară 
de agricultură de la Galata (lângă Iaşi), care va funcţiona până în anul 
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1871, când se închide, dar în același an (1871), Ion Ionescu de la Brad 
deschide Şcoala Practică particulară de Agricultură de la Brad (lângă 
Roman). În aprilie 1933 s-a publicat Legea pentru transformarea Secţiei 
de Ştiinţe Agricole de pe lângă Universitatea din Iaşi, în Facultate de 
Ştiinţe Agricole a Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi, cu sediul la Chişinău. 
conform Legii 922/17 octombrie 1941, se înfiinţează (din nou) Facultatea 
de Agronomie. În condiţiile grele ale războiului, Facultatea este 
evacuata, în ianuarie 1944, la Geoagiu-Hunedoara. În aprilie 1945 
Facultatea revine la Iaşi. In anul 1948, la Iaşi se înfiinţează Institutul 
Agronomic, cu Facultatea de Agrotehnică (ulterior Agricultură), la care se 
adaugă, în anul 1951 Facultatea de Horticultură şi Facultatea de 
Zootehnie, iar în anul 1961 Facultatea de Medicină Veterinară. Vechiul 
Institut Agronomic funcţionează în prezent sub denumirea de 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de 
la Brad" Iaşi şi include Facultăţile de Agricultură, Horticultură, Medicină 
Veterinară şi Zootehnie. 

Facultatea de Protectia Mediului Oradea a fost înfiinţată în anul 
universitar 1993-1994. Oamenii de știință din Banat, de-a lungul 
timpului, începând cu anii '40 și până în prezent, au abordat problematici 
complexe de fitopatologie, entomologie, herbologie, profilaxia agenților 
patogeni a dăunătorilor și a buruienilor, aspecte de bioterapie alături de 
cele privind aplicarea substanțelor pesticide produse de industria 
biochimică precum și problematica complexă a rezistenței plantelor 
cultivate (soiuri, hibrizi, populații locale, etc.) la atacul agenților patogeni 
și al dăunătorilor. De fapt, în Banat, cercetarea organizată a început 
odată cu înființarea stațiunilor de cercetări pe domeniul culturilor de 
câmp, la Lovrin; pe domeniul pomiculturii, la Caransebeș și pe domeniul 
culturii plantelor pentru furaj, la Timișoara. La acestea s-a adăugat din 
1945 Facultatea de Agronomie, care apoi s-a dezvoltat devenind 
Institutul Agronomic Timișoara din anul 1948 și mai târziu Universitatea 
de Științe Agricole a Banatului, în anul 1990. Intre anii 1960-1992, 
domeniul protecției plantelor se orientează spre o extensie universitară 
bine fundamentată de necesitățile economice ale momentului, avea ca 
vârf de lance în Banat Stațiunea de Cercetări Lovrin. 
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EVALUAREA FLOREI DE BACILI COLIFORMI ŞI A  
ACTIVITǍŢII BIOLOGICE A UNOR TULPINI DE BACTERII  
ŞI DROJDII ANTAGONISTE FAŢǍ DE BOTRYTIS CINEREA 

LA CǍPŞUN 
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Cuvinte cheie: căpșun, Botrytis cinerea, microorganisme 

antagoniste, teste in vitro 
  

Căpșunile sunt sensibile la diferiți agenți patogeni fungici 
necesitând măsuri de control chimice specifice. Microorganismele 
antagoniste, ca agenți de combatere biologică, au fost sugerate ca o 
metodă practicabilă pentru a reduce apariția diferitelor boli la 
căpșuni. Microorganismele folosite adesea pentru dezvoltarea 
agenților de biocontrol sunt drojdiile, bacteriile și ciupercile. 
Combaterea biologică se bazează pe mai multe mecanisme de 
acțiune care pot fi obținute folosind fie un singur agent de combatere 
biologicǎ (ACB) care manifestă mai multe mecanisme sau aplicând un 
amestec de mai mulți ACB care exercită efecte combinate.  

Ȋn acest studiu, a fost evaluatǎ activitatea biologicǎ a unor 
specii de bacterii și drojdii față de ciuperca fitopatogenǎ B. cinerea 
cȃt și potențialele mecanisme de acțiune asociate cu capacitatea de 
biocontrol a tulpinilor antagoniste studiate, prin teste in vitro. De 
asemenea, au fost determinate bacteriile de suprafaţă prezente pe 
fructele de căpșun, în scopul evaluǎrii florei de bacili coliformi în 
cultura experimentală ecologică de căpșun, în vederea stabilirii 
managementului de protecție și siguranță sanitară a fructelor 
destinate consumului direct.  

Au fost analizate 7 tulpini de microorganisme dintre care, 
două tulpini de drojdii şi 5 tulpini de bacterii, izolate din diferite surse 
naturale, ȋn ceea ce priveşte activitatea antagonistǎ. Ȋn urma testǎrii 
in vitro, s-a constatat cǎ toate izolatele au manifestat antagonism 
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fațǎ de tulpina autohtonǎ de B. cinerea. De asemenea, au fost 
evaluaţi compuşii de inhibiţie produşi de tulpinile antagoniste pentru 
a stabili care sunt difuzibili şi care sunt volatili, utilizând metoda 
culturilor duble. Rata de inhibiţie a miceliului fungic a variat ȋntre 
51,16 şi 68,90 %, cea mai bunǎ activitate de inhibare prin difuzie 
înregistrându-se ȋn cazul tulpinilor R2.1d de Pseudomonas 
fluorescens, RG de P. chlororaphis şi L30b de Saccharomyces 
cerevisiae, care au avut 68,90%, 65,86% respectiv, 65,11%. În ceea ce 
priveşte testarea in vitro a activitǎţii antagoniste a tulpinilor de 
bacterii şi drojdii, prin producere de compuși antifungici volatili, s-au 
evidenţiat tulpinile R2.1d de P. fluorescens, Ps33 de Serratia 
plymuthica și RG de Pseudomonas chlororaphis, care au manifestat 
un antagonism ridicat faţǎ de patogenul fungic, avȃnd o eficacitate 
de inhibare a creşterii miceliului de 88,9%, 75% şi, respectiv 66%. 
Compușii volatili produşi de celelalte tulpini au avut o activitate de 
inhibiţie moderată spre limitată, având valori de eficacitate cuprinse 
între 16,00% şi 41,22%.  

În urma evaluării florei de bacili coliformi, în cultura 
experimentală ecologică de căpşun s-a constatat că, fructele din 
varianta V4 (bilon cu mulci de folie) au avut cea mai mică încărcătură 
microbiană, în ambele teste in vitro, comparativ cu celelalte variante. 
Cel mai mare număr total de coliformi a fost înregistrat atât în 
varianta V3 (bilon fără mulci) cât şi în varianta martor.  
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EVALUAREA COMUNITĂȚII MICROFUNGICE DIN SOL LA 
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Cuvinte cheie: microfungi, sol, combatere integrată 

  
În agricultura europeană tendința este de a crește 

suprafețele cultivate în sistem ecologic. Protecția biologică, aplicată 
din ce în ce mai mult, se folosește complementar cu substanțele 
organice provenite din zăcăminte naturale în combaterea integrată. 
În acest studiu s-a urmărit evaluarea diversității comunității 
microfungice din sol, la cultura de ceapă, în urma aplicării celor două 
metode de protecție – bioinoculantul Trichoderma viridae T85 și 
diatomita. S-au considerat cinci variante experimentale, cu patru 
repetiții, în care s-au aplicat diatomită în trei doze – 52 kg/ha (V2), 
105 kg/ha (V3) și 210 kg/ha (V4) și bioinoculantul Trichoderma viridae 
în concentrația 1 x 107/ml (V5), având ca martor varianta V1. Pentru 
izolarea fungilor din mostre de sol, s-a folosit metoda diluțiilor din 
suspensii de sol (diluția 1:1000) pe mediu nutritiv PDA, cu 12 mostre 
per variantă (3 mostre per repetiție). În etapa de izolare, s-au obținut 
484 de colonii per totalul mostrelor analizate.  

Gradul de colonizare al solului din cele trei variante cu 
diatomită a fost similar martorului și variantei tratate cu T. viridae (V1 
= 24%, V2 = 22.15%, V3 = 16.98%, V4 = 18%, V5 = 19%). Trichoderma 
a fost detectată în 7.25% din totalul coloniilor. Deși s-a aplicat 
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bioinoculantul în varianta V5, procentul majoritar al izolatelor s-a 
observat în V3 (57.14%), urmat de V4 (20%), V5 (17.14%) și V2 (5.7%). 
Rezultatele indică o posibilă relație între gradul de colonizare al 
solului cu Trichoderma și cantitatea de diatomită aplicată.  
 

Studiul a fost realizat în cadrul proiectului  
finanțat de către Ministerul Cercetării și Inovării, 
CCCDI-UEFISCDI,  PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0659 
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Cuvinte cheie: control biologic, fungi fitopatogeni, Trichoderma 

spp., cereale depozitate  
 

Controlul biologic, respectiv utilizarea micro-organismelor 
specifice care interferează cu agenții patogeni și cu dăunătorii 
plantelor, reprezintă o metodă prietenoasă și o abordare ecologică 
pentru a depăși inconveniențele cauzate de utilizarea excesivă a 
pesticidelor de natură chimică. Calitatea post-recoltă a cerealelor 
depinde de condițiile de depozitare care pot favoriza colonizarea 
cariopselor de către micro-organisme, cum ar fi bacteriile, drojdiile și 
ciupercile filamentoase. Utilizarea controlului biologic în sistemul de 
management al bolilor de depozit reprezintă o alternativa viabila de 
limitare a incidentei micro-organismelor contaminante. Speciile de 
Trichoderma spp. sunt recunoscute pentru proprietățile lor antimi-
crobiene și utilizate pe scară largă ca biopesticide. 

S-a studiat potențialul antagonist a două specii de 
Trichoderma  spp., respectiv T. viride (Tv20) și T. harzianum (Td85) 
utilizând metoda culturilor duble, față de șase tulpini de Fusarium 
spp., patru tulpini de Aspergillus spp. și două tulpini de Penicillium 
spp., patogeni izolați de pe cariopse de cereale depozitate.  

Cei mai susceptibili agenți patogeni la acțiunea 
bioantagonistă exercitată atât de tulpina Tv20 cât și de Td85, au fost 
speciile de Fusarium și Aspergillus, tulpinile de Penicillium spp. 
prezentând însă o usoară rezistentă la acțiunea antimicrobiană a 

mailto:roxyanna_21@yahoo.com


25 

acestora. Datorită capacității de inhibare a creșterii și proliferării 
ciupercilor de depozit studiate, ambele tulpini de Trichoderma spp. 
pot fi utilizate ca agenți biologici în controlul fitopatogenilor. 

 
Studiul a fost realizat în cadrul proiectului 4660/2018 

„Reducerea riscurilor biotice la produsele agricole depozitate  
în vederea creşterii siguranţei alimentare” finanţat de  

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
 

. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

STUDIUL IN VITRO AL REGIMULUI TERMIC SPECIFIC UNOR 
TULPINI DE BEAUVERIA BASSIANA  
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Cuvinte cheie: B.bassiana, profil termic 
 

Crearea profilului termic are o importanță majoră în selecția 
fungilor entomopatogeni ca viitori candidați in dezvoltarea 
micoinsecticidelor. În lucrare sunt prezentate rezultate privind 
toleranța termică a unor izolate autohtone de Beauveria bassiana, 
evaluată in vitro, prin măsurarea diametrelor coloniilor fungice, pe 
mediul PDA, la temperaturi cuprinse intre 5 si 350 C, pe parcursul a 14 
zile. Datele obținute au fost utilizate pentru calcularea vitezei de 
creștere a coloniilor fungice (mm/zi) cu ajutorul regresiei liniare. 
Reprezentarea valorilor corespunzătoare temperaturii minime, optime 
și maxime de creștere vegetativă a fost realizată printr-o curba descrisă 
de o funcție matematică, funcția beta (ß) modificată. Temperatura 
minimă de creștere a izolatelor analizate a variat între 3,4 și 4,40 C, 
temperatura optimă a variat între 22,3 și 22,90 C, exceptând un singur 
izolat al cărei temperaturi optime a fost de 26,80 C, în timp ce 
temperatura maximă a variat pentru toate izolatele între 35,0 și 
35,70C. 

 
Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului ADER 1.5.6. 

„Identificarea de insecticide biologice compatibile cu sistemul integrat de 
prevenire și combatere a dăunătorului Tanymecus dilaticollis și dăunătorilor 

de sol din cultura de porumb” 
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METODĂ DE MULTIPLICARE SUBMERSĂ A 
ENTOMOPATOGENULUI BEAUVERIA BASSIANA VALIDATĂ ÎN 

CONDIŢII DE LABORATOR 
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Cuvinte cheie: B. bassiana, multiplicare submerse 
 

Tehnologia de producere la scară industrială a bioinsecticidelor 
se bazează pe un sistem de producție difazic, care presupune cultivarea 
în două etape a fungilor entomopatogeni; biomasa fungică lichidă 
obținută în prima etapă prin fermentație submersă este transferată, în 
etapa a doua, pe mediu de cultura solid, pe care ciuperca formează un 
film superficial de miceliu și conidii aeriene. Creșterea vegetativă și 
randamentul de sporulare depind de compoziția mediului de cultură 
(surse de carbon și azot) și sunt specifice fiecărui izolat fungic.  

În lucrare sunt prezentate rezultatele unor experimente de 
laborator care au vizat demonstrarea faptului că metoda de multiplicare 
submersă a fungilor entomopatogeni elaborată la ICDPP București 
corespunde utilizării pentru obținerea eficientă de inocul fungic lichid, iar 
performanţele acesteia satisfac cerinţele pentru ca metoda să poată fi 
aplicată în sistemul difazic de producție în masă a bioinsecticidelor. A 
fost evaluată măsura în care producția de biomasă și spori a unei tulpini 
native de Beauveria bassiana este influențată de compoziția mediului de 
cultură (combinații de surse de carbon și azot, concentrație de carbon, 
raporturi C:N), în condiții diferite de pH, temperatură și lumină. 
Producția maximă de conidii (2x109/ml) s-a obținut în mediu de cultură 
pe bază de glucoză, extract de drojdie (C:N = 3:1), săruri minerale. 
  

Această lucrare a fost realizată în cadrul PNCDI III,  
CCCDI-UEFISCDI, derulat cu sprijinul Ministerului Cercetării și Inovării, 

proiect nr. PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-03-01/28PCCDI/2018 
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Cuvinte cheie: formulări bioinoculante, echipament tehnic de aplicare 
 

Una dintre metodele ecologice de protecție a culturilor agricole 
prin procedee de management organic al solului constă în aplicarea de 
biopreparate entomopatogene pentru combaterea unor dăunători de 
sol de importanță economică majoră care, prin modul specific de 
dăunare fac foarte dificilă aplicarea cu succes a măsurilor de combatere.  

În lucrare este prezentată o metodă de inoculare a solului cu 
fungi entomopatogeni, care vizează colonizarea acestora în habitatele 
țintă. Pentru obținerea formulărilor bioinoculante se folosesc tulpini 
fungice cu potențial epizootic, care au capacitatea de a se menține și 
răspândi în sol.  

Administrarea formulărilor bioinoculante se face cu un 
echipament combinat cu brăzdar de încorporat și buncăr de alimentare, 
care poate aplica pe brazdă formulări lichide sau poate îngropa în sol la 
adâncimea de 5…10 cm formulări granulare. Echipamentul tehnic 
realizat la INMA București a fost experimentat în condiții de laborator, 
pentru determinarea parametrilor tehnico-funcţionali şi a indicilor 
energetici, precum și în condiții de câmp, în loturile experimentale ale 
SCDL Buzău (cultura de tomate, soiul Florina 44).  

  
Această lucrare a fost realizată în cadrul PNCDI III,  CCCDI-UEFISCDI, 

derulat cu sprijinul Ministerului Cercetării și Inovării, proiect  
nr. PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-03-01/28PCCDI/2018 

mailto:cristina.fatu@icdpp.ro


29 

METODE MODERNE DE ANALIZĂ A INOCULANȚILOR  
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2 Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, București 

 

sicuia_oana@yahoo.com 

 
Selectarea tulpinilor bacteriene endofite, fixatoare de azot, în 

vederea realizării unor inoculanți microbieni, presupune utilizarea unor 
metode variate de analiză. 

Metodele moleculare oferă informații de înaltă acuratețe cu 
privire la capacitatea tulpinilor bacteriene de a fixa azot atmosferic în 
plante, de a se dezvolta endofit în țesutul radicular sau de a nodula 
rădăcinile plantelor leguminoase. De asemenea, metodele 
moleculare permit identificarea tulpinilor analizate la nivel de specie 
sau biovar. Astfel de metode de analiză sunt mai rapide și precise 
comparativ metodelor clasice. Microscopia cu fluorescență, respectiv 
microscopia confocală, conferă informații în timp real cu privire la 
capacitatea de colonizare a microorganismelor.  

Cuplate cu metodele clasice de evaluare a tulpinilor 
bacteriene agroinoculante, metodele moderne de analiză conferă 
informații de o mai bună acuratețe în privința potențialului de fixare 
a azotului atmosferic, spectrului de plante gazdă, respectiv 
potențialului de colonizare și dezvoltare endofită.  
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CERCETĂRI PRIVIND CIURUIREA MICOTICĂ SI MONILIOZA 
PIERSICULUI, CAISULUI ȘI PRUNULUI 

 
Alin Georgian GHEORGHE, Roxana ZAHARIA, Ion LEVEANU,  

Angela AMUZA 

 
Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, București 

 

alingeo860@gmail.com 

 
Cuvinte cheie: Stigmina carpophila, Monilinia laxa, sâmburoase 

 
Este cunoscut faptul că fructele speciilor de sâmburoase 

ocupă un loc important în alimentația umană, datorită compoziției 
lor complexe de nutrienți precum zaharuri, acizi organici liberi, 
substanțe proteice și vitamine. 

Principalele pagube cu importanță economică la sâmburoase 
sunt cauzate de ciuruirea micotică a frunzelor, produsă de ciuperca 
Stigmina carpophila (Lev) M.B. Ellis și monilioza, produsă de atacul 
ciupercii Monilia laxa (Aderhold et Ruhland) . 

Cercetările au vizat monitorizarea atacului produs de cei doi 
patogeni la piersic, cais si prun, observațiile efectuându-se începând cu 
prima decadă a lunii mai, până în a doua decadă a lunii august ale 
anului 2019. 

Rezultatele privind simptomatologia arată că frecvența 
atacului ciuruirii micotice a variat de la 36% la 76% pentru prun 
respectiv cais; gradul de atac cel mai ridicat s-a înregistrat la piersic 
de 14,8% comparativ cu prunul de numai 1%, în ciuda faptului că 
frecvența de atac a fost mai mică decât la cais. 

În ceea ce privește monilioza, prunul a înregistrat cel mai 
mare grad de atac, de 14%, iar cel mai redus a fost notat la cais, de 
0,8%. 

Monilioza este o boală periculoasă din cauza manifestării ei 
agresive la nivelul fructelor, în special la pruni și piersici. 
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AGROHOMEOPATIA – O ALTERNATIVĂ DE PROTECȚIE  
A PLANTELOR ÎMPOTRIVA UNOR DĂUNĂTORI AI SPECIILOR 

POMICOLE 
 

Ileana RÎNDAȘU1, Roxana CICEOI2*, Florin STĂNICĂ1,2 
 

1 Universitatea de Științe Agronomice si Medicina Veterinara București, 
2Centrul de Cercetare pentru Studiul Calității produselor agroalimentare, Laboratorul de 

Diagnoza pentru Protecția Plantelor, USAMV București 
 

*roxana.ciceoi@qlab.usamv.ro 
 

Cuvinte cheie: agrohomeopatie, metode alternative de protecția 
plantelor, dăunători, specii pomicole 
 

În ultimii ani s-a constat un interes crescut pentru 
agrohomeopatie, tot mai multe studii prezentând efectele 
preparatelor homeopatice în controlul dăunătorilor și al bolilor, 
precum și efectele obținute asupra creșterii plantelor sănătoase sau 
stresate biotic/ abiotic. Cercetările științifice actuale au permis 
abordarea homeopatiei ca nanomedicină și nanofarmacologie, studiile 
demonstrând existența unor nanoparticule cu elemente din substanța 
originală începând cu diluția centezimală 6.  

Studiile efectuate la USAMV București în perioada 2017-2020 
asupra germinării semințelor de Asimina triloba Dunal și asupra 
dăunătorilor Aceria kuko (Kishida) și Eriosoma lanigerum (Hausmann) au 
relevat acțiunea acestor biopreparate asupra fiziologiei plantelor, cu 
obținerea unei imunități crescute și a unei mai mari rezistențe față de 
stresul abiotic și biotic, inclusiv dăunători și o dezvoltare mai bună a 
plantelor de Lycium barbarum și Malus domestica, cu obținerea unei mai 
bune rezistențe la stresul biotic indus de cei doi dăunători. 
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PREVENIREA ȘI COMBATEREA PRINCIPALILOR  
AGENȚI PATOGENI ȘI DĂUNĂTORI LA MĂR, 

ÎN CONDIȚIILE ANULUI 2019 
 

Cristina Ionela TURCU, Agurița AFTUDOR MANOLACHE,  
Ionel PERJU, Simona Mihaela CHELARU*, Margareta CORNEANU 

 

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură, Iași 
 

*simona.chelaru17@gmail.com 

 
Cuvinte cheie: protecție, agenți patogeni, Cydia pomonella L., 

Venturia inaequalis (Cke) 
 
Cercetările au fost efectuate în anul 2019 la Stațiunea de 

Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Iași, în câmpurile Centrului 
de Dezvoltare Fălticeni într-o plantație de măr cu soiurile Jonathan, 
Golden Delicious, Starkrimson altoite pe MM106. Condiţiile climatice 
ale anului 2019 au fost favorabile dezvoltării patogenilor rapănului 
merilor [Venturia inaequalis (Cke)], făinarea merilor [Podosphaera 
leucotricha (Ell. Et Ev)], monilioza [Monilinia fructigena (Aderh. Et 
Ruhl)],  începând din luna aprilie respectiv luna mai când s-au 
înregistrat temperaturi zilnice ridicate pentru această perioadă, 
precipitaţii dese, căzute în averse cu un număr de 14 -15 zile (lunile 
aprilie, iunie) şi 20 zile (luna mai). Astfel în condițiile aplicării 
tratamentelor, în anul 2019 soiurile sensibile la rapăn pe fructe au 
fost Starkrimson şi Golden Delicious cu o frecvenţă de 25-35%, o 
intensitate de 18-30% si un grad de atac cuprins intre 4,5 si 10,5%. 
Condiţii favorabile dezvoltării au fost şi pentru dăunătorii Cydia 
pomonella L. (viermele merelor) şi Adoxophyes reticulana HB. (molia 
pieliţei fructelor), cu o frecvenţă de atac în cazul martorului netratat 
de 45 % , respectiv 15%. 

Rezultatele studiilor evidențiază importanța aplicării 
tratamentelor fitosanitare corelate cu condițiile climatice și 
rezistenței soiurilor față de atacul bolilor și al dăunătorilor.  
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STUDIU PRIVIND ENTOMOFAUNA AFIDOFAGA  
ÎN LIVEZILE DE PIERSIC DIN JUDEȚUL CONSTANȚA ÎN 

CONDIȚIILE ANULUI 2020 
 

Andrei CHIRILOAIE-PALADE1, Mădălina RADULEA1,  
Gheorghe LAMUREANU2, Stefan Ion MOCANU2,  

Maria IAMANDEI1 
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maria_iamandei@yahoo.com 

 
Cuvinte cheie: insecte prădătoare, Myzus persicae, livezi de piersic, 

Springcrest 
 

Scopul prezentului studiu a fost de a determina diversitatea 
insectelor prădătoare asociate coloniilor de afide din livezile de 
piersic.  

Cercetările s-au desfășurat în 3 livezi din două localități din 
județul Constanța, în plantații cu piersic din soiul Springcrest cu 
vârste de 7, 8, 11 și respectiv 12 ani. Colectarea sistematică de 
material biologic și observațiile în teren s-au desfășurat în aprilie-
iunie și septembrie-octombrie 2020. După o atentă observare a 
lăstarilor de piersic infestați cu afide din specia Myzus persicae, 
insectele prădătoare adulte au fost colectate și conservate în alcool, 
iar probele cu larve și pupe au fost transferate și crescute în condiții 
de laborator, pe colonii de afide.  

Ca urmare a acestui studiu, în total, au fost determinate 14 
specii de insecte prădătoare aparținând la 7 familii sistematice: 
Coccinellidae, Chrysopidae, Panorpidae, Geocoridae, Nabidae, 
Syrphidae și Forficulidae, care contribuie în mod natural la reducerea 
populațiilor de afide din specia Myzus persicae în livezile de piersic 
analizate. 
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O NOUĂ SEMNALARE A PARAZITOIDULUI NEODRYINUS 
TYPHLOCYBAE ÎN ROMÂNIA 

 
1*Constantina CHIRECEANU, 2Daniela DOBROMIR 
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Cuvinte cheie: Neodryinus typhlocybae, Metcalfa pruinosa, 

România 
 
Începând cu 1987, viespe parazită Neodryinus typhlocybae 

(Ashmead 1893) (Hymenoptera, Dryinidae), de origine din America 
de Nord, a fost introdusă și lansată în Europa pentru combaterea 
biologică a cicadei melifere Metcalfa pruinosa. 

M. pruinosa este o specie polifagă invazivă, deosebit de 
periculoasă pentru o gamă largă de specii de plante cultivate și din 
flora spontană, introdusă accidental în Europa prin Italia în 1979 din 
America de Nord. 

Ca urmare a repetatelor introduceri și lansări conștiente 
dirijate de către om în multe țări din Europa, viespea parazită N. 
typhlocybae s-a răspândit pe cale naturală de la o țară la alta, 
extinzându-și astfel arealul de existență foarte mult în ultimii ani. 

Coconi aparținând viespii N. typhlocybae au fost detectați 
pentru prima dată pe teritoriul României în septembrie 2019 pe 
plante din vegetația urbană din București. 

În septembrie 2020, numeroși coconi ai viespii parazite au 
fost colectați de pe frunzele diferitelor specii de arbuști fructiferi și 
plante ierboase atacate de cicada Metcalfa pruinosa, din curtea 
SCDVV Miniș, comuna Ghioroc, județul Arad. Din materialul colectat 
și crescut în condiții de laborator au rezultat indivizi adulți de N. 
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typhlocybae. Acest rezultat reprezintă prima semnalare a 
parazitoidului pentru zona de vest a țării și a doua semnalare pentru 
România. Coconii au fost înregistrați pe frunzele cu atac de cicada 
meliferă de mur sălbatic (Rubus fructicosus), sânger (Cornus 
sanguinea), măr (Malus pumila), liliac (Syringa vulgaris), salcâm 
galben (Laburnum anagyroides). Considerând apropierea dintre 
locația investigată de granița cu Ungaria, se poate aprecia că 
pătrunderea viespii parazite în partea de vest a ţării s-a produs pe 
cale naturală dinspre Ungaria. 
 

Acest studiu a fost realizat în cadrul temei  
<Detectarea timpurie a speciilor invazive în România> finanțată de Institutul 

de Cercetare -Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, București.  
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ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA DĂUNĂTORULUI  
TUTA ABSOLUTA LA CULTURILE DE TOMATE ÎN SPAȚII 

PROTEJATE, ÎN CONDIȚIILE SPECIFICE BAZINELOR LEGUMICOLE  
DIN ZONA DE SUD A ROMÂNIEI 
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Cuvinte cheie: Tuta absoluta, capcane cu feromoni, dinamica 

populației, tomate în spații protejate 
 
La mai puțin de un deceniu de la prima semnalare în 

România, molia minieră Tuta absoluta este considerată dăunătorul 
principal al culturilor de tomate în spații protejate din zona de sud a 
țării. În lucrare sunt prezentate rezultatele unui amplu program de 
monitorizare a populațiilor de T. absoluta, la culturile de tomate în 
spații protejate, în condițiile specifice celor 3 mari bazine legumicole 
din zona de sud a României: bazinul legumicol Vidra (localitatea Vidra 
și alte localități învecinate), bazinul legumicol Dăbuleni și bazinul 
legumicol Izbiceni-Cilieni. Studiul s-a desfășurat în perioada Aprilie-
Octombrie 2020, fiind selectate solarii din 7 localități din cadrul a 4 
județe în care au fost amplasate capcane delta cu momeli 
feromonale. Observațiile săptămânale privind capturile de adulți din 
capcane au fost însoțite de evaluări directe ale prezenței și atacului 
larvelor moliei miniere pe plantele de tomate. Rezultatele confirmă 
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utilitatea utilizării capcanelor cu feromoni pentru avertizarea 
timpurie cu privire la apariția dăunătorului și necesitatea aplicării 
măsurilor de protecție în ciclul 1 de cultură, când populația este 
scăzută și până la infestarea de nivel mediu. Pe parcursul lunii iunie 
numărul capturilor a crescut semnificativ iar atacul acestui dăunător 
s-a intensificat gradual în ciclul 2 de cultură, astfel cămin majoritatea 
solariilor analizate, frecvența plantelor atacate a ajuns până la 100%, 
în două cazuri pagubele fiind totale. 

 
Această lucrare a fost realizată în etapa a doua a Proiectului ADER 7.3.15 
„Stabilirea măsurilor și mijloacelor de prevenire și combatere integrată a 
dăunătorului Tuta absoluta, molia minerala culturile de tomate în spații 

protejate” din cadrul Programului Sectorial ADER 2019-2022. 
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DATE NOI CU PRIVIRE LA ENTOMOFAUNA DĂUNĂTOARE 
CULTURILOR DE RAPIȚĂ ȘI STABILIREA MĂSURILOR DE 

PREVENIRE ȘI REDUCERE A ATACURILOR  
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Cuvinte cheie: rapiță, entomofaună, atac, tratament sămânță, 

producție 
 
Rapița, prima cultură înființată din toamnă, este specia care 

atrage un număr mare de dăunători, începând de la răsărire și până la 
formarea silicvelor și a semințelor. Reușita înființării culturii și 
asigurarea producțiilor este condiționată de o bună cunoaștere a 
dăunătorilor și a măsurilor de prevenire și combatere a acestora. 
Diminuarea producției datorită atacului insectelor dăunătoare poate 
varia între 30-50%, uneori, în anumiți ani, aceștia pot compromite 
culturile în totalitate. 

În lucrare se prezintă date referitoare la entomofauna 
dăunătoare culturilor de rapiță și influența unor măsuri de prevenire 
și combatere a atacurilor produse, în condițiile specifice din zona 
Centrală a Moldovei. Rezultatele obținute în perioada 2017 – 2020 au 
demonstrat că entomofauna dăunătoare din culturile de rapiță a fost 
alcătuită din 23 specii de insecte, încadrate în cinci ordine 
sistematice: Coleoptera, Lepidoptera, Heteroptera, Hymenoptera și 
Homoptera.  

După numărul de specii, dar și după numărul de exemplare 
colectate, ordinul Coleoptera a deținut ponderea maximă de 73,9 % 
respectiv 88,9%. În cadrul ordinului Coleoptera, ponderea cea mai 
ridicată s-a înregistrat la speciile Phyllotreta atra – 41,4%, Meligethes 
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aeneus – 27,8%, Ceuthorynchus assimilis – 9,6%, Phyllotreta 
nemorum – 7,3 %, ponderea ocupată de restul speciilor a fost 
cuprinsă între 0,3 % (Oulema melanopa) și 2,8%.  

Din totalul entomofaunei colectate, s-a constatat că 30% 
afectează culturile de rapiță în perioada cuprinsă între germinarea 
semințelor – răsărirea plantelor – formarea rozetei de frunze, 9,1 % 
în fenofaza de îmbobocire, 38% la înflorire și 1,8% până la 2,8% în 
fenofazele de formarea silicvelor și a semințelor. 

Prevenirea atacurilor pentru dăunătorii de sol (Phyllotreta 
atra, Phyllotreta nemorum, Psylliodes sp., Athalia rosae) s-a realizat 
prin tratamentul chimic al seminței cu Imidacloprid, Clotianidin și 
Tiametoxam. 

Prin interzicerea utilizării produselor din grupa 
neonicotinoidelor, s-a experimentat cu rezultate bune, în tratamentul 
seminței produsul Lumiposa 625 FS – 11,4 l/t sămânță. Reducerea 
atacurilor produse de dăunătorii care afectează culturile de rapiță în 
perioada îmbobocit – înflorit (Meligethes aeneus, Athalia rosae, 
Epicometis hirta, Ceuthorynchus assimilis) s-a realizat prin aplicarea a 
trei tratamente pe vegetație după cum urmează: T1 – Decis Mega – 
0,075l/ha; T2 – Biscaya – 0,3 l/ha; T3 – Mavrik – 0,2 l/ha. 
  

Lucrarea a fost realizată în cadrul proiectelor  
ADER 4.1.5 și 2.2.1. 
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ESTE EFICACE TRATAMENTUL ÎN VEGETAȚIE,  
ÎN ABSENȚA TRATAMENTULUI SEMINȚELOR,  

PENTRU COMBATEREA RĂȚIȘOAREI PORUMBULUI 
(TANYMECUS DILATICOLLIS)? 

 
Emil GEORGESCU1, Lidia CANĂ 1, Daniela HORHOCEA 1,  

Maria TOADER 2 
 

1INCDA Fundulea, 2USAMV București 
 

emilgeorgescu2013@gmail.com 

 
Cuvinte cheie: porumb, rățișoară, combatere, tratament în 

vegetație 
 
Rățișoara porumbului [(Tanymecus dilaticollis (Gyllenhal, 

1834)] reprezintă unul dintre cei mai periculoși dăunători ai culturii 
porumbului din România. Zonele de maximă favorabilitate ale acestei 
specii se află în sudul și sud-estul țării. În fiecare an, adulții rățișoarei 
porumbului atacă mai mult de un milion de hectare cultivate cu 
porumb. Acest dăunător este foarte periculos când porumbul se află 
în primele faze de vegetație, de la răsărire până la patru frunze (BBCH 
10-BBCH 14). Temperaturile ridicate și seceta din perioada primăverii 
favorizează atacul acestui dăunător. De asemenea, monocultura de 
porumb favorizează creșterea populației rățișoarei porumbului, cu 
consecințe negative pentru fermieri. După interzicerea tratamentului 
semințelor cu insecticide neonicotinoide, în Uniunea Europeană, la 
noi în țară nu a mai rămas nici o alternativă pentru tratamentul 
semințelor de porumb în vederea combaterii acestui dăunător. În 
această lucrare, sunt prezentate rezultatele unui studiu efectuat în 
anii 2019 și 2020, la INCDA Fundulea (jud. Călărași), privind 
eficacitatea tratamentului în vegetație cu insecticide, cu moduri 
diferite de acțiune, în vederea combaterii atacului rățișoarei 
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porumbului. S-au testat substanțele active deltametrin (100 g/l) și 
acetamiprid (20 %), aplicate după răsăritul plantelor de porumb, în 
faza de 1-2 frunze adevărate (BBCH 11-12). La unele variante aceste 
substanțe s-au aplicat o singură dată în timp ce la celelalte variante, 
substanțele active s-au aplicat de două ori, intervalul dintre 
tratamente fiind de 24 de ore. Eficacitatea insecticidelor a fost 
determinată prin evaluarea intensității atacului dăunătorului la 
plantele de porumb, când acestea se aflau în faza de patru frunze 
(BBCH 14), cu ajutorul unei scări de notare de la 1 (plante neatacate) 
la 9 (plante distruse). După răsărirea completă a porumbului (BBCH 
10) și în faza de patru frunze (BBCH 14) s-a determinat densitatea 
adulților de T. dilaticollis în locația experimentală. Atât în primăvara 
anului 2019 cât și în cea a anului 2020 s-a constatat depășirea 
pragului economic de dăunare (PED) de 5 adulți/m2. Astfel, în anul 
2019, la răsărirea completă a plantelor (BBCH 10), densitatea 
rățișoarei porumbului a variat între 10,65 și 11,02 adulți/m2, în timp 
ce la faza de 4 frunze (BBCH 14), după efectuarea tratamentelor în 
vegetație, densitatea dăunătorului a variat între 8,52 și 9,50 
adulți/m2. În anul 2020, la răsărirea completă a plantelor (BBCH 10), 
densitatea rățișoarei porumbului a variat între 11,93 și 12,93 
adulți/m2, în timp ce la faza de 4 frunze (BBCH 14), după efectuarea 
tratamentelor în vegetație, densitatea dăunătorului a variat între 
11,23 și 11,63 adulți/m2. În primăvara anului 2019, în locația 
experimentală, s-a înregistrat un atac moderat al dăunătorului, la 
plantele netratate de porumb, intensitatea atacului a fost 5,51 în 
timp ce la variantele tratate intensitatea atacului a fost cuprinsă între 
4,61 și 4,80. În primăvara anului 2020, ca urmare a condițiilor 
meteorologice mai puțin favorabile dăunătorului, activitatea 
insectelor la suprafața solului a fost redusă, drept consecință 
intensitatea atacului adulților la plantele netratate de porumb a fost 
3,68 în timp ce la variantele tratate, intensitatea atacului a fost 
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cuprinsă între 3,03 și 3,42. În cei doi ani de studiu, în locația 
experimentală de la INCDA Fundulea, nu s-au înregistrat diferențe 
semnificative, din punct de vedere statistic, între intensitatea atacului 
rățișoarei porumbului înregistrată la varianta netratată (martor) și 
cea înregistrată la variantele la care s-a efectuat unul sau două 
tratamente în vegetație cu substanțele active deltametrin sau 
acetamipird (p<0.05). 
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CERCETĂRI PRIVIND ZBORUL REALIZAT DE ADULȚII SPECIEI 
OSTRINIA NUBILALIS HBN. ȘI VARIABILITATEA POPULAȚIEI DE 

SFREDELITOR ÎN CONDIȚIILE DIN CENTRUL MOLDOVEI 
 

Paula-Lucelia URSACHE1, Mihai TĂLMACIU1, Elena TROTUȘ2,  
Simona-Florina ISTICIOAIA2, Georgiana-Roxana AMARGHIOALEI2 

 

1Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Iași 
2Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Secuieni, Neamț 

 
p.ursache03@gmail.com 

 

Cuvinte cheie: porumb, zbor, populație, Ostrinia nubilalis Hbn. 
  

Numărul de adulți ai speciei O. nubilalis Hbn. colectați în 
perioada 2018-2020 a totalizat 1652 exemplare, din care, în anul 2018 
s-au înregistrat 488 exemplare, 729 exemplare în anul 2019, respectiv 
437 exemplare în anul 2020. Zborul adulților a început din a doua și a 
treia decadă a lunii mai și a continuat, fără întrerupere, până în a treia 
decadă a lunii septembrie. Cei trei ani agricoli au înregistrat abateri 
față de temperatura medie anuală de + 1,2⁰C (2017/2018) și +2,5⁰C 
(2019/2020), tendința de încălzire menținându-se pe întreaga perioadă 
analizată, pe fondul apariției unui deficit de precipitații care s-a mărit 
de la un an la altul. Specia înregistrează în condițiile anilor călduroși și 
foarte călduroși un al doilea vârf de zbor ce apare în luna august în 
ultimele două decade. Dinamica populației de larve ale speciei O. 
nubilalis a fost studiată în condițiile climatice ale anului agricol 
2019/2020 și s-a constatat că temperatura și umiditatea relativă au un 
rol determinant în scăderea numărului de ponte și larve care 
supraviețuiesc influenței negative a condițiilor de mediu. Din pontele 
identificate în câmpul experimental, 57% s-au deshidratat, 8% din 
ponte s-au oprit din evoluție în stadiul de cap negru, iar 21% din ponte 
au reușit să eclozeze. În aceste condiții mortalitatea pontelor a fost de 
69%, iar procentul de ponte din care au apărut larve a fost de 31%.  
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CERCETĂRI PRIVIND CICADA AMERICANĂ SCAPHOIDEUS 
TITANUS ÎN PLANTAȚII VITICOLE CU ŞI FĂRĂ PROTECȚIE 

FITOSANITARĂ 
 

Constantina CHIRECEANU1*, Andrei TEODORU1, Ghica MIHU2, 
Teodor PODRUMAR3 

 
1Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, București 
2Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație, Odobești 

3Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație, Miniș 
 

*cchireceanu@yahoo.com 
 

Cuvinte cheie: Scaphoideus titanus, densitatea şi dinamica populației 
 
Scaphoideus titanus Ball 1932 (sin S. littoralis Ball) 

(Auchenorrhyncha: Cicadellidae) este o specie invazivă de origine din 
America de Nord, semnalată în Europa (Franţa) în anii 1950 unde a fost 
introdusă accidental. La scurt timp de la semnalare, S. titanus a fost 
identificată ca fiind vectorul natural al fitoplasmei care produce boala 
numită îngălbenirea aurie (Flavescence Doree) în podgoriile franceze. 
Din Franța, insecta s-a răspândit rapid în Italia, Elveția, Slovenia, Spania şi 
Portugalia, şi ulterior în Serbia, Austria, Ungaria, Romania şi Bulgaria. 
Arealul de dezvoltare al cicadei este limitat de condițiile climatice, 
aceasta necesitând ierni reci pentru ca ouăle să iasă din diapauză şi veri 
călduroase pentru a dezvolta o generație completă. 

Prezenta cicadei Nord Americane a fost pusă în evidentă 
prima data în Romania în 2009, într-o plantație de vița de vie 
abandonată din zona București. 

Lucrare de fată prezintă date obținute în anul 2020 cu privire 
la răspândirea, densitatea şi dinamica populației cicadei S. titanus în 
plantații viticole din arealul viticol al Crișanei şi Moldovei în care sau 
aplicat sau nu combatere chimică. 

 
Acest studiu a fost realizat în cadrul proiectului finanțat de Ministerul Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale, ADER 7.3.8., în cadrul Planului Sectorial 2019-2022. 
 

mailto:*cchireceanu@yahoo.com


45 

CERCETĂRI PRELIMINARE PRIVIND UTILIZAREA UNOR 
PRODUSE ECOLOGICE ÎN CONTROLUL UNOR DĂUNĂTORI  

ÎN CULTURA DE FLOAREA SOARELUI ÎN EXPERIENȚE DE CÂMP 
ÎN ZONA DOBROGEI 

 
Traian MANOLE, Viorel FĂTU, Lorena GURĂU, Ioan RADU, 

Constantina CHIRECEANU 
 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, București 
 

traian.manole@icdpp.ro 
  

Cuvinte cheie: floarea soarelui, diatomit, Dobrogea 
 
Floarea soarelui este una dintre principalele culturi agricole 

din România al cărei areal de cultivare cuprinde toate zonele de 
câmpie, dar cu precădere câmpia de sud și sud-est. Deși la 
majoritatea celorlalte culturi agricole suprafața cultivată s-a redus 
constant, la floarea soarelui, începând cu 2017, suprafața cultivată a 
crescut cu 12,6% (1,3 milioane ha în 2019), iar producția a crescut cu 
3,4%, realizând în 2019 o producție record de 3,450 milioane tone 
(locul 1 în UE).  

Cultura de floarea soarelui este mediu vulnerabilă la factorii 
de stres (mai tolerantă la condiții de secetă decât cultura de porumb) 
în schimb este foarte sensibilă la atacul patogenilor și a unor specii de 
dăunători (în special insecte). De asemenea, floarea soarelui este una 
dintre plantele melifere foarte frecventată de numeroase specii 
polenizatoare, în special din suprafamilia Apoidea. În ultimii ani, 
utilizarea produselor chimice din grupa neonicotinoidelor a creat o 
serie de controverse privind impactul acestora asupra populațiilor de 
insecte polenizatoare (o mortalitate crescută în special a speciei Apis 
melifera). 

Lucrarea se referă la utilizarea unui produs ecologic din 
categoria mineralelor cu efect insecticid numit diatomit. Scopul 
experimentării a fost legat de posibilitatea utilizării acestui produs 
ecologic pentru controlul principalilor dăunători ai florii soarelui. În 
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câmp, la Sport Agra Amzacea, județul Constanța, s-a amplasat în 
cultura de floarea-soarelui o experiența cu 4 variante, în parcele de 
140 metri pătrați: diatomit 2000 ppm, îngrășământ azosulfocalcic tip 
MIF 2% și două variante martor ca referință pentru fiecare variantă 
tratată. Rezultatele obținute se referă la comparația valorilor 
diversității ecologice atât în ansamblu, cât și pe grupe trofice. Față de 
varianta martor, valoarea diversității ecologice calculată cu formula 
Shanon-Wiener a fost mult mai scăzută (0,80 față de 1.77) în varianta 
tratată cu diatomit, raportul faună utilă/faună dăunătoare fiind și el 
afectat. 

 
Studiul a fost realizat în cadrul proiectului 4262/2018 finanțat de  

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
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DROSOPHILA SUZUKII – DĂUNĂTOR FOARTE PERICULOS AL 
CULTURII DE MUR ÎN ROMÂNIA 

 
1*Constantina CHIRECEANU, 2Wissam MANSOUR, 2Marta Ofelia STAN 

 

1Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, București 
2 SOLITREE S.R.L. 

 
cchireceanu@yahoo.com 

 
Cuvinte cheie: musculița cu aripi pătate, mur 

 
Drosophila suzukii Matsumura 1931 (Diptera: Drosophilidae), 

cunoscută sub denumirea populară de musculița cu aripi pătate sau 
musculița japoneză, este o specie invazivă din grupul drosofilelor 
(musculițe de oțet), de origine din SE Asiei (China, Japonia, Korea). În 
2008, specia a pătruns simultan în Europa și America de Nord de 
unde s-a răspândit foarte rapid producând daune semnificative 
economic unei game largi de fructe cu pericarpul subțire: cireșe, 
zmeure, afine, mure, coacăze, căpșuni, struguri. 

Spre deosebire de celelalte drosofile, musculița cu aripi pătate 
infestează și se dezvoltă în fructele sănătoase aflate la începutul 
coacerii când pielita devine ușor de penetrat iar conținutul de zahăr 
este crescut. Fructele atacate devin moi în jurul orificiului prin care 
femelele și-au inserat ouăle și sunt expuse atacului secundar al 
agenților patogeni care determină putrezirea. 

Musculița dezvoltă între 3 și 9 generații în nordul Italiei în 
funcție de temperatură. Iernează ca adulți în diferite adăposturi sau 
activi pe timpul iernilor calde.  

Prima detectare a specie în Romania a fost în toamna anului 
2013 în zona București în tufe de Rubus. Supravegherea din 2014 
pană în 2019, cu ajutorul capcanelor cu oțet, pentru noi detectări ale 
specie au arătat prezenta acesteia în sudul, vestul și estul tării. 
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Daune la fructe au fost semnalate doar în cazul unor specii 
sălbatice, boz, cârmâz, nu și la fructele de cultură. 

În 2020, au fost constatate daune ale musculiței cu aripi pătate 
la fructele unei culturi ecologice de mur, soi Thornfree, în sud-vestul 
județului Dâmbovița. Acest rezultat reprezintă prima daună la 
fructele de importanță economică înregistrată în Romania de la 
semnalarea specie în 2013. 

 
Acest studiu a fost realizat în cadrul temei  

<Detectarea timpurie a speciilor invazive în Romania> finanțată de  
Institutul de Cercetare -Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, București 
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INDICATORI FENOLOGICI AI DECLANȘĂRII ZBORULUI 
FEMELELOR DE XYLOSANDRUS GERMANUS  

– Rezultate preliminare 
 

Nicolai OLENICI, Cătălin CIOCAN, Stelian BODNARI 
 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea“,  
SCDEP Câmpulung Moldovenesc 

 

olenicifp@yahoo.com; ciocan.catalin1994@yahoo.com  
 

Cuvinte cheie: Xylosandrus germanus, declanșarea zborului, 
indicatori fenologici, Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus, 
Cardamine bulbifera, Mercurialis perennis, Anemone nemorosa, Cardamine 
glanduligera, Corydalis cava, Isopyrum thalictroides 
 

X. germanus este o specie nouă și potențial invazivă în 
pădurile, livezile și viile din România. Femelele atacă în general 
plantele debilitate (de ex. puieții proaspăt plantați) sau buștenii din 
pădure. Odată intrate în lemn, ele sunt dificil de combătut. Pentru a 
preveni atacul și pentru a avea eficiență maximă, este important ca 
măsurile de protecție să se aplice la declanșarea zborului insectelor. 
Un set de indicatori fenologici ușor de observat pot fi un mijloc 
simplu de avertizare a declanșării zborului. Cercetările care au avut ca 
scop identificarea unor astfel de indicatori fenologici s-au efectuat în 
patru suprafețe experimentale din nordul Carpaților Orientali, 
amplasate în arborete alcătuite preponderent din fag (Fagus sylvatica 
L.), situate la altitudini cuprinse între 520 și 895 m. Observațiile s-au 
efectuat primăvara devreme, până la declanșarea zborului, 
eveniment care a avut loc în 12-13.04.2018, respectiv în 25-
27.04.2019 și care a fost evidențiat prin capturarea primelor femele 
la capcane amorsate cu etanol. La fiecare deplasare în teren, în 
fiecare suprafață experimentală, observațiile au fost efectuate în 9 
puncte și în fiecare punct s-a înregistrat specia, codul fenofazei (scala 
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BBCH extinsă) și proporția de participare a plantelor care erau într-o 
anumită fenofază, pentru ca apoi să se poată stabili care era fenofaza 
caracteristică pentru majoritatea plantelor (peste 50%) din specia 
respectivă. În cazul arborilor, fenofazele s-au înregistrat separat 
pentru puieții mici (sub 30 cm) și respectiv pentru puieții mari și 
arbori. Din observațiile efectuate  în cei doi ani, următoarele fenofaze 
ar putea fi folosite ca indicatori ai declanșării zborului de X. 
germanus: umflarea puternică a mugurilor la arborii de fag și de 
paltin de munte (fenofazele 03-07) și chiar apariția frunzelor la 
exemplarele cele mai timpurii (fenofazele 10-15); înfrunzirea puieților 
mici de fag și de paltin de munte – Acer pseudoplatanus L. (fenofazele 
11-15); apariția primelor frunze doar parțial desfăcute și dezvoltarea 
completă a inflorescențelor la carpen – Carpinus betulus L. 
(fenofazele 11 și 59); primele flori individuale vizibile, dar nedeschise 
(fenofaza 55) la plantele de Cardamine bulbifera (L.) Crantz; începutul 
înfloririi (fenofazele 61-65) la Mercurialis perennis L.; încheierea 
înfloririi și scuturarea petalelor (fenofaza 67) la Anemone nemorosa L., 
Cardamine glanduligera O. Schwartz, Corydalis cava (L.) Schweigg. & 
Körte și Isopyrum thalictroides L.; încheierea înfloririi și formarea 
fructelor (fenofazele 69/71) la Petasites albus (L.) Gaertn. și Tussilago 
farfara L. 
 

Cercetările au fost efectuate în cadrul proiectelor PN 18040110/2018 
„Biologia și ecologia dăunătorului Xylosandrus germanus“ și  

PN 19070203/2019 „Xylosandrus germanus – specie invazivă în  
ecosistemele forestiere din România“, finanțate de  

Ministerul Educației și Cercetării. 
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DATE PRIVIND SITUAȚIA PLOSNIȚEI DANTELATE A STEJARULUI 
CORYTHUCHA ARCUATA ÎN PERIOADA DE IARNĂ 

 
Constantina CHIRECEANU*, Andrei TEODORU, Alina GEICU,  

Ioana FLORESCU, Andrei CHIRILOAIE-PALADE 
 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, București 
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Cuvinte cheie: Corythucha arcuata, supravietuire, hibernare 
 
Ploșnița dantelată a stejarului Corythucha arcuata Say 1832 

(Heteroptera: Tingidae) este o specie invazivă de origine Nord 
Americană, detectată în Europa în primăvara anului 2000, în Nordul 
Italiei pe stejarul pedunculat. Invazia speciei pe teritoriul Italiei a fost 
foarte rapidă, acoperind în scurt timp o suprafață de aproximativ 
7000 km2. Doi ani mai târziu, specia a fost găsită în sudul Elveției, iar 
în 2003 în partea asiatică a Turciei, unde în doar doi ani a ocupat 
28000 km2. În 2012, ploșnița a fost identificată în Bulgaria, unde se 
crede că a pătruns din partea asiatică a Turciei odată cu mijloacele de 
transport. În 2013, a fost detectată în Ungaria și Croația pe specii de 
Quercus. În 2015 a fost raportata în Rusia si în Serbia, iar în 2016 în 
Slovenia. 

În România, C. arcuata a fost observată în 2015 în partea de 
vest a țării, iar în 2016 au fost constatate primele daune ale insectei 
în partea de sud, în București și în județul Ilfov. Ulterior, noi atacuri 
au fost notate la diferite specii de stejar din orașe și păduri din țara, 
confirmându-se răspândirea rapidă a dăunătorul. 

În 2001, C. arcuata a fost introdusă pe lista de alertă EPPO, 
iar în 2007 a fost eliminată pe baza unui  studiu PRA din Italia care a 
ajuns la concluzia că nu există vreo măsură eficientă de stopare a 
răspândirii naturale a acestui dăunător. C. arcuata are 2-4 generații 
pe an, corelat cu factorii climatici, și iernează ca adult în crăpăturile 
scoarței plantelor gazda sau alte plante, dar și în frunzele căzute. 
Temperaturile scăzute din timpul iernii afectează supraviețuirea 
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adulților hibernați în diferite proporții. Lucrarea de față prezintă 
rezultate cu privire la supraviețuirea ploșniței dantelate C. arcuata în 
perioada de inactivitate din timpul iernii în condițiile climatice din 
zona Băneasa București. Copacii bătrâni cu scoarță puternic crăpată și 
exfoliată asigură adăposturi adecvate, fiind preferați de adulți pentru 
iernare. Proporția de adulți morți a fost diferită în funcție de locul de 
iernare și de momentul evaluării. Mortalitatea adulților care iernează 
sub scoarța copacilor a fost între 10 și 25,23%, mai mică decât a celor 
care iernează sub frunzele căzute, între 16 și 63,41%. Femelele au 
fost mai sensibile decât masculii. 
 

Studiul a fost realizat în cadrul proiectului EUPHRESCO 2108-F-274 
Corythucha arcuata (Heteroptera, Tingidae): Evaluation of the pest status in 

Central Europe and development of strategies to slow the spread (OLBIE)' 
coordonat de David Williams Forest Research – UK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

EXPERIMENTĂRI PRIVIND COMBATEREA SPECIEI INVAZIVE 
CORYTHUCHA ARCUATA (SAY, 1832) ÎN ROMÂNIA 
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Dragoș TOMA, Alina ALEXANDRU, Ovidiu ILIESCU 
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Cuvinte cheie: Corythucha arcuata, specii invazive, combatere 
 

În contextul fenomenului de globalizare observabil în ultimele 
decenii, invaziile biologice produse de către speciile străine pot avea 
efecte importante și adesea dăunătoare asupra diversității biologice 
și a funcției ecosistemelor invadate și pot provoca pierderi 
economice semnificative. Printre insectele invazive de interes 
forestier în România se afla si ploșnița stejarului – Corythucha 
arcuata (Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae), originară din America de 
Nord, care a fost depistată pentru prima dată în Europa în anul 2000, 
în Italia, iar pe teritoriul României în anul 2015. Specia a cunoscut o 
răspândire foarte rapidă în România, acoperind în doar câțiva ani 
majoritatea pădurilor de cvercinee din sudul şi vestul ţării şi parţial 
estul ţării.  

În contextul tendinței de extindere rapidă a infestărilor, 
coroborat cu gravitatea vătămărilor provocate arborilor de stejar din 
pădurile infestate, cercetările au avut ca obiectiv adoptarea, pe viitor, 
a unor masuri privind managementul acestei specii. 

În acest sens, a fost amplasat un experiment privind aplicarea 
unor tratamente chimice aeriene cu doi factori de influență: modul 
de acțiune al insecticidului (contact și sistemic) și tipul de stropiri 
(stropiri fine și stropiri ultrafine). Experimentul a fost aplicat pe o 
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suprafața păduroasă de 350 de hectare, în trupurile de pădure 
Chiricanu și Udeanca (Ocolul silvic Bolintin), constituite din arborete 
de cer, gârniță sau amestec dintre acestea, cu participarea în 
proporții reduse a altor specii de ajutor (arțar, jugastru, frasin). 
Stropirile s-au aplicat când majoritatea populației era în stadiul de 
nimfă al generației I. 

Rezultatele experimentărilor au arătat că eficacitatea 
tratamentelor experimentale a fost cuprinsă între 91% și 96 %, cu 
mortalitățile cele mai mari si persistente in timp la varianta cu 
insecticid sistemic, aplicat cu stropiri fine. La variantele 
experimentale cu insecticid de contact, deși mortalitățile au fost mari 
la momentul aplicării, efectul tratamentelor s-a diminuat în timp și a 
permis reinfestările si, implicit, creșterea intensității vătămărilor. 
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STUDIUL PRIVIND PROTECŢIA SOLULUI PRIN APLICAREA UNOR 
METODE COMPLEXE DE GESTIONARE DURABILĂ A 

AGROSISTEMULUI CULTURII DE SOIA 
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Cuvinte cheie: soia, sistem de lucrare a solului, nodozităţi, 
producţie 

 
Degradarea fertilității naturale a solului prin practicarea 

sistemului clasic de lucrare a solului (arat cu plug cu cormană cu 
întoarcerea brazdei) şi folosirea dozelor ridicate de fertilizanți chimici, 
necesită adoptarea unor tehnici de lucrare a solului care au ca şi 
obiective conservarea şi îmbunătățirea fertilității solurilor fără a 
diminua producţia. Pentru România, cultura de soia ar putea 
reprezenta o relansare pe plan economic prin reducerea costurilor 
necesare pentru procurarea de proteină vegetală necesară sectorului 
zootehnic şi alimentar, soia fiind o plantă care ȋşi procură azotul din 
diferite surse (precipitaţii, activitatea bacteriilor Bradyrhizobium 
japonicum, mineralizarea humusului şi azot rezidual).  

Din cercetările efectuate în perioada 2018-2020 la SCDA 
Turda, privind formarea nodozităţilor radiculare la soia cultivată în 
patru sisteme de lucrare a solului (cu plug, cizel, disc şi semănat 
direct) cu tehnologia specifică fiecărui sistem, rezultă că, în sistemele 
conservative producţiile de soia se corelează pozitiv cu numărul şi 
greutatea nodozităţilor formate. Fertilizarea organo-minerală (gulle + 
ȋngrăşămȃnt verde rapiţă + la semănat N40P40) contribuie semnificativ 
pozitiv la formarea nodulaţiei şi creşterea valorilor de producţie. Ca şi 
alternativă a sistemului clasic, soia se poate cultiva în sistem 
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minimum tillage (prelucrarea solului cu cizel), diferenţa de producţie 
faţă de sistemul clasic (arat) este nesemnificativă. 

Condiţiile pedo-climatice ale zonei de experimentare sunt 
propice acestei culturi şi favorizeazǎ fixarea azotului atmosferic, fǎrǎ 
a necesita doze mari de îngrǎşǎminte. 

 
Lucrare realizată în cadrul PNCDI III, CCCDI-UEFISCDI,  

derulat cu sprijinul Ministerului cercetării și inovării, proiect  
PN-III-P1-2-PCCDI-2017-03-01/28PCCDI/2019. 
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CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA TRATAMENTULUI BIOLOGIC 
CU PREPARATE BACTERIENE MIXTE APLICAT SEMINŢELOR 

ASUPRA CREŞTERII ŞI DEZVOLTĂRII PLANTELOR DE TOMATE  
CULTIVATE ÎN SISTEM ECOLOGIC 

 
Maria-Gabriela PÂRVU, Floarea BURNICHI, Lenuţa PANTAZI, 

Florentina VASILE, Auraş NIŢĂ 

 

Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru Legumicultură, BUZĂU 
 

scdl_buzau@yahoo.com 

 
Cuvinte cheie: tomate BUZĂU 1600, Trichoderma sp., biopreparat 

bacterian 
 

În anul 2019, Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru 
Legumicultura Buzău, ca şi partener în cadrul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-
0301/Contract nr. 28 PCCDI / 2017/ SEDMAGRO, a desfășurat 
activitatea de cercetare cu patru variante experimentale. 

Varianta 1 - martor, fără tratament de biostimulare; 
Varianta 2 - tratament biologic cu preparat bacterian mixt 

aplicat în două etape : 
A – la semințe, se folosesc răsaduri de tomate provenite din 

semințe bacterizate; 
B – la plantare, se aplica 2,5 g granule de biopreparat 

bacterian mixt la baza plantei. 
Varianta 3- tratament biologic cu preparat fungic pe bază de 

trichoderma sp aplicat la sămânță. 
Varianta 4 - a fost înființată cu răsad obținut din semințe bacterizate 
(V2), dar la care nu s-a aplicat biopreparatul bacterian mixt în 
momentul plantării. 

Experimentul s-a realizat într-un solar descoperit, în poligonul 
ecologic al unității, pe o suprafață de 350 mp.  

mailto:scdl_buzau@yahoo.com
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Tehnologia de cultură aplicată a fost cu caracter unitar şi 
general, tratamentele aplicate pentru prevenția şi combaterea 
agenților fitopatogeni de asemenea a avut caracter general. 

Soiul de tomate utilizat a fost BUZĂU 1600, soi omologat în 
anul 1977, fiind una dintre primele şi cele mai importante creații ale 
Stațiunii de Cercetare şi Dezvoltare pentru Legumicultura Buzău. 

Soiul de tomate BUZĂU 1600 este un soi semitardiv (120-130 
zile), cu creștere nedeminată, de vigoare mare, tolerant faţă de 
atacul principalilor agenți patogeni ai tomatelor. 
 
Această lucrare a fost realizată în cadrul PNCDI III, CCCDI-UEFISCDI, derulat 

cu sprijinul Ministerului Cercetării și Inovării,  
proiect nr. PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-03-01/28PCCDI/2018 
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PREVENIREA SI COMBATEREA ECOLOGICĂ A DĂUNĂTORILOR 
LA TRANDAFIR (ROSA SP.) 

 
Lenuta PANTAZI*1, Floarea BURNICHI1, Ovidiu SECU2 

 

1Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru Legumicultură, BUZĂU  
2S.C. SIRIO ORGANIC S.R.L., ROMANIA 

 

elenapantazi74@yahoo.com 
 

Cuvinte cheie: plante ornamentale, ecologic, micro-organisme 
benefice. 
 

Experimentul a fost realizat la Stațiunea de Cercetare-
Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, pe specia de trandafir alb 
(Rosa alba), utilizându-se un produs ecologic, un bioinsecticid, de la 
firma Sirio Organic. Acest produs ecologic se numește Metab şi este 
pe bază de microorganisme benefice plantelor: Beauveria Bassiana şi 
Metarhizium Anisopliae.  

După aplicarea tratamentului cu bioinsecticidul Metab, s-a 
constat o diminuare rapidă a populației de dăunători de pe suprafaţa 
plantei, până la dispariţia acestora, într-un timp foarte scurt, planta 
dezvoltându-se normal. 
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METODE DE APLICARE A BIOINOCULANŢILOR MICROBIENI ÎN 
CULTURA DE TOMATE  

 

Oana-Alina BOIU-SICUIA*1,2, Sorina DINU1, 
Lavinia-Diana-Nicoleta BARBU1, Floarea BURNICHI3 

 

1Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, București 
2Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară, București 
3Statiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură, Buzău 

 

sicuia_oana@yahoo.com 
  

Bioinoculanții microbieni agroinoculați prezintă un potențial 
benefic ridicat pentru culturile agricole. Astfel de bioinoclanți reduc 
creșterea și dezvoltarea agenților fitopatogeni, favorizează absorbția 
de nutrienți în plante și/sau stimulează creșterea și productivitatea 
plantelor. Modelul experimental elaborat expune o metodă 
inovatoare pentru aplicarea bioinoculantilor microbieni.  

Bioinoculanți microbieni pe bază de tulpini bacteriene Gram-
pozitive, sporulate, au fost realizați experimental sub formă 
granulară. Modelul experimental elaborat cuprinde: (i) obținerea 
biomasei bacteriene prin cultivare în substrat nutritiv lichid, (ii) 
condiționarea biomasei bacteriene sub formă granulară (2×1010ufc/g 
biopreparat), (iii) aplicarea granulelor în sol, pe rând, la momentul 
semănatului, (iv) evaluarea eficacității față de ciupercile fitopatogene 
de sol F. oxysporum și R. solani. Pe baza acestui procedeu, au fost 
testate biopreparate granulare obținute în condiții de laborator.  

În urma testării biopreparatelor, in vivo, la răsaduri de 
tomate cultivate în cameră climatică, s-a obținut o eficacitate de 
68,75÷76,88% pentru combaterea fitopatogenului F. oxysporum 
inoculat artificial ca suspensie conidiană, respectiv o eficacitate de 
81% în combaterea fitopatogenului R. solani introdus artificial în sol 
(în concentrație de 2%). 

 
Această lucrare a fost realizată în cadrul PNCDI III, CCCDI-UEFISCDI,  

derulat cu sprijinul Ministerului Cercetării și Inovării,  
proiect nr. PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-03-01/28PCCDI/2018 
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COMPORTAMENTUL GĂRGĂRIȚEI  
ACANTHOSCELIDES OBTECTUS, FAȚĂ DE SEMINȚELE  

UNOR SPECII DE PLANTE 
 

Ioana FLORESCU*, Constantina CHIRECEANU 
 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, București 
 

* ioanaflorescu94@yahoo.com 

 
Cuvinte cheie: gărgărița fasolei, leguminoase, depozit 

 
Leguminoasele rămân o sursă importantă de proteină și 

energie pentru țările în curs de dezvoltare. Cu toate acestea, 
gestionarea dăunătorilor care distrug recoltele în câmp și în depozit 
este în prezent o problemă economică importantă. Acanthoscelides 
obtectus este unul din cei mai importanți dăunătorii ai fasolei pe 
perioada depozitării. Atacul gărgăriței începe în câmp și se continuă 
în depozite, unde ciclul lor de viață este bine adaptat pentru 
reproducerea în aceste condiții. Spre deosebire de majoritatea 
bruhidelor, reproducerea gărgăriței este continuă, fără diapauză 
imaginală la temperaturi cuprinse între 14 și 35°C. Pierderile anuale 
de boabe pot fi totale dacă nu sunt aplicate măsuri de combatere. 

În această lucrare s-a evaluat comportamentul gărgăriței A. 
obtectus față de semințele unor specii de plante: fasole, soia, mazăre, 
linte, porumb si floarea soarelui, singure sau în amestec de 2-3 specii, 
prin aprecierea potențialului de dăunare și a capacității insectei de a 
se înmulți. 

Gărgărițele au depus ouă pe toate semințele folosite în 
experiment, indiferent de specie. În ceea ce privește dezvoltarea 
larvelor, acestea au pătruns în boabe și s-au dezvoltat doar în cazul 
leguminoaselor fasole, mazăre si linte, nu si in cazul boabelor de soia.  
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Spre deosebire de fasole, față de care insecta a arătat un grad 
ridicat de specializare, celelalte specii de leguminoase au permis 
reproducerea lui A. obtectus la un nivel foarte slab. 

 
Acest studiu a fost realizat în cadrul proiectului finanțat de  

Ministerul Cercetării și Inovării, CCCDI-UEFISCDI,  
numărul PN-III-P1-1.2 PCCDI2017-0659 / Tehnologii inovatoare pentru 

reducerea impactului negativ al schimbărilor climatice asupra culturilor de 
leguminoase (LEGCLIM), în cadrul PNCDI III. 
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CERCETĂRI PRELIMINARE PRIVIND COMBATEREA  
ÎN DEPOZIT A GĂRGĂRIŢEI FASOLEI  

ACANTHOSCELIDES OBTECTUS PRIN APLICAREA UNOR 
MATERIALE INERTE 

  
Alina – Gabriela GEICU 

 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor, Bucureşti 
 

alina.geicu@icdpp.ro 
 

Cuvinte cheie: combatere, fasole, Acanthoscelides 
 
Gărgărița Acanthoscelides obtectus Say este un dăunător 

foarte periculos al fasolei pe timpul depozitarii care poate produce 
pagube totale în absenţa aplicării unor masuri de combatere. In 
funcție de destinația producției de fasole depozitate, consum direct şi 
procesare sau semănat pentru înființarea unei noi culturi în câmp, 
adoptarea măsurilor de combatere împotriva gărgăriței este diferită.  

Lucrarea de faţă prezinta rezultate cu privire la combaterea 
gărgăriței fasolei în depozit prin aplicarea experimentală a unor 
tratamente cu două materiale inerte: diatomită şi bentonită. Ambele 
produse au proprietăți absorbante producând deshidratarea şi în cele 
din urmă moartea insectei. Produsele au fost administrate în patru 
variante cu următoarele doze de utilizare: 500 ppm; 900 ppm; 1000 
ppm si 1100 ppm. Efectul tratamentului asupra gărgăriţelor a fost 
urmărit pe parcursul a 14 zile, respectiv 24 h, 3 zile, 7 zile şi 14 zile. 
Produsul diatomită a înregistrat o eficacitate mai mare decât 
bentonita la toate dozele și la toate intervalele de evaluare după 
aplicarea tratamentelor, respectiv între 40% si 100% . De asemenea, 
lucrarea prezinta gradul de înmulțire al insectelor adulte rămase vii în 
probe, după perioada de evaluare a eficacității tratamentelor de 
combatere.  
 

Acest studiu a fost realizat in cadrul proiectului  
CCCDI-UEFISCDI, PN-III-P1-1.2 PCCDI-2017-0659/ 

 finanțat de finanțat de Ministerul Cercetării si inovării. 
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CERCETĂRI PRIVIND DIVERSITATEA POPULAȚIILOR  
DE RÂME (LUMBRICIDAE) PREZENTE ÎN CULTURILE AGRICOLE 

DIN PODIȘUL MOLDOVEI 
  

Angela Cristina AMUZA¹˒³, Roxana ZAHARIA¹, Ionuț LEVEANU¹,  
Alin Georgian GHEORGHE¹, Paula PINTILIE²,  

Roxana Georgiana AMANGHIOALEI² 
  

¹Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, București 
²Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni, Neamț 

³Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București 
 

angela.amuza@yahoo.com 
 

Cuvinte cheie: râme, lumbricidae, diversitatea populațiilor, culturi 
agricole. 

În ultimii 40 de ani, cultivarea excesivă a solului a dus 
la pierderea a circa 30% din terenurile arabile din întreaga lume 
distrugând micro și macro fauna solului care oferă viață acestuia. O 
bună parte dintre fermieri deja percep necesitatea schimbării 
modului de cultivare a culturilor, optând pentru lucrări minime ale 
solului și stimulând astfel dezvoltarea organismelor din sol.     

Râmele sunt printre cele mai importante viețuitoare prezente 
în sol. Aceste organisme utile au un rol important în formarea solului, 
contribuind la compoziția și funcționarea ecosistemului acestuia. 
Râmele încorporează resturile vegetale în sol transformându-le 
ulterior în humus îmbunătățind de asemenea, porozitatea solului.  

Lucrarea a avut ca scop determinarea principalelor specii de 
râme întâlnite în culturile de porumb, rapiță, soia și orzoaică din 
Podișul Moldovei. La cultura de porumb s-au găsit 4 exemplare 
mature, predominând genul Aporrectodea și 12 juvenile; în cultura de 
rapiță s-au găsit 13 exemplare din genul Dendrodrilus și Eisenia și 3 
juvenile; în cultura de orzoaică s-au gasit 2 juvenile și 3 exemplare 
mature din genul Aporrectodea; în cultura de soia 3 exemplare 
aparținând genului Aporrectodea și 5 juvenile. Diversitatea 
populațiilor de râme în culturile agricole din Podișul Moldovei este 

mailto:angela.amuza@yahoo.com
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ridicată datorită lucrărilor tehnice ale solului care sunt reduse la 
minim. 
 

Lucrarea a fost finantată de MADR, în cadrul proiectului ADER 2.2.1.  
„Cercetări privind impactul utilizării insecticidelor neonicotinoide asupra 

plantelor și produselor agricole ale culturilor de interes melifer, albinelor și 
produselor stupului și elaborarea de sisteme de combatere integrată a 

dăunătorilor de sol la culturile de interes melifer”. 
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CERCETĂRI PRELIMINARE PRIVIND PARAMETRII OPTIMI DE 
CREȘTERE A COLEOPTERULUI  

TENEBRIO MOLITOR L. (COLEOPTERA: TENEBRIODAE) ÎN 
VEDEREA UTILIZĂRII ÎN SCOP EXPERIMENTAL 

 
Ion LEVEANU, Angela-Cristina AMUZA, Alin Georgian GHEORGHE 

 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, București 
 

ion.leveanu@icdpp.ro 
 

Cuvinte cheie: Tenebrio molitor L., entomofaună dăunătoare, 
depozite cereale, temperatură, medii de creștere 

 
Cerealele depozitate sunt infestate în perioada păstrării de 

numeroşi dăunători, o caracteristică importantă a acestora fiind 
plasticitatea ecologică, ceea ce le permite adaptarea la regimuri de 
hrană foarte variate. Dintre speciile dăunătoare ce provoacă pagube 
însemnate în depozitele de cereale se numără: Sitophilus granarius, 
S. oryzae, Rhizoperta dominica, Tenebrio molitor, Tribolium 
castaneum, Plodia interpunctella. Aceste specii atacă cariopsa, 
distrugând embrionul şi conţinutul semincer. Având în vedere 
pagubele însemnate pe care le produc dăunătorii menționați, 
cerealelor și produselor depozitate, biologia și ecologia acestora au 
fost intens studiate, în scopul elaborării unor metode de combatere 
cât mai eficiente.  

Lucrarea prezintă studiile întreprinse pentru determinarea  
influenței factorilor de mediu (temperatură, umiditate) și a regimului 
de hrană (tărâțe, respectiv mediu Haydak) asupra creșterii 
coleopterului T. molitor, dăunător ce produce pagube, atât în stadiu 
de larva, cât și de adult.  

Rezultatele au evidențiat faptul că, în condiții de temperatură 
variabilă, comparativ cu cele de temperatură constantă, mediile de 
cultură experimentate, respectiv, tărâțe și mediu Haydac, au dat 
rezultate bune în ceea ce priveşte dezvoltarea larvelor de T. molitor, 
determinând creşterea masei corporale a larvelor.  

mailto:ion.leveanu@icdpp.ro
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Se recomandă utilizarea metodei descrise pentru obţinerea 
unei populaţii de T. molitor, uniforme din punct de vedere morfologic 
şi, implicit, genetic în scopul utilizării acestora ca insectă-test în 
condiţii de laborator. 

 
Cercetările au fost efectuate în cadrul Lucrării de disertație 

„Parametrii optimi de creștere a coleopterului 
Tenebrio molitor (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Tenebriodae), 

în vederea utilizării în scop experimental” 
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CERCETARI PRIVIND COMBATEREA ECOLOGICĂA AGENŢILOR 
FITOPATOGENI ŞI A DĂUNĂTORILOR LA CULTURA DE USTUROI 

ÎN SPAŢII PROTEJATE 

Lenuţa PANTAZI*1, Floarea BURNICHI1, Ovidiu SECU2 
 

1Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru Legumicultură, Buzău  
2S.C. SIRIO ORGANIC S.R.L., ROMANIA 

 

elenapantazi74@yahoo.com 
 

Cuvinte cheie: usturoi, microorganisme, ecologic, spatiu protejat. 
 
Experimentul s-a realizat la Stațiunea de Cercetare – 

Dezvoltare pentru Legumicultură Buzau, într-un solar acoperit cu folie 
de polietilenă, pe o suprafață de 150 mp, în anii 2019-2020.  

Materialul folosit a fost două linii de usturoi cu origini din 
zona Moldovei, una cu tunicile pergamentoase ale bulbului de 
culoare albă (L1) şi unul cu tunicile pergamentoase ale bulbului de 
culoare roșie (L2). Cultura a fost înființată din toamna, în luna 
noiembrie, prin plantarea bulbilor.  

Produsele ecologice utilizate la cultura de usturoi au fost 
oferite de firma Sirio-Organic, care au în compoziția lor 
microorganisme benefice creșterii, fructificării şi dezvoltării plantelor, 
dar şi în prevenirea şi combaterea agenților fitopatogeni şi dăunători. 
Dăunătorii care s-au manifestat în cursul perioadei de vegetație au 
fost: tripsul tutunului (Thrips tabaci), acarianul roșu comun 
(Tetranichus urticae), agenții fitopatogeni nefiind prezenți. 
Combaterea buruienilor s-a efectuat manual, cu sapa. 
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ÎMBUNĂTĂȚIREA REZISTENŢEI RĂSADURILOR DE ARDEI LA 
RHIZOCTONIA SOLANI FOLOSIND TRATAMENTUL LA 

SĂMÂNŢĂ CU BIOPRODUSE MIXTE 
 

Cristina PETRIȘOR, Roxana ZAHARIA 
 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, Bucuresti  
 

crisstop@yahoo.com 
 
Cuvinte cheie: rezistență indusă, Trichoderma, compuși naturali, 

ardei 
 
Ardeiul (Capsicum annum) este o cultură horticolă 

importantă nu numai din punct de vedere economic dar și nutrițional 

și reprezintă o excelentă sursă de coloranți naturali și compuși 

antioxidanți. Rhizoctonia solani poate afecta puternic producția 

culturii  de ardei atât în seră cât și în câmp deschis, provocând daune 

considerabile plantelor, în special în primele etape ale dezvoltării 

răsadurilor ducând la putrezirea rădăcinilor și în final la ofilirea 

plantelor de ardei. 

Studiul de față își propune testarea unor bioproduse mixte pe 

bază de Trichoderma și compuși naturali (chitină și acid salicilic) in 

vivo pentru creșterea rezistenței sistemice a răsadurilor de ardei. 

Rezultatele obținute susțin că tratamentul la sămânță cu Trichoderma 

+ acid salicilic, Trichoderma + chitină influențează pozitiv parametrii 

de creștere ai plantelor de ardei cultivate în sol infectat și neinfectat 

cu R. solani. De asemenea tratamentele cu bioproduse pe  bază de 

Trichoderma + acid salicilic; Trichoderma + chitină, induc o activitate 

crescută a enzimelor în frunzele de ardei comparativ cu martorul 
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netratat ceea ce arată o stimulare a rezistenței răsadurilor față de 

infecția cu R. solani. 

 
Studiul a fost realizat în cadrul proiectului 4688/2018 

„Bioproduse mixte destinate creșterii rezistenței sistemice a legumelor față 

de agenții patogeni” finanţat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
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ÎMBUNĂTĂŢIREA REZISTENŢEI LA GER A VIŢEI DE VIE 
  

Marian LIXANDRU1, Sergiu FENDRIHAN1,2 
 

1Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor, Bucureşti 
2Universitatea de Vest Vasile Goldiş, Arad 

 

 lixandrumarian@yahoo.com 
 

Cuvinte cheie: rezistența la ger, sulfat de cupru, viabilitate corzi, 
conținut substanțe de rezervă 
 

Experimentele privind îmbunătățirea rezistenței la ger a viței 
de vie au avut loc în comuna Hotarele, jud. Giurgiu cuprinzând o 
suprafață de vie de 1,5 ha, cu soiul Muscat Ottonel, unde s-au 
constituit loturile experimentale. Din aceste loturi, tratate cu sulfat 
de cupru cu concentrația de 1,5% înainte de căderea frunzelor și 3% 
după căderea frunzelor, s-au prelevat probe și s-a urmărit permanent 
evoluția acestora, înante și după sezonul rece. S-a analizat viabilitatea 
la temperaturi negative de -15, -18, -210C și conținutul în substanțe 
de rezervă. S-a constatat că corzile tratate cu  sulfat de cupru, au o 
viabilitate superioară, deci o mai bună rezistență la ger precum și 
caracteristici biochimice - conținut substanțe de rezervă, care susțin 
acestă rezistență.  
 

Studiul a fost realizat în cadrul proiectului 4690/2018 
„Metode și tehnologii pentru îmbunătățirea rezistenței la boli  

și factori climatici (ger) a viței de vie, în vederea eficientizării culturii  
și obținerii unei producții de calitate superioară”,  

finanţat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
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CERCETĂRI PRIVIND ANALIZA CHIMICĂ A BULBILOR DE CEAPĂ 
ALBĂ DE BUZĂU CULTIVATĂ UTILIZÂND DIATOMITA ŞI 

TRICHODERMA 
 

Vasilica MANEA1*, Cristina BALAS2,  Dumitru-Mitel TOMA1, 
Floarea BURNICHI1, Delia ROMAN2, Emilian MIREA1,  

Alexandru TOADER1, Bogdan STAICU1 
 

1 Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură, Buzău 
2 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică, Bucureşti 

 

vasilicamanea.vm@gmail.com 
 

Cuvinte cheie: bulbi de ceapă, diatomită, producţie, Trichoderma 
 
În contexul unei industrializări intense şi forţate, a unei 

supraexploatări agricole şi a poluării cu pesticide se încearcă găsirea unor 
alternative organice pentru fertilizarea şi erbicidarea culturilor şi a unor 
produse cu efect insecticid, care să nu inducă biorezistenţă în timp. 
Având în vedere dorinţa oamenilor de a consuma produse bio, creşte 
nevoia de a extinde suprafeţele cultivate în sistem ecologic pentru a le 
putea pune la dispoziţie consumatorilor. In acest scop s-a optat pentru a 
efectua cercetări privind analiza chimică a bulbilor de ceapă albă de 
Buzău, tratată cu diatomită şi Trichoderma, corelând acestea cu impactul 
asupra plantelor avute în studiu. Experimentul s-a desfăşurat în cadrul 
SCDL Buzău, în condiţiile pedoclimatice ale zonei, rezultatele fiind 
disponibile pentru informarea cultivatorilor şi consumatorilor. Dintre 
variantele experimentale, productia cea mai bună a fost la varianta V3 
tratată cu 105 g diatomită/repetiţie (148,53 kg/variantă), faţă de 
martorul netratat, respectiv varianta V1 (123,99 kg/variantă). 
 

Experimentele prezentate în cadrul articolului au fost finanţate de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România prin proiectul component  

4 ECOLEG, din proiectul complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0659  
Contract 11 PCCDI /2018 LEGCLIM, în anul 2020 la SCDL Buzău. 
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INFLUENȚA TEHNOLOGIILOR INOVATIVE ASUPRA AGENȚILOR 
DE DĂUNARE ÎN VEDEREA PROTEJĂRII AGROECOSISTEMULUI 

CULTURII DE SOIA 
 

Adina TĂRĂU1, Loredana SUCIU1,2*, Felicia CHEŢAN1, Felicia 
MUREŞANU1  

 

1Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă, Turda 
2Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară,  

Facultatea de Agricultură, Cluj Napoca 
 

suciualexandra1@yahoo.com 

 
Cuvinte cheie: soia, tehnologii, mană, lepidoptere, păianjenul roșu 
 

Soia este o cultură cu o importanță economică deosebită 
datorită numeroaselor sale întrebuințări: în alimentația omului, la 
producerea furajelor pentru animale, dar și ca materie primă pentru 
unele industrii. Trebuie să menționăm faptul că soia este o bună 
plantă premergătoare pentru cerealele de toamnă, deoarece lasă în 
sol o cantitate mare de azot. 

Principalii agenți de dăunare în cultura de soia sunt nematozii, 
unele insecte, pseudociupercile și ciupercile fitopatogene. Cele mai 
mari pagube, care pot deveni de importanță economică, sunt 
produse de insecte (Tetranychus urticae, Etiella zinckenella), 
pseudociuperci (Peronospora manshurica) și ciuperci (Fusarium sp., 
Botrytis cinerea).  

În cultura de soia, în condițiile anului 2020, la SCDA Turda s-a 
urmărit evoluția păianjenului roșu (Tetranychus urticae), a 
lepidopterelor (Autographa gamma, Agrotis segetum, etc.) precum și 
atacul de mană (Peronospora manshurica) la soiul Teo TD, în patru 
sisteme de prelucrare a solului: clasic (SC), conservativ – lucrări 
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minime (MT – disc), conservativ – lucrări minime (MT – cizel) și 
conservativ – no tillage (NT), cu diferite variante de fertilizare și 
tratamente pe vegetație. 

În urma observațiilor efectuate putem spune că sistemul de 
lucrare a solului, fertilizarea și combaterea organismelor dăunătoare 
au influențat diferit atacul de mană, iar în cazul dăunătorilor 
monitorizați s-au observat diferențe între variantele experimentale, 
cele mai mari densităţi de păianjen roşu s-au înregistrat în sistemul 
no tillage. 

 
Această lucrare a fost realizată în cadrul PNCDI III, CCCDI-UEFISCDI,  

derulat cu sprijinul Ministerului cercetării și inovării,  
proiect nr. PN-III-P1-2-PCCDI-2017-03-01/28PCCDI/2019 
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MĂSURĂTORI ALE REFLECTANŢEI FOLIAJULUI UTILIZATE 
PENTRU A ESTIMA INFLUENŢA ATACULUI DE MANĂ 

(PHYTOPHTHORA INFESTANS)  
ASUPRA PRODUCŢIEI DE CARTOF 

 
Manuela HERMEZIU 

 

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru cartof şi sfeclă de zahăr, Braşov 
 

hermezium@gmail.com 
 

Cuvinte cheie: cartof, mana cartofului, reflectanţă, NDVI, producţie 
 

Prezentul studiu a fost realizat pentru a investiga influența 
atacului de mană (Phytophtora infestans) asupra nivelului de clorofilă 
din plantele de cartof folosind date multispectrale preluate de la 
nivelul foliajului. 

Un indicator performant al stresului plantelor îl reprezintă 
fenomenul de absorbţie a luminii şi reflectanţa. Indexul de 
Normalizare a Diferenţei Vegetaţiei (NDVI) este o unitate de 
măsurare destinată să intervină între reflectanţa luminii roşii şi a celei 
din infraroşu apropiat. Deoarece clorofila absoarbe lumina roşie, 
reflectanţa joasă din acestă bandă indică faptul că planta analizată 
este sănătoasă. Structurile celulare ale plantelor sănătoase reflectă 
lumina în banda de infraroşu apropiat. Cînd plantele sunt stresate 
reflectanţa din banda roşie creşte şi cea din banda de infraroşu 
apropiat descreşte. Măsurătorile NDVI pot varia între -1 şi 1, valorile 
mai mari  (cele care se apropie de 1) fiind un indicator al sănătăţii 
plantelor. Experienţele au fost efectuate la Institutul Național de 
Cercetare și Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr - Brașov, 
România. Plantarea s-a efectuat manual în blocuri randomizate cu 
patru repetiţii şi 20 de plante pe rând, stabilind două distanțe de 
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plantare între plante pe rând (25 cm și 30 cm) și două tipuri de 
tehnologii de control al manei (aplicarea doar a unor fungicide de 
contact - TECH1, aplicarea atât a unor fungicide de contact, cât și a 
unor fungicide sistemice - TECH2).  

În anii 2014 şi 2016 plantarea cartofului s-a realizat devreme 
şi s-au întrunit condiţii termohidrice  favorabile acumulării timpurii a 
tuberculilor, dar atacul de mană a fost mai puternic şi a determinat 
senescenţa foliajului. Acest fapt a influenţat valorile NDVI care au fost 
mai reduse faţă de valorile măsurate în anul 2015, an în care 
plantarea s-a efectuat mai târziu, iar atacul de mană a fost mai redus. 
Datorită condițiilor de creștere diferite, rezultatele obţinute în urma 
combinației de factori (soi – densitate de plantare – tehnologie de 
control a manei) asupra randamentului tuberculilor s-au manifestat 
cu intensitate diferită. În doi din cei trei ani studiaţi, valoarea medie 
NDVI a plantelor cultivate la o densitate de 53,3 mii cuiburi/ ha a fost 
semnificativ mai mică decât valorile determinate la o densitate de 
44,4 mii cuiburi /ha (NDVI 0,817 comparativ cu 0,859 în 2014 și 0,905 
comparativ cu 0,895 în 2015). În toți anii, corelația dintre valorile 
medii ale randamentelor NDVI și tuberculi a fost pozitivă. 
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OPTIMIZAREA UNUI PROTOCOL DE LABORATOR PENTRU 
STUDIUL HISTOLOGIC AL GONADELOR DE  

TRIALEURODES VAPORARIORUM WESTWOOD, 1856  
(HEMIPTERA: ALEYRODIDAE) 

 
Daniel Kazimir KURZELUK 

 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor 
 

kurzelukdaniel@yahoo.com 
 

Cuvinte-cheie: Trialeurodes vaporariorum, gonade, histologie 
 

În literatura de specialitate sunt citate o multitudine de 
tehnici pentru studiul histologic al topografiei gonadelor de 
nevertebrate. În cazul artropodelor, un impediment major îl 
constituie prezenţa exoscheletului, structură greu permeabilă 
reactivilor în mediu apos şi cu rezistenţă mecanică, aceşti doi factori 
implicând utilizarea atât a unor substanţe cât şi a unor tehnici 
adaptate special pentru studiul organizaţiei interne. Au fost 
comparate şi testate mai multe metode din punct de vedere al 
rezultatelor finale. Astfel, s-au încercat utilizarea atât a unor fixatori 
topografici apoşi, atât pe bază de acid picric (Bouin) sau clorură 
mercurică (Susa Heidenhain), cât şi a unora alcoolici, fie ei pe baza de 
acid picric (Duboscq-Brasil), clorură mercurică (Apathy) ori cu acid 
acetic (Carnoy II). Pentru deshidratare s-au încercat metodele cu 
etanol ori cu izopropanol (absolut), iar pentru incluzionare s-au testat 
metodele: parafină cu solvent intermediar benzen (Gabe), 
incluzionare dublă parafină-celoidină cu solvent intermediar etanol: 
eter etilic (Pfuhl). După turnarea blocurilor, acestea au fost 
secţionate la 5-10 microni, etalarea s-a făcut pe apă sau pe apă 
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albuminată iar secţiunile au fost lipite cu albumină glicerinată Mayer 
sau lichid Ruyter, cu sau fără colodionare. 

S-au utilizat metodele de colorare „Azan” Heidenhain, Mann-
Dominici şi Roşu nuclear solid – picro-indigocarmin (Gabe), iar 
permanentizarea s-a făcut cu balsam de Canada natural sau artificial 
(Caedax).  

Au fost încercate diferite protocoale în care au fost testate 
mai multe variabile (fixatorul, solventul intermediar, timpii de 
incluzionare şi tehnicile de colorare) în vederea identificării metodei 
cele mai eficiente din punct de vedere al acurateţei rezultatelor şi a 
reproductibilităţii. 
 

Studiul a fost realizat în cadrul proiectului 4686/2018 
„Tehnologie inovativă de protecţie a culturilor din spaţii protejate prin 

valorificarea superioară a agenţilor de control biologic autohtoni” finanţat 
de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
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CERCETĂRI PRIVIND UTILIZAREA PLANTELOR DE 
PELARGONIUM ÎN CULTURA DE ARDEI GRAS GALBEN 

SUPERIOR AVÂND ROL DE PLANTĂ COMPANION 

 

Dumitru-Mitel TOMA*, Floarea BURNICHI, Vasilica MANEA,  
Emilian MIREA, Alexandru TOADER, Bogdan STAICU,  

Florentina-Ionela VASILE,  Lenuta PANTAZI, Auras NITA  

 
Staţiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Legumicultură, Buzău 

 

mitel.toma25@gmail.com 
 

Cuvinte cheie: Pelargonium, planta companion, boli, dăunători, 
ecologic. 

 
Ţinând cont de solicitările cultivatorilor de legume, cu privire 

la cultivarea în sistem biologic a legumelor, au fost efectuate 
cercetări privind utilizarea plantelor de Pelargonium, hibridul Calliope 
Red Dark, cu rol de plantă companion, în cultura de ardei gras Galben 
Superior. Experimentul a fost înfiinţat pe parcursul anului 2020, în 
poligonul de agricultură ecologică al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Legumicultură Buzău, unde a fost determinat şi monitorizat 
spectrul de boli şi dăunători, la cultura avută în studiu. Scopul 
experimentului a fost acela de a observa dezvoltarea în condiţii 
optime a culturii de ardei gras Galben Superior, utilizând muscata ca 
planta companion. Un alt scop al experimentului a fost acela de a 
ajuta cultivatorii de legume să opteze pentru sistemul de agricultura 
ecologică, utilizând plante floricole ce au rol de plante companion. 
 

Experimentele prezentate în cadrul articolului au fost finanţate de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România prin proiectul component 4 

ECOLEG, din proiectul complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0659  
Contract 11 PCCDI /2018 LEGCLIM, în anul 2020 la SCDL Buzău 
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CERCETĂRI PRIVIND EFICACITATEA UNOR AMESTECURI 
DE FUNGICIDE ÎN COMBATEREA BOLILOR LA CEREALE 

 
Daniel JALOBĂ*, Ioan RADU, Valentin CIONTU, Vasile JINGA,  

Marga GRĂDILĂ 
 

Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor, Bucureşti 
 

daniel.jaloba@icdpp.ro 
 

Cuvinte cheie: amestecuri de fungicide, grâu, orz, boli foliare, 
eficacitate  
 

În culturile de cereale, în lipsa tratamentelor cu fungicide, 
bolile foliare și ale spicului produc pagube importante care pun în 
pericol atât dezvoltarea plantei cât și producția din punct de vedere 
cantitativ și calitativ.  

În acest context în lucrare sunt prezentate cercetări privind 
eficacitatea în combaterea bolilor la grâu și orz  a două amestecuri de 
fungicide (Prothioconazol 16% + Spiroxamină 30% și Trifloxystrobin 
15% + Prothiconazol 17.5%) aplicate la soiuri diferite de grâu și orz, la 
diferite doze și fenofaze de dezvoltare a plantelor și agenților 
fitopatogeni. 

Experiențele au cuprins 11 variante fiind amplasate în 2 
locații diferite (Dălga-Călărași-neirigat și Agigea-Constanța-irigat), în 
blocuri randomizate, în 4 repetiții cu suprafața parcelei de 30m2. 
Amestecul de Prothioconazol 16% + Spiroxamină 30% CE a fost 
aplicat la doza de 0.8, 1.0 și 1.25 l/ha iar standardul de referință 
(Input Classic 460 CE) la doza de 1.0 și 1.25 l/ha.  

Amestecul de Trifloxystrobin 15% + Prothiconazole 17.5%  SC 
a fost aplicat la doza de 0.5, 0.75 și 1.0 l/ha, iar standardul de  
referință (Delaro 325 SC) la doza de 0.75 și 1.0 l/ha. Au fost efectuate 
2 tratamente între BBCH 30-61 de la sfârșitul fenofazei de înfrățire 
până la începutul înfloririi, cu un interval de 14 zile între tratamente. 
Observațiile au fost efectuate înainte de aplicarea tratamentelor la 
15 și la 30 de zile de la aplicare și au vizat eficacitatea în combatere, 
selectivitatea față de plantele de cultură și comparația cu standardul 
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de referință. Rezultatele obținute demonstrează o bună eficacitate a 
celor două amestecuri de funcigide în protecția culturilor de cereale 
împotriva complexului de boli foliare și ale spicului (Fusarium, 
Septoria, Puccinia, Rhynchosporium și Helminthosporium).  
 

Studiul a fost realizat în cadrul tematicii de cercetare finanțate de  
Institutul de Cercetare -Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, București 
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EFICACITATEA ERBICIDELOR PE BAZĂ DE PENDIMETHALIN  
ÎN COMBATEREA BURUIENILOR DIN LIVEZILE DE MĂR 

 
Marga GRĂDILĂ*, Daniel JALOBĂ, Valentin CIONTU 

 

Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor, Bucureşti 
 

*marga.gradila@icdpp.ro 
  

Cuvinte cheie: suspensie de capsule, buruieni, combatere, livezi de măr, 
pendimethalin 
 

Scopul acestei lucrări a fost de a determina compoziția 
floristică a buruienilor din livezile de măr și de a compara eficacitatea 
în combaterea speciilor de buruieni dicotiledonate și monoco-
tiledonate anuale a unei formulări inovatoare de Pendimethalin 
45,5% CS (suspensie de capsule) cu două formulări clasice: 
Pendimethalin 33% CE (concentrat emulsionabil) și Pendimethalin 
40% SC (suspensie concentrată).  

În acest nou tip de formulare Pendimethalinul este protejat 
în capsule microscopice care previn dispersarea prematură a 
substanței active. Cercetările au fost efectuate în 2019 în două livezi 
de măr aparținând Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Pomicultură Băneasa și Fermei Didactice Moara Domnească, Ilfov. În 
câmpul experimental au fost prezente următoarele specii de 
buruieni: Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Poa annua, 
Apera spica-venti, Setaria spp., Sorghum halepense, Cardaria draba, 
Cirsium arvense, Daucus carota, Erigeron annuus, Galium aparine, 
Lathyrus tuberosus., Matricaria spp.,  Sonchus arvensis și Taraxacum 
officinale.  

Experiențele au fost amplasate în blocuri randomizate, în 4 
repetiții cu suprafața parcelei de 20 m2, fiecare tip de erbicid fiind 
testat în doze diferite și comparat cu martorul și cu produsele de 
referință.  
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Rezultatele obținute au demonstrat că erbicidele pe bază de 
Pendimethalin asigură o bună protecție a livezilor de măr împotriva 
buruienilor dicotiledonate și monocotiledonate anuale. Pendime-
talinul inhibă atât diviziunea celulei, cât şi alungirea acesteia în 
meristemul rădăcinilor, dezvoltarea buruienilor fiind stopată, ca 
urmare a absorbției prin vârfurile de creștere coleoptil și hipocotil. 
Observațiile și determinările efectuate au demonstrat că eficacitatea 
în combatere depinde de spectrul buruienilor dominante, fenofaza 
de dezvoltare a acestora, gradul de îmburuienare și condițiile 
climatice.  

  
Acest studiu a fost realizat în cadrul tematicii de cercetare  

finanțate de Institutul de Cercetare -Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, 
București 
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CERCETĂRI PRIVIND COMBATEREA BIOLOGICĂ  
A BURUIENILOR 

 
Marga GRĂDILĂ1*, Sorina DINU, Daniel JALOBĂ, Valentin CIONTU 

 

Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor, Bucureşti 
 

*marga.gradila@icdpp.ro 
 

Cuvinte cheie: selectivitate, buruieni, combatere biologică, inocul 
fitopatogen 
 

Lucrările efectuate au avut drep scop obținerea de inocul 
fitopatogen cu potențial bioerbicid în combaterea pălămidei - Cirsium 
arvense (L) Scop., evaluarea potențialului erbicid în condiții de 
laborator și de câmp, precum și evaluarea selectivității inoculului 
fitopatogen față de plantele de cultură.  

Experiențele efectuate au urmărit testarea şi selecţia 
mediilor de creştere care determină obţinerea unei biomase bogate, 
formată din bacterii cu calităţi biologice nemodificate, care să asigure 
randamente ridicate de conversie a componentelor mediului de 
cultură. Inoculul bacterian obţinut în condiții de laborator, având o 
concentraţie de 108 ufc/ml determinată spectrofotometric, a fost 
utilizat ca agent de combatere biologică în experiențele de laborator 
și câmp. În condiții de laborator experiența a cuprins 4 variante în 3 
repetiții, fiecare cu câte 5 plante de pălămidă. Inoculul bacterian a 
fost aplicat atât singur la doze diferite,  dar și în amestec cu adjuvant 
(Trend 90 EC). Schema experimentală a cuprins și o  varianta 
standard cu erbicid (clopiralid 100 g s.a./l). Observațiile au fost 
efectuate la 2, 7, 14 și 30 zile de la aplicarea tratamentelor și au vizat 
eficacitatea potențialului erbicid al inoculului bacterian în 
combaterea speciei Cirsium arvense. Eficacitatea a fost determinată 
conform metodei EWRS (European Weed Research Society).  
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Rezultatele obținute au arătat că în variantele experimentale 
tratate cu inocul fitopatogen indiferent de doza testată plantele de 
pălămidă s-au dezvoltat normal au fost viguroase, comparabile cu 
cele din varianta martor și nu au prezentat fenomene de cloroză, 
îngălbeniri, brunificări etc.  Atunci când inoculul fitopatogen a fost 
aplicat împreună cu adjuvantul plantele s-au uscat în totalitate în 
primele zile de la aplicarea tratamentelor, rezultatele fiind similare cu 
cele obținute în varianta tratată cu erbicid.  

În câmp experiențele au cuprins aceiași schemă de 
tratament, plantele de pălămidă fiind tratate la fel ca în laborator. 
Fiecare variantă a fost testată în 4 repetiții, plantele de pălămidă fiind 
monitorizate timp de o săptămână înainte de aplicarea tratamentelor 
pentru a identifica eventualele simptome de boală (clorozări, 
brunificări, îngălbeniri etc) pentru a le putea diferenția de efectul 
bioerbicid produs de inoculul bacterian. Rezultatele privind 
eficacitatea inoculului bacterian în combaterea pălămidei în condiții 
de câmp au fost similare cu cele obținute în condiții de laborator cu o 
singură diferență referitoare la faptul că efectul erbicid s-a manifestat 
mai lent în decurs de 14 zile de la aplicarea tratamentelor.  

Cea mai importantă problemă referitoare la folosirea 
agenților fitopatogeni în combaterea biologică o constituie 
selectivitatea acestora față de planta de cultură. În acest scop în 
condiții de laborator a fost evaluată selectivitatea inoculului 
fitopatogen față de plantele de porumb și de grâu.  Semințele de 
porumb și de grâu au fost semănate în ghivece urmărindu-se gradul 
de germinare, înălțimea și vigoarea plantelor. Inoculul a fost testat în 
concentrații diferite iar tratamentul a fost aplicat în diferite stadii de 
creștere ale porumbului și grâului respectiv faza de 2-8 frunze la 
porumb BBCH (12-18) și la începutul fenofazei de înfrățire la grâu 
(BBCH 21).  
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Experiențele efectuate în această fază au demonstrat 
selectivitatea inoculului bacterian față de plantele de cultură 
deoarece nu s-au manifestat fenomene de fitotoxicitate. 

 
Studiul a fost realizat în cadrul proiectului 4659/2018  

„Practici îmbunătățite de management integrat pentru combaterea 
buruienilor din culturile agricole” finanţat de  

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
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ENDOZOOCHORIA – SURSĂ DE ÎMBURUIENARE A CULTURILOR 
AGRICOLE 

Valentin CIONTU, Daniel JALOBĂ, Marga GRĂDILĂ* 
 

Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor, Bucureşti 
 

*marga.gradila@icdpp.ro 
  

Cuvinte cheie: diseminare, gunoi de grajd, semințe de buruieni, 
animale, endozoochorie 
 

Una dintre cele mai importante surse de îmburuienare din 
culturile agricole revine gunoiului de grajd aplicat ca îngrășământ 
biologic, atunci când crescătorii de animale nu îl prelucrează și nu îl 
depozitează pentru a fi curat de buruieni. În gunoiul de grajd se 
găsesc semințe de buruieni provenite din furajul administrat ca 
hrană, din așternutul animalelor, dar și din fecale. Animalele care 
sunt pășunate odată cu hrana proaspătă preiau și inflorescențe cu 
semințe de buruieni, iar unele dintre acestea  trec prin tubul digestiv 
al animalelor păstrând capacitatea de germinare.  

Scopul cercetărilor a fost acela de a monitoriza speciile de 
buruieni care pot trece prin tubul digestiv al animalelor,  de a 
determina care sunt buruienile mai adaptate pentru această cale de 
diseminare precum și de a identifica speciile de animale la se 
realizează procesul de endozoochorie și în ce condiții de mediu. 
Experiențele s-au desfășurat în condiții de laborator, conținutul 
materiilor fecale prelevate de la patru specii de animale (bovine, 
caprine, ovine, cabaline), din patru locații diferite din zona de sud-est 
a României fiind amestecate cu pământ sterilizat și expuse germinării 
în condiții controlate de temperatură și umiditate.  

În urma determinărilor s-a constatat ca semințele de buruieni 
pot tranzita tubul digestiv al animalelor păstrând capacitatea 
germinativă, frecvența cea mai mare fiind la bovine și cea mai mică la 
cabaline. Locația la care s-a înregistrat cel mai mare număr de 
buruieni a fost la Dalga acolo unde animalele au crescut pe terenuri 
nelucrate (șanț, pârloagă). 
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Speciile de buruieni dominante au fost Setaria spp, 
Chenopodium album, Poligonum aviculare, Amaranthus spp. și 
Sorghum halepense. 
 

Această lucrare a fost realizată în cadrul PNCDI III, CCCDI-UEFISCDI,  
derulat cu sprijinul Ministerului Cercetării și Inovării, proiect  

nr. PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-03-01/28PCCDI/2018 
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SPECII DE PLANTE PREZENTE ÎN JURUL EXPLOATAȚIILOR 
PETROLIERE DIN JUDEȚUL PRAHOVA 

Daniel JALOBĂ*, Valentin CIONTU, Marga GRĂDILĂ 
 

Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor, Bucureşti 
 

*daniel.jaloba@icdpp.ro 
  

Cuvinte cheie: sonde, petrol, cartare, specii dominante 
 
Extracția petrolului din zona deluroasă a județului Prahova  

are o veche istorie, fiind printre cele mai vechi exploatări din lume. 
Poluarea cu țiței ca urmare a extracției, prelucrării și transportului 
acestuia are impact asupra ecosistemului și implicit asupra vegetației 
prin contaminarea solului cu reziduuri de petrol și cu ape uzate, 
uneori sărate. Arealele din jurul sondelor și a rezervoarelor de petrol 
au și destinație agricolă prin existența livezilor de pomi fructiferi și a 
fânețelor sau a pășunilor. Scopul acestui studiu a fost de  a determina 
structura floristică a suprafețelor din jurul exploatărilor petrolifere 
pentru a monitoriza speciile dominante și a stabili rolul acestora în 
habitat. Un număr de 10 determinări la 100m2 au fost efectuate în 
zonele din jurul exploatărilor petrolifere la Băicoi, Boldești-Scăeni și 
Mislea prin cartarea plantelor. Rezultatele obținute au arătat că 
există plante foarte bine adaptate zonelor din vecinătatea sondelor, 
inclusiv specii invazive cele mai frecvente fiind: Datura stramonium, 
Cichorium intybus, Cardus nutans, Nardus stricta, Agropyron repens, 
Poa pratensis, Echinochloa crus-galli, Ambrosia artemisiifolia, 
Lathyrus tuberosus, Lotus corniculatus, Xanthium spp. și Sorghum 
halepense.  
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EVALUAREA UNOR SUSPICIUNI DE INTOXICAȚIE 
LA ALBINE ÎN PERIOADA 2018-2020 

 
Vasilică SAVU1, Agripina ŞAPCALIU1, TACHE  Bogdan1,  
Roxana Zaharia2, Viorica LAGUNOVSCHI-LUCHIAN3,  

Luiza BĂDIC4, Ion RĂDOI3 

 

1Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură, Bucureşti 
2Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor, Bucureşti 
3Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti 

4Universitatea Spiru Haret, Bucureşti 
 

roxyanna_21@yahoo.com 

 
Cuvinte cheie: albine melifere, Apis mellifera carpathica, suspiciune 

de intoxicatii 
 

Scopul acestei lucrări a constat în evaluarea unor suspiciuni 
de intoxicații la albine în perioada 2018-2020. A fost monitorizată 
sănătatea albinelor și s-au recoltat probe (albine vii, albine moarte, 
miere, polen, fragmente de faguri) de la familii de albine provenite 
din stupini din diferite zone geografice ale țării. Prin coroborarea 
datelor anamnetice, examenelor morfoclinice, analizelor de 
laborator, s-au exclus alte cause de îmbolnăvire și s-a pus 
diagnosticul de suspiciune de intoxicație. În această perioadă au fost 
monitorizate 317 stupini și au fost identificate cu suspiciune de 
intoxicație 32 stupini din care 4 stupini (2018), 18 stupini (2019) și 10 
stupini (2020). Diagnosticul de suspiciune de intoxicație a inclus un 
număr de 4079 familii de albine, din care 1896 familii au fost 
diagnosticate în 2018, 1582 în 2019 și 601 în 2020. Familiile de albine 
cu suspiciune de intoxicație au fost evaluate și clasificate în 
următoarele categorii: intoxicații cu hrană toxică 24,5 % (2018), 
34,07% (2019) și 14,31% (2020); intoxicații cu substanțe chimice 40% 

mailto:roxyanna_21@yahoo.com
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(2018), 59,6% (2019), 35,10% (2020) și intoxicații cu substanțe 
medicamentoase 10,5% (2018), 6,33 % (2019) și 50,59 % (2020).  
 

Studiile s-au desfăşurat în cadrul proiectului ADER 2.2.1  
„Cercetări privind impactul utilizării insecticidelor neonicotinoide asupra 

plantelor și produselor agricole ale culturilor de interes melifer, albinelor și 
produselor stupului și elaborarea de sisteme de combatere integrată a 

dăunătorilor de sol la culturile de interes melifer” 
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POSIBILE RISCURI ALE CONSUMATORILOR DIN ROMÂNIA 
CAUZATE DE REZIDUURILE DE PESTICIDE: CONSUMUL 

TEORETIC ŞI CONSUMUL REAL DE ALIMENTE 
 

Daria Gabriela POPA*, Klaus FABRITIUS, Roxana ZAHARIA,  
Angela AMUZA 

 

Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, Bucureşti 
 

dariapopa90@gmail.com 
 
Cuvinte cheie: reziduuri, risc cronic , dietă, consum alimentar  
 
În aprecierea riscului produs de reziduurile de PPP asupra 

sănătății consumatorilor, se calculează consumul teoretic zilnic 
maxim (TMDI) ca procent din valoarea dozei zilnice acceptată de 
reziduuri de substanțe active (ADI mg/kg corp). Practic, dacă TMDI 
este sub 100% din valoarea ADI, nu există risc cronic pentru 
consumatori. Obiceiurile alimentare diferă de la continent la 
continent, astfel WHO prin GEMS/Food a alcătuit 5 diete regionale 
(Orientul Mijlociu, Orientul Îndepărtat, America de Nord, America 
Latină și Europa). 

În lucrare se face o comparație între dieta regională pentru 
Europa, pe baza căreia este calculat TMDI și datele statistice cu 
privire la consumul mediu anual de produse alimentare pe locuitor 
publicate de INS.  

Astfel, în ceea ce privește consumul de porumb, între dieta 
europeană și consumul mediu anual din România, este o diferență 
semnificativă de 36.83 kg/pers/an, cel din urmă fiind de 7.73 ori mai 
mare. Analizând consumul de legume, se remarcă o diferență de 
aproximativ 8 kg/pers/an de cartofi înregistrată în datele statistice 
naționale față de dieta europeană, iar în cazul roșiilor și al cepei, 
consumul real din România este cu 56 % respectiv 107 % mai mare 



93 

decât dieta Europeană publicată de GEMS/Food. În același timp, se 
remarcă consumul de mere ca fiind cu 77,4 % mai mare decât valorile 
stabilite pentru regiunea Europeană. Aceste comparații sunt 
valoroase atunci când consumul zilnic teoretic maxim de reziduuri 
(TMDI) de anumite substanțe active, este foarte apropiat de doza 
zilnică de reziduuri acceptată (ADI).  

Ținând cont  atât de diferențele semnificative între dieta 
Europeană și datele INS, cât și de situațiile în care TMDI ≥ ADI, se 
recomandă pentru aprecierea riscului cronic real, calcularea valorii 
TMDI cu datele naționale privind consumul alimentar . 
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MONITORIZAREA REZIDUURILOR DE PESTICIDE DIN CULTURILE 
DE RAPIȚĂ, PORUMB ȘI FLOAREA SOARELUI SITUATE ÎN ZONA 

PODIȘULUI MOLDOVEI, DEALURILOR SUBCARPATICE ȘI ÎN 
SUDUL ROMÂNIEI 

 
Roxana ZAHARIA1, Carmen MINCEA1, Elena TROTUȘ2,  
Florian TRAȘCĂ3, Georgeta TRAȘCĂ3, Paula PINTILIE2, 

 Emil GEORGESCU4 
 

1Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, București 
2Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni 

3Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești 
4Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea 

 

carmenmincea@yahoo.com 
 

Cuvinte cheie: pesticide, reziduuri, dăunători, utilizare durabilă, 
Green Deal 

 
În contextul implementării cerințelor noului Program 

european Green Deal ale cărui domenii țintă specifice includ 
scăderea utilizării pesticidelor chimice, creșterea disponibilității 
opțiunilor alimentare sănătoase și ajutarea consumatorilor să 
înțeleagă ratingurile de sănătate ale produselor și ambalajelor 
durabile, s-au elaborat modele experimentale pentru utilizarea 
metodelor alternative de combatere a dăunătorilor din culturile de 
rapiță, porumb și floarea soarelui. Studiile s-au desfășurat în 3 zone 
reprezentative pentru cele trei culturi, respectiv, Podișul Moldovei, 
Dealurile Subcarpatice și Sudul României. S-a monitorizat nivelul 
reziduurilor de pesticide aplicate, în scopul identificării toxicității 
acestora, astfel încât, în anii următori să se utilizeze în combaterea 
dăunătorilor doar pesticidele selective, care să asigure, pe lângă 
protecția corespunzătoare a celor trei culturi, și protecția mediului și 
conservarea biodiversității din cele trei agroecosisteme.  Nivelul rezi-
duurilor a fost determinat în probe de sol și plantă, recoltarea fiind 
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efectuată conform unor proceduri stabilite de colectivul de 
cercetători implicat în aceste studii. 

În contextul interzicerii utilizării insecticidelor neonicotinoide, 
atât la tratamentul semințelor de floarea soarelui și porumb, cât și în 
timpul vegetației, o atenție deosebită s-a acordat monitorizării 
nivelului reziduurilor tuturor pesticidelor utilizate în cadrul 
proiectului, urmărindu-se, în același timp și eficacitatea acestora 
pentru a asigura o protecție cât mai bună culturilor menționate. 
Rezultatele demonstrează faptul că, în condițiile României, nivelul 
reziduurilor de insecticide s-au situat, în majoritatea cazurilor,  sub 
limitele cuantificabile. 

Studiile vor continua în următorii doi ani, astfel încât, să 
putem recomanda utilizarea în practică a acelor insecticide care să 
poată înlocui utilizarea neonicotinoidelor, răspunzând astfel, 
cerințelor impuse de Comisia Europeană. 
 

Studiile sunt finanțate de MADR în cadrul proiectului ADER 2.2.1.  
„Cercetări privind impactul utilizării insecticidelor neonicotinoide asupra 

plantelor și produselor agricole ale culturilor de interes melifer, albinelor și 
produselor stupului și elaborarea de sisteme de combatere integrată a 

dăunătorilor de sol la culturile de interes melifer” 
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INDICATORI FENOLOGICI AI DECLANȘĂRII ZBORULUI 
FEMELELOR DE XYLOSANDRUS GERMANUS 

Nicolai OLENICI, Cătălin CIOCAN, Stelian BODNARI 
 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ‘’Marin Drăcea’’,  
SCDEP Câmpulung Moldovenesc 

 
olenicifp@yahoo.com; ciocan.catalin1994@yahoo.com  

 
Cuvinte cheie: Xylosandrus germanus, declanșarea zborului, 

indicatori fenologici, Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus, 
Cardamine bulbifera, Mercurialis perennis, Anemone nemorosa, Cardamine 
glanduligera, Corydalis cava, Isopyrum thalictroides 
 

X. germanus este o specie nouă și potențial invazivă în 
pădurile, livezile și viile din România. Femelele atacă în general 
plantele debilitate (de ex. puieții proaspăt plantați) sau buștenii din 
pădure. Odată intrate în lemn, ele sunt dificil de combătut. Pentru a 
preveni atacul și pentru a avea eficiență maximă, este important ca 
măsurile de protecție să se aplice la declanșarea zborului insectelor. 
Un set de indicatori fenologici ușor de observat pot fi un mijloc 
simplu de avertizare a declanșării zborului. Cercetările care au avut ca 
scop identificarea unor astfel de indicatori fenologici s-au efectuat în 
patru suprafețe experimentale din nordul Carpaților Orientali, 
amplasate în arborete alcătuite preponderent din fag (Fagus sylvatica 
L.), situate la altitudini cuprinse între 520 și 895 m. Observațiile s-au 
efectuat primăvara devreme, până la declanșarea zborului, 
eveniment care a avut loc în 12-13.04.2018, respectiv în 25-
27.04.2019 și care a fost evidențiat prin capturarea primelor femele 
la capcane amorsate cu etanol. La fiecare deplasare în teren, în 
fiecare suprafață experimentală, observațiile au fost efectuate în 9 
puncte și în fiecare punct s-a înregistrat specia, codul fenofazei (scala 
BBCH extinsă) și proporția de participare a plantelor care erau într-o 

mailto:olenicifp@yahoo.com
mailto:ciocan.catalin1994@yahoo.com


97 

anumită fenofază, pentru ca apoi să se poată stabili care era fenofaza 
caracteristică pentru majoritatea plantelor (peste 50%) din specia 
respectivă. În cazul arborilor, fenofazele s-au înregistrat separat 
pentru puieții mici (sub 30 cm) și respectiv pentru puieții mari și 
arbori. Din observațiile efectuate  în cei doi ani, următoarele fenofaze 
ar putea fi folosite ca indicatori ai declanșării zborului de X. 
germanus: umflarea puternică a mugurilor la arborii de fag și de 
paltin de munte (fenofazele 03-07) și chiar apariția frunzelor la 
exemplarele cele mai timpurii (fenofazele 10-15); înfrunzirea puieților 
mici de fag și de paltin de munte – Acer pseudoplatanus L. (fenofazele 
11-15); apariția primelor frunze doar parțial desfăcute și dezvoltarea 
completă a inflorescențelor la carpen – Carpinus betulus L. 
(fenofazele 11 și 59); primele flori individuale vizibile, dar nedeschise 
(fenofaza 55) la plantele de Cardamine bulbifera (L.) Crantz; începutul 
înfloririi (fenofazele 61-65) la Mercurialis perennis L.; încheierea 
înfloririi și scuturarea petalelor (fenofaza 67) la Anemone nemorosa 
L., Cardamine glanduligera O. Schwartz, Corydalis cava (L.) Schweigg. 
& Körte și Isopyrum thalictroides L.; încheierea înfloririi și formarea 
fructelor (fenofazele 69/71) la Petasites albus (L.) Gaertn. și Tussilago 
farfara L. 
 
Cercetările au fost efectuate în cadrul proiectelor PN 18040110/2018 

„Biologia și ecologia dăunătorului Xylosandrus germanus“ și  
PN 19070203/2019 „Xylosandrus germanus – specie invazivă în 
ecosistemele forestiere din România“, finanțate de Ministerul 

Educației și Cercetării. 
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DURATA DEZVOLTĂRII INSECTELOR DE XYLOSANDRUS 
GERMANUS ÎN NORDUL CARPAȚILOR ORIENTALI (ROMÂNIA) – 

Rezultate preliminare 
 

Nicolai OLENICI, Cătălin CIOCAN, Stelian BODNARI 
 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea’’,  
SCDEP Câmpulung Moldovenesc 

 

olenicifp@yahoo.com; ciocan.catalin1994@yahoo.com  
 

Cuvinte cheie: Xylosandrus germanus, dezvoltare, Fagus sylvatica, 
Carpații Orientali, România 

 
Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) (Curculionidae, 

Scolytinae) este o specie nouă în fauna României și nu se cunoaște 
biologia ei în condițiile de la noi. Dezvoltarea insectelor s-a studiat în 
sezonul de vegetație 2018, într-un arboret constituit preponderent 
din fag (Fagus sylvatica L.), din Obcina Mare, situat la cca. 775 m 
altitudine. În data de 18.04, s-au instalat în suprafața experimentală 
100 segmente de tulpini subțiri de fag (L = 32 cm, d = 2-4 cm), tratate 
anterior cu etanol. Ulterior, la interval de 7 zile, segmentele 
respective au fost verificate pentru a constata dacă au fost colonizate 
de către insecte și intrările noi au fost marcate astfel încât să se știe 
perioada în care au intrat în lemn femelele ce au făcut acele galerii. 
Începând din 7.05, s-au recoltat săptămânal 1-4 segmente pentru 
analize în laborator. Până la efectuarea analizelor, materialul biologic 
s-a păstrat în congelator. În laborator s-au analizat 65 segmente de 
tulpini, la care s-au inventariat toate galeriile de X. germanus, separat 
pe fiecare perioadă de intrare a femelelor în lemn. Apoi, pentru a 
stabili în ce stadiu de dezvoltare se aflau insectele din fiecare galerie 
în momentul aducerii lor din teren, segmentele au fost secționate 
transversal și despicate. Toate insectele găsite în galerii au fost 
inventariate pe stadii de dezvoltare și pe vârste, în cazul larvelor. S-au 
inventariat 3.788 galerii cu femele de X. germanus, dar în numai 
2.432 s-au găsit și descendenți ai acestora. În total s-au analizat 
37.340 insecte, dintre care 11.047 ouă, 14.327 larve (L1-L3), 2.623 
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pupe, 5.555 adulți tineri și 3.788 femele-mamă. O analiză detaliată a 
dezvoltării de la stadiul de ou, până la cel de adult tânăr s-a făcut 
pentru descendenții femelelor care au colonizat segmentele de 
tulpini de fag în intervalele: 18-22.04, 23-29.04, 30.04-06.05, 21-
27.05, 28.05-03.06 și 04-12.06.  

Colonizarea substratului a avut loc din a doua decadă a lunii 
aprilie și până la sfârșitul primei decade a lunii iulie, într-un ritm 
variabil, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice. Ovipoziția a 
început la aproximativ o săptămână după intrarea femelelor în 
subtratul pe care l-au colonizat și dezvoltarea embrionară a durat 
între una și patru săptămâni, în funcție de perioada intrării femelelor 
în lemn și de evoluția vremii. Dezvoltarea larvară (L1-L3) a durat 2-4 
săptămâni și cea pupală 3-5 săptămăni, în funcție de condițiile 
meteorologice de după ecloziune. Primii gândaci tineri au apărut în 
galerii la 10-12 săptămâni după intrarea femelelor în lemn. Gândacii 
tineri au rămas tot restul verii, toamna și iarna în galeriile în care s-au 
format. Durata de dezvoltare a unei generații în condițiile din nordul 
țării este de un an. 
 

Cercetările au fost efectuate în cadrul proiectelor PN 18040110/2018 
„Biologia și ecologia dăunătorului Xylosandrus germanus“ și  

PN 19070203/2019 „Xylosandrus germanus – specie invazivă în ecosistemele 
forestiere din România“, finanțate de Ministerul Educației și Cercetării. 
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AGROTEXTILELE - ELEMENTE COMPLEMENTARE 
ACTIVITĂŢILOR AGRICOLE 

 
Eftalea CĂRPUȘ*, Angela DOROGAN  

 

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Textile și Pielărie București, România 
 

*eftalea.carpus@incdtp.ro 
 

Cuvinte cheie: agrotextile, multifuncționalitate, creativitate 
 

Tranziția ecologică are menirea de a îndrepta societatea şi 
părțile interesate spre o dezvoltare economică, compatibilă cu 
limitele planetare. Agricultura este astăzi mai complexă ca oricând. 
Caracterul imprevizibil al vremii, combaterea dăunătorilor şi 
buruienilor, creşterea preţului pieţei, insuficienţa resurselor naturale, 
toate regăsindu-se într-o lume care se îndreaptă spre un număr de 9 
miliarde de locuitori. La nivel mondial se înregistrează un proces de 
transformare structurală, ca urmare a apariţiei de noi provocări 
globale cu efect pe termen lung, care necesită elaborarea unei viziuni 
strategice în domeniu şi continuarea cercetării în domenii 
convergente. Dezvoltarea tehnologică şi digitalizarea fac posibile 
progrese mari în ceea ce priveşte eficienţa resurselor, consolidând un 
sector agricol care respectă mediul şi climă, sporeşte rezistenţa şi 
sănătatea solului şi determină o scădere a costurilor pentru fermieri. 
Necesitatea de produse noi, cu funcţionalităţi multiple, capabile să 
echilibreze balanţa dintre nevoile economice, sociale şi de mediu 
trebuie să primească răspunsurile având la bază un nou mod de 
gândire - punerea în același concept a nevoilor umane, resurselor 
tehnologice și constrângerilor, stabilind legătura cognitivă dintre 
cunoştinţe, procese/tehnologii şi cerinţele domeniului de utilizare. 

Agrotextilele fac parte din grupa soluţiilor complementare, 
inovatoare, care se pot utiliza în domeniul agricol cu scopul de a găsi 
un echilibru al interacţiunii dintre patru sisteme: economic, uman, 
ambiental şi tehnologic, într-un proces funcţional dinamic şi flexibil. 
Agrotextilele - elemente complementare activităţilor agricole - trebuie 
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să aibă în vedere factorii care influențează aceste activități, respectiv: 
lumina soarelui - directă și indirectă; apa; condițiile climatice, inclusiv 
vântul, grindină, umiditatea; factorii externi precum păsările, insectele, 
buruienile; depozitarea post-recoltare a produselor – depozitare și 
ambalare. Ca punct de plecare pentru stabilirea potenţialelor „puncte 
de intervenţie” a domeniilor convergente în asigurarea unei dezvoltări 
durabile a agriculturii, o matrice a factorilor limitativi ai unei culturi 
este esenţială. Interconexiunile dintre cauză şi efect în domeniul 
agrotextilelor sunt punctul de plecare  în proiectarea  şi realizarea 
agrotextilelor (tabelul 1). 

 

Tabelul 1 

Probleme ce impun soluţii complementare 
- globalizarea; 
- presiunea demografică; 
- limitarea resurselor; 
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES); 
- adaptare la efectele anticipate ale schimbărilor climatice; 
- extinderea suprafeţelor cultivabile (defrișare, desecare); 
- creșterea efectelor toxice acute, subacute şi cele indirecte ale 
produselor chimice utilizate asupra indivizilor şi ecosistemelor. 
Puncte de plecare în proiectarea/ realizarea elementelor de tip 
agrotextile 
- tipul de sol; 
- limitele de protecţie cerute; 
- cerintele climatice şi de irigare.  
Funcţii cheie ale agrotextilelor 
- rezistența la vânt; 
- rezistența la microorganisme; 
- greutate redusă; 
- rezistenta la radiațiile solare; 
- rezistenta la radiațiile ultraviolete; 
- durată lungă de viață; 
- biodegradabilitate; 
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- conservarea apei; 
- construcție stabilă; 
- rezistența la întindere; 
- rezistența la abraziune; 
- proprietăți de protecție. 
Efecte ale utilizării agrotextilelor 
- îmbunătățește calitatea produselor agricole; 
- împiedica creșterea şi răspândirea buruienilor; 
- reducere efectele datorate schimbărilor climatice; 
- reduce costuri încălzire,  răcire cu 10-40% într-o seră, optimizare 
microclimat; 
- reglează temperatura solului; 
- reducere consumul de substanțe chimice; 
- sporesc caracterul intensiv prin timpurietate, producție și calitate 
ridicată, cu costuri minime; 
- reglează umiditatea în sol, mențin starea fitosanitară; 
- reduce pierderea de îngrășăminte din sol; 
- reduce compactarea solului; 
- reduce tăierea rădăcinilor; 
- protejează culturile împotriva radiaţiilor UV; 
- protejează lucrătorii la substanțe chimice; 
- reduce cantitatea de muncă pe care trebuie să o depună 
muncitorul; 
- reduce efectul de „cocktail” al amestecurilor de pesticide; 
- crește gradul de conștientizare a populației privind folosirea 
corectă a pesticidelor pe baza principiului de respect pentru mediu 
şi sănătatea umană şi promovarea metodelor alternative de 
protecţie a plantelor. 

 

Proiectarea şi realizarea agrotextilelor în mod creativ şi 
colaborativ, ca elemente de bază a soluţiilor complementare pentru o 
agricultură ecologică, au la bază o matrice logică de relaţii între: 
cerințele unei agriculturi ecologice; domeniul de utilizare a 
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agrotextilelor, ce definește astfel funcționalitățile și caracteristicile de 
bază ale structurilor textile. 

Utilizarea agrotextilelor duce la produse cu calitate îmbunătățită, 
randamente mai mari și mai puține daune. Agrotextilele sunt din ce 
în ce mai utilizate în horticultură și agricultură ca elemente de 
protecție împotriva grindinei, ploii, vântului, buruienilor și insectelor, 
protecţia şi fertilizarea culturilor, asigurând protecţia mediului 
înconjurător şi a sănătăţii omului. Fiecare plantă are cerinţe proprii 
de dezvoltare care pot fi acoperite de gamă largă de agrotextile cu 
caracteristici interactive/ multifuncţionale. 

 

Această lucrare este finanțată de UEFISCDI România,  
prin PN III, Programul 1-Dezvoltarea sistemului național de cercetare-
dezvoltare / Subprogramul 1.2 - Performanță Instituțională- Proiecte 

complexe realizate în consorții CDI, proiectul nr. 11PCCDI/2018. 
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STRUCTURILE TEXTILE - ELEMENTELE DE LEGATURĂ DINTRE 
OM, MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI UTILAJUL AGRICOL 

 
Eftalea CĂRPUȘ*, Angela DOROGAN, Teodor SÂRBU 

 

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Textile și Pielărie București, 
România 

 

*eftalea.carpus@incdtp.ro 
 

Cuvinte cheie: funcționalitate, confort, circularitate 
 
În Europa, agricultura se confruntă cu provocări și probleme 

din ce în ce mai mari. Unele dintre acestea se află în afara controlului 
direct: economia mondială, schimbările climatice, fenomenele 
meteorologice extreme, depopularea zonelor rurale. În schimb, ceea 
ce ține de fermieri este puterea de muncă, precum și capacitatea de 
a depăși problemele ce apar în materie de sănătate și de securitate, 
care alături de un mediu sigur constituie condiții prealabile necesare 
în desfășurarea unei activități viabile pentru aplicarea tehnologiilor 
ecologice. Sistemul corp-îmbrăcăminte-mediu este considerat un 
sistem deschis, aflat permanent în stare de interacțiune dinamică cu 
mediul înconjurător, în sens fizic, senzorial, psihologic,  informațional, 
influențând calitatea muncii depuse. Un rol important în asigurarea 
securității și sănătății lucrătorilor îl are echipamentul individual de 
protecție, inclusiv produsele vestimentare funcționalitate pentru a 
căror alegere trebuie avut în vedere: 

- cine sunt utilizatorii și ce activitate desfășoară; 
- care sunt pericolele; 
- ce specificații ale EIP sunt necesare. 
Tractoristul mașinist în producția agricolă, conform 

standardului ocupațional – „execută mecanizat lucrări agricole pentru 
toată gama de lucrări în câmp, pentru înființarea și întreținerea 
culturilor, și alte lucrări pentru producția de cereale, plante tehnice, 
plante furajere, legumicultură, pomicultură și viticultură”. Cu toate că 
standardul indică condiții de lucru dificile – câmp deschis, precipitații, 
soare, vânt, zgomot, efort fizic, temperaturi oscilante, condiții de 
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luminozitate – echipamentul individual de protecție a muncii include 
mânuși, palmare, cizme, halate, pufoaice, șube, fără a se regăsi în 
structura lor un element de funcționalitate interactivă. În acest 
context, structurile textile destinate echipamentelor de lucru sau 
protecție sunt un domeniu foarte vast și provocator, în care 
funcționalitatea necesară poate fi proiectată având în vedere materia 
primă, structura și geometria fibrelor, firelor, țesăturilor sau 
tricoturilor, și prin tehnica de asamblare a îmbrăcămintei.  

Proprietățile de gestionare a umidității, cum ar fi absorbția 
transpirației, disiparea transpirației și uscarea mai rapidă sunt funcții 
principale dezirabile ale îmbrăcămintei active, care afectează senzația 
de confort a lucrătorului în timpul activităților desfășurate. Având în 
vedere aspectele menționate, produsul vestimentar sub formă de 
tricou, potențial a fi utilizat de tractoriști, trebuie să îndeplinească 
următoarele funcții: 

• Funcționalitate, asigurată prin: 
- funcții de apărare care se referă la rolul de protecție a 
corpului față de: mediul biologic si mediul fiziologic-
psihologic;  
- funcții ergonomice, care asigură mobilitatea corpului în 
desfășurarea activității, fiind asigurate de: concordanța 
dintre forma şi dimensiunile îmbrăcămintei şi ale corpului; 
uşurinţă de îmbrăcare 
- dezbrăcare; accesibilitatea în utilizarea unor accesorii 
fucționalizate din structura produsului. 
- functii de confort fiziologic şi psihosenzorial, asigurate 
prin funcţiile termofiziologice ale îmbrăcămintei şi 
funcţiile psihosenzoriale, cu evitarea riscului de 
prejudiciere a sănătăţii prin purtarea produsului. 

• Valoarea de prezentare, asigurată prin: 
- funcții estetice, care în general reprezintă corespondență 
produsului cu criteriile estetice ale lucrătorului. Cu cât 
modelul unui produs vestimentar este mai simplu, cu atât 
mai multă importanță capătă coordonarea culorilor 
materialului, care poate crea conexiuni la nivel psihologic. 
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- funcții gnoseologice, care asigură cunoaşterea şi 
recunoaşterea produsului de către lucrători (sigla 
personalizată INCDTP). 

• Disponibilitate, asigurată prin: 
- funcția de fiabilitate, se referă la caracteristicile fizico-
mecanice ale materialului şi este asigurată prin nivel 
corespunzător al rezistenței produsului la solicitări 
mecanice şi prin stabilitate dimensională la purtare; 
- functia de mentenanţă, ţine de posibilitatea menţinerii 
funcţiilor la nivelele proiectate precum şi posibilitatea 
remedierii unor defecte apărute în purtarea produsului şi e 
asigurată prin capacitatea de întreţinere a produsului.  

 
Proiectarea personalizată  a unui tricou, ca element de bază 

într-un complex vestimentar, are la bază ideea „că un confort mai 
bun poate să însemne sănătate, productivitate şi bani în plus.” Tricoul 
cu funcţionalităţi interactive, integrate sau ataşate, realizat, face 
obiectul unei cereri de brevet, şi constituie un element de 
eficientizare a legăturii dintre om-mediul înconjurător şi utilajul 
agricol în contextul unei dezvoltări durabile.  

 
Această lucrare este finanţată de Ministerul Cercetării și Inovării din 

România, prin Planul Sectorial, contract nr. 1PS/2019. 
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AMBALAJE DIN MATERIALE TEXTILE – DIRECȚIE STRATEGICĂ 
DE DEZVOLTARE SUSTENABILĂ 

 
Eftalea CĂRPUȘ*, Angela DOROGAN, Cristina Elena STROE,  

Teodor SÂRBU 

 

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Textile și Pielărie București, 
România 

 

*eftalea.carpus@incdtp.ro 
 

Cuvinte cheie: ambalaje, textile tehnice, funcționalizare, 
sustenabilitate 

 
Lumea se confruntă cu o criză fără precedent, pandemia 

Covid-19 provocând o adevărată tragedie umană iar criză economică 
generată de epidemie  reprezintă  momente de răscruce pentru noi 
dezvoltări tehnologice, sociale și economice. Urgentarea acţiunilor de 
protejare şi conservare a biodiversităţii trebuie să constituie o parte 
esenţială a modului în care se  gestionează această criză globală a 
sănătăţii şi a mediului şi un aspect-cheie în asigurarea supravieţuirii 
pe termen lung şi a bunăstării societăţilor. Alimentele şi alimentaţia 
reprezintă o problemă deosebit de importantă în orice societate, cu 
consecinţe economico-sociale şi efecte asupra mediului şi sănătăţii 
umane. Ambalajele reprezintă un sistem de conservare care asigură 
siguranța și calitatea produselor alimentare pe tot parcursul lanțului 
de distribuție. Legislaţia UE are ca obiective principale: protecţia 
sănătăţii consumatorilor şi asigurarea funcţionării efective a pieţelor 
interne. 

În prezent, România se află într-un moment important în care 
trebuie să adopte o poziţie strategică faţă de provocările şi 
oportunităţile de anvergură, trebuie să valorifice la maximum 
tendinţele globale şi europene favorabile, precum şi propriile 
avantaje competitive. În acest context, sectorul textil, respectiv 
domeniul textilelor tehnice, prin potenţialul funcţionalităţilor, poate 
avea o contribuţie deosebită la atingerea unui nivel de coerență între 
domeniul materialelor functionalizate destinate ambalării alimentelor 
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– mediu – sănătatea consumatorilor – libera circulaţie a produselor – 
funcţionarea eficientă a pieţei interne. Sectorul textilelor tehnice, 
care a înregistrat tendinţe economice şi de ocupare a forţei de muncă 
pozitive în UE, este un exemplu de „sector tradiţional” capabil să-şi 
„redefinească identitatea” conform unui nou model de afaceri, întru 
totul adaptat nevoilor noii revoluţii industriale (mai inteligent, mai 
favorabil incluziunii şi mai durabil). Sectorul textilelor tehnice este 
într-o constantă schimbare din punct de vedere al domeniilor de 
utilizare şi al inovărilor şi performanţelor în tehnologie, oferă soluţii 
pentru diverse provocări tehnice existente în societatea noastră 
(protecţia mediului, siguranţă personală, protecţie generală, 
sănătate, bunăstare, etc.). Textilele tehnice, concept modern în 
domeniul textil, pot fi definite generic: textile industriale/textile hi-
tech şi sunt considerate factori de schimbare pentru toate domeniile 
economice, sociale şi de infrastructură caracterizându-se prin:  

o materiale alternative: uşoare, flexibile, funcţionale, 
durabile;  
o gamă variată de materii prime, procese, produse şi 
aplicaţii; 
o noi tehnologii: flexibile, continue, versatile;  
o componente funcţionale fiabile, multifuncţionale, 
eficiente din punct de vedere al costurilor, părţi ale unor 
soluţii orientate către utilizator; 
o trend pozitiv de creştere a consumului de structuri 
textile neconvenţionale.  

 
Se anticipează că piaţa globală a textilelor tehnice va creşte 

de la 176,83 miliarde USD în 2018 până la 220,37 miliarde USD până 
în anul 2022 cu o rată anuală compusă de creştere CAGR (Compound 
Annual Growth Rate) de 5,89%. Dintre factorii care determină 
această creştere se pot menţiona: 

 Noi domenii de aplicare; 
 Modificarea cerinţelor consumatorilor; 
 Caracterul multifuncţional al proprietăţilor textilelor 

tehnice; 
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 Noile reglementări guvernamentale; 
 Schimbările climatice şi încălzirea globală. 

Grupa textilelor tehnice „PACKTECH” include toate 
materialele de ambalare pentru bunuri industriale, agricole și pentru 
produsele destinate consumului și de altă natură. Produsele incluse 
în această categorie pot fi realizate din ţesături sau textile 
neconvenţionale - neţesute din fibre naturale (bumbac, bumbac 
organic, iută, cânepă, lână) sau fibre/fire chimice (polipropilenea, 
polietilenă cu densitate înalta-HDPE). 

Fibrele naturale sau sintetice au flexibilitate, rezistență și 
durabilitate, se pot folosi la realizarea structurilor textile cu o 
suprafață mare pe care se pot aplica diferite tratamente de 
funcționalizare (creşterea/reducerea capacităţii de aderenţă, 
stabilitate chimică mărită, conductibilitate electrică, creşterea 
rezistenţei la uzură, etc.), iar prin modificarea acestei suprafețe, se 
poate extinde gama de aplicații.  

Noile materiale textile, care aduc funcţionalităţi şi nivele 
superioare de performanţă în domeniul ambalării, au la bază: 
tehnologii inovatoare, fibre organice naturale, reciclabile, 
biodegradabile, amestecuri neconvenţionale de fibre naturale, 
metode de eco-design structural, tehnici de up-cycling, elemente 
active (dispozitive de trasabilitate, indicatori, senzori). 

Inovarea ambalajelor din materiale textile se poate realiza 
prin utilizarea unor structuri textile: 

o Functionalizate prin tratamente: (creşterea/reducea 
capacităţii de aderenţă, stabilitate chimică mărită, 
conductibilitate electrică, creşterea rezistenţei la uzură, 
etc.) 
o Functionalizate prin integrarea/ataşarea de: 

- indicatori ai unor parametri de mediu si de produs;  
- dispozitive de trasabilitate: Chips-uri /Etichete de 
identificare;  
- senzori: inteligenți; bio-senzori; de identificare 
gaze;  
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o Funcționalizate cu produse naturale: amestec de 
ceară de albine, răşină de brad şi ulei de jojoba organic; 
o Realizate din fibre de bumbac organic, fibre de lână; 
și în egală măsură prin implementarea tehnologiilor de up-
cycling. 

 
Direcţiile de cercetare în domeniu au la bază simbioza dintre 

inovaţiile din trei sfere de activitate, respectiv: inovaţia din 
ecosistemele naturale, inovaţia socială şi de colaborare precum şi 
inovaţia tehnologiilor. Materialele textile active destinate contactului 
cu alimentele pot şi trebuie să schimbe calitatea vieţii, sunt o sursă 
de sustenabilitate, trebuie să  fie reciclabile, să asigure siguranţă şi 
calitate, să ţină cont de experienţa consumatorilor, să furnizeze cât 
mai multe informaţii, să contribuie la reducerea deşeurilor 
alimentare, să fie conectate cu brandurile respective. 

 
Această lucrare este finanțată de Ministerul Cercetării și Inovării  

din România, prin Planul Sectorial, contract nr. 3PS/ 2019. 
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IMPACTUL OZONULUI TROPOSFERIC ŞI A CHIMISMULUI 
PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE ASUPRA VEGETAŢIEI ÎN 

DEPRESIUNILE INTRAMONTANE DIN GRUPA CENTRALĂ A 
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Cuvinte cheie: ozon troposferic, AOT40, SOMO35, depunere uscată 
și umedă, factori de acumulare 

 
În lucrare sunt prezentate influențele variabilității climatice și 

a factorilor antropici asupra ozonului troposferic, particulelor în 
suspensie și chimiei precipitațiilor atmosferice în depresiunile închise 
ale Carpaților Orientali reliefat în principal prin depunerile uscate și 
umede după caz, respectiv ciclicitatea acestora și nivelul oxidativ al 
atmosferei. Impactul acestor factori asupra vegetației (plantelor de 
cultură, vegetației forestiere) și asupra sănătății umane a fost 
determinat aplicând parametri AOT40 și SOMO35, datele fiind 
corelate cu modelele matematice ale tendinței parametrilor climatici 
(factorul penalty). Acești parametri sunt corelați cu indicii de 
poluare/contaminare induși de prafurile în suspensie și chimismul 
precipitațiilor. Efectul cumulat al acestora are un impact semnificativ 
atât asupra vegetației dar și a sănătății umane. Impactul este strâns 
legat de nivelul de emisii, concentrațiile în emisii, respectiv circulația 
maselor de aer și modificarea spațio-temporală a acestora. Modelele 
matematice utilizate au pus în evidență condițiile de microclimă din 
depresiunile intramontane închise și efectele de barieră montane. Nu 
în ultimul rând, ciclurile diurne și sezoniere precum și impactul 
politicilor de mediu au fost analizate în acest studiu, în scopul 
anticipării comportamentului și tendințelor pe termen lung a 
poluanților luați în calcul.  
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SPECII DE COLEOPTERE „NATURA 2000” CONSERVATE ÎN 
COLECŢIA ENTOMOLOGICĂ „ARION-PANIN” A INSTITUTULUI 
DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR 
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Cuvinte-cheie: Coleoptere, Natura2000, Arion-Panin 
 
În colecţia entomologică „Arion-Panin” a I.C.D.P.P. este 

conservat un număr de 215 piese aparţinând la 7 (dintr-un total de 
38) de specii protejate „Natura2000” (Carabus variolosus, Cerambyx 
cerdo, Cucujus cinnaberinus, Lucanus cervus, Morimus funereus, 
Osmoderma eremita and Rosalia alpina). Acestea au fost colectate 
din mai multe zone, dintre care, la ora actuală 10 sunt incluse în 
cadrul reţelei de arii protejate Natura2000 din România.  

Intervalul de colectare este cuprins între 1898 şi 1951, în 
aceşti 53 de ani fiind colectat un număr de 215 exemplare, cu un 
maximum în anul 1932, an din care au fost identificate un număr de 
128 de piese. Colectorii sunt: Sergius Panin, George Arion, Franz 
Salay, precum şi alţii a căror identitate nu a putut fi stabilită până la 
ora actuală pe baze vizuale (tip de etichetă, examinare grafologică).  

Cu toate că piesele au o vârstă înaintată iar unele dintre 
acestea au date incomplete, importanţa lor este ridicată deoarece 
constituie documente zoogeografice ale biodiversităţii României, 
deoarece la ora actuală unele dintre specii nu se mai regăsesc în 
zonele de unde au fost colectate, pe de o parte, iar pe de altă parte 
deoarece actuala legislaţie de protecţie a mediului nu mai permite 
colectarea altor specii. În acest caz se poate cita cazul unui exemplar 
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de Rosalia alpina colectat de pe un perete de casă în Bucureşti. Din 
cele 30 de date de colectare la ora actuală numai 11 sunt localizate în 
interiorul ori în vecinătatea unor situri Natura2000. De asemenea, 7 
din cele 38 de specii de coleoptere protejate incluse în lista 
Natura2000 sunt conservate în colecţie, deci un procent de 18,4 % 
 

Mulţumiri colegului M.Sc. Paul-Lucian Ţibu  
pentru ajutorul acordat în analiza datelor de distribuţie. 
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ÎNAINTAŞI ROMÂNI AI PROTECŢIEI PLANTELOR  
 

Daniel Kazimir KURZELUK 
 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor, Bucureşti 
 

kurzelukdaniel@yahoo.com 
 

Cuvinte cheie: protecţia plantelor, istoric  
 

În istoria dezvoltării oricărui domeniu al ştiinţei există 
perioade mai puţin cunoscute, mai ales cele aflate al începuturile 
acestuia. În lipsa existenţei unor izvoare scrise ori imagistice, de 
multe ori o parte semnificativă a istoriei acestuia ajunge să fie 
necunoscută, ori să fie cunoscută în mod cu totul disparat şi lacunar. 
Începuturile şcolii bucureştene de protecţie a plantelor sunt un 
exemplu în acest caz. De la înfiinţarea laboratoarelor de specialitate 
din cadrul Institutului de Cercetări Agronomice al României (e.g. 
entomologie si fitopatologie), care ulterior s-au dezvoltat, divizat, 
reunit, redenumit ori reorganizat şi până la ora actuală nu se găsesc 
date consistente şi concludente pentru perioade cu durată variabilă.  

Pe baza unui material documentar colectat de către autor, 
precum şi pe baza mai multor surse (scrise, vizuale sau comunicări 
personale, la care şi-au adus aportul mai mulţi colegi ai autorului) se 
încearcă schiţarea unor repere ale drumului parcurs de la 
începuturile protecţiei plantelor la Bucureşti până la ora actuală. De 
la câteva laboratoare în care lucrau câţiva cercetători, cu aparatura şi 
fondurile de publicaţii strict necesare, publicând cu un efort 
considerabil un număr de lucrări şi până la crearea unor institute de 
cercetare şi catedre de învăţământ superior, dotate cu aparatură de 
ultimă oră şi fonduri de publicaţii din mai multe specialităţi 
actualizate la zi care publică un număr semnificativ mai mare de 
lucrări şi în care sunt formaţi noi cercetători, toate acestea închinate 
ştiinţei protecţiei plantelor. 
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Daniel Kazimir KURZELUK, Klaus FABRITIUS 

 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor, Bucureşti 
 

kurzelukdaniel@yahoo.com 

 
Cuvinte cheie: entomologie, învăţământ superior, Bucureşti 

 
Începuturile învățământului entomologic bucureştean sunt 

legate de numele profesorilor Wilhelm Knechtel (1837-1924), Karl 
Knechtel (1884-1967) si Andrei Popovici-Bâznoceanu (1876-1969). 

Catedra de entomologie agricolă de la „Şcoala de 
Horticultură de la Herăstrău” (aşa cum s-a numit nucleul iniţial al 
Facultăţii de Agronomie) a fost înfiinţată datorită eforturilor lui 
Wilhelm Knechtel, în anul 1905. Knecthel a organizat primul laborator 
de entomologie agricolă, laborator din care au luat naştere ulterior 
mai multe laboratoare, secţii, catedre şi instituţii de cercetare.  

La Şcoala de Agricultură a pus bazele laboratorului de 
entomologie, începând cu anul 1905, acesta dezvoltându-se spre a da 
naştere Secţiei de entomologie a Institutului de Cercetări Agronomice 
al României, precum şi Laboratorului de Entomologie şi Zoologie 
Agricolă al Facultăţii de Agronomie.  

La Facultatea de Ştiinţe, în perioada în care aceasta a 
funcţionat în localul din str. Poincare (actual Academiei), fiul lui W. 
Knechtel, Karl Knechtel, a condus Laboratorul de Zoologie (1924-
1929).  

După construirea localului din Splaiul Independenţei, în 
perioada 1930-1950, „entomologia” devine parte a Laboratorului de 
Morfologie Animală, sub direcţiunea lui Dimitrie Voinov. Din acest 
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Laborator s-a desprins în anii 1950-55 Laboratorul de Entomologie, 
care ulterior avea să devină Catedră, până după 1990, când a fost 
înglobat Departamentului de Ecologie Sistemică şi Dezvoltare 
Durabilă a Facultăţii de Biologie.  

O parte din colecţia entomologică Karl Knechtel (coleoptere) 
a fost donată Catedrei de Morfologie Animală, o parte din material 
fiind recuperat, restaurat şi conservat actualmente în colecţia D. 
Kurzeluk, o altă parte (colecţia de tisanoptere) a fost găzduită mulţi 
ani la Institutul de Biologie al Academiei Române, actualmente 
făcând parte din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie Naturală 
„Grigore Antipa”. Încă de la început, cursurile profesorilor Knechtel 
au prezentat o importantă componentă aplicativă, astfel încât în anii 
1960-1980 la Facultatea de Biologie, o întreagă secţie era dedicată 
entomologiei aplicate şi protecţiei plantelor. 
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