
EVALUAREA AGROBIOCENOZELOR DIN CULTURI DE FLOREA-SOARELUI SUB 

ACȚIUNEA FACTORILOR ANTROPICI ȘI MĂSURI DE REDRESARE ECOLOGICA 

Responsabil proiect: Dr. Constantina Chireceanu 
 

Obiectivul proiectului: Promovarea unor soluții tehnice viabile pentru conservarea populațiilor 

de organisme utile și a biodiversității în vederea reducerii încărcăturii cu agenți de dăunare din 

ecosistemele de floarea soarelui. 

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului 

• Elaborarea de proceduri de lucru privind prelevarea probelor de material biologic pentru 

monitorizarea și evaluarea ecologică a biocenozelor ți biodiversității; 

• Studii privind spectrul ți structura speciilor de organisme dăunătoare și utile din cultura 

de floarea soarelui în dependență de schemele de protecție fitosanitară și benzile 

forestiere; 

• Determinarea indicilor de structură (prezență,  abundență  relativă,  densitatea  numerică, 

constanță, frecvență) şi a indicilor de biodiversitate ai speciilor componente ale 

biocenozelor din ecosistemele de floarea soarelui şi benzile forestiere; 

• Determinarea spectrului trofic al populaţiilor din componenţa biocenozelor şi stabilirea 

grupelor funcţionale şi a relaţiilor dintre ele; 

• Demonstrarea importanței practice a sistemului de combatere integrată a dăunătorilor cu 

benzibforestiere de protecție; 

• Stabilirea unui model de tehnologie integrată cu benzi forestiere; 

• Diseminarea rezultatelor prin lucrări științifice și prezentări la manifestări științifice. 

Faza 1/2018  

               Elaborarea procedurilor de lucru şi a modelelor experimentale pentru studiul 

biocenozelor din cultura de floarea-soarelui 

 

Obiectiv: (i)Elaborarea procedurilor de  lucru şi a modelelor experimentale  pentru studiul 

biocenozelor din  cultura  de floarea-soarelui. (ii)Monitorizarea  biocenozelor  in  dependență 

cu  tehnologiile  de protecție fitosanitară şi perdelele forestiere de protecție; 

Rezultate 

• Proceduri de lucru pentru prelevarea probelor de material biologic pentru monitorizarea 

şi evaluarea biocenozelor şi biodiversității; 

• Studiu privind spectrul şi structura speciilor de organisme dăunătoare şi utile din cultura 

de floarea soarelui în dependență de schemele de protecție fitosanitară şi benzile 

forestiere pentru perioada de primăvară; 

Galerie foto : Capcane sol, dupa semanat floarea sorelui 

  

Faza 2.1/2018  

Evaluarea stării ecologice a biocenozelor din cultura de floarea-soarelui în sistem de agricultură 

cu perdele forestiere de protecție din punct de vedere al agenților patogenin şi buruienilor 

http://icdpp.ro/assets/files/Proiecte/galerie%20foto%201.pdf


 

Obiectiv: Studiul  componentelor  din  biocenoza  culturii  de  floarea-

soarelui  in  sistem  de  agricultura  cu perdele forestiere de protecție; 

Rezultate: 

• Studiu privind spectrul şi structura speciilor de patogeni din cultura de floarea soarelui 

în in sistem cu perdele forestiere de protecție; 

• Studiu privind spectrul şi structura speciilor de buruieni. 

Galerie foto: Floarea sorelui 4-6 frunze 

Faza 2.2.1/2018 

Evaluarea stării ecologice a biocenozelor din cultura de floarea-soarelui în sistem de agricultură 

cu perdele forestiere de protecție din punct de vedere al artropodelor  

dăunătoare 

 

Obiectiv: Studiul  componentelor  din  biocenoza  culturii  de  floarea-

soarelui  in  sistem  de  agricultura  cu perdele forestiere de protecție. 

Rezultate: 

• Studiu privind spectrul şi structura speciilor de artropode dăunătoare 

din  cultura  de  floarea-soarelui în sistem cu perdele forestiere de protecție. 

Galerie foto:  Floarea sorelui, august  / Brosura 

Faza 2.2.2/2018  

Evaluarea stării ecologice a biocenozelor din cultura de floarea-soarelui în sistem de agricultură 

cu perdele forestiere de protecție din punct de vedere al artropodelor auxiliare 

 

Obiectiv: Studiul  componentelor  din  biocenoza  culturii  de  floarea-

soarelui  în  sistem  de  agricultura  cu perdele forestiere de protecție. 

Rezultate 

• Studiu privind influența microclimatului creat de perdelele forestiere asupra 

îmburuienării culturilor de floarea soarelui 

• Studiu privind structura taxonomică a populațiilor de nevertebrate dăunătoare din cultura 

de floarea soarelui protejată de perdele de Robinia pseudoacacia în judeţul Constanţa 

• Studiu privind comportarea unor hibrizi de floarea soarelui la atacul principalilor agenți 

patogeni condițiile anului 2018 în Dobrogea 

• Studiu privind evaluarea faunei utile din culturi de floarea soarelui in sistem cu perdele 

forestiere 

Galerie foto 

 

Indicatori rezultat 

http://icdpp.ro/assets/files/Proiecte/galerie%20foto%202.1.pdf
http://icdpp.ro/assets/files/Proiecte/floarea%20soarelui,%20august%20galerie%20foto%202.2.1..pdf
http://icdpp.ro/assets/files/Proiecte/brosura%20-%20galerie%20foto%202.2.1.pdf


Lucrări ştiinţifice   

•     Structura taxonomică a populațiilor de nevertebrate din cultura de floarea soarelui 

protejată de perdele de Robinia pseudoacacia în judeţul Constanţa (autorI: Manole 

Traian, Chireceanu Constantina, Manole Dumitru, Chiriloaie-Palade Andrei, Teodoru 

Andrei) Romanian Journal for Plant Protection, vol XI (in press) 

• Comportarea unor hibrizi de floarea soarelui la atacul principalilor agenți patogeni in 

condiţiile anului 2018 în Dobrogea (autori: Jinga Vasile, Manole Dumitru, Giumba Ana 

Maria, Radu Ioan) Romanian Journal for Plant Protection, vol XI (in press) 

• Influența microclimatului creat de perdelele forestiere asupra îmburuienării culturilor de 

florea soarelui (autori: Grădilă Marga, Jalobă Daniel) 

Romanian Journal for Plant Protection, vol XI (in press) 

 

Participare la manifestări ştiinţifice 

•     Sesiunea anuală de comunicări științifice a ICDPP București, "Protecţia plantelor, 

cercetare interdisciplinară în slujba dezvoltării durabile a agriculturii şi protecţiei 

mediului”, București,  9.11.2018. 

 




