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STUDIUL DEZVOLTĂRII PORTALTOIUL DE PĂR FRANC 
(PYRUS COMMUNIS L.) ÎN DIFERITE CONDIŢII DE 
FERTILIZARE ŞI TRATAMENTE FITOSANITARE 

THE STUDY OF THE DEVELOPMENT OF THE PEAR (PYRUS 
COMMUNIS L.) STOCKS IN DIFFERENT CONDITIONS OF 
FERTILIZATION AND PHYTOSANITARY TREATMENT 

 

Bianca-Maria BORDEANU, Ioan OROIAN 
USAMV Cluj-Napoca 

 
Abstract: 

Starting with the year 2007, the 
packages from the plant protection 
products (PPP) may be taught free of 
charge by farmers to escape - the 
system for the collection of the packs 
of pesticides of AIPROM. The system 
is, from 2007, a solution devoted for 
the collection of packages from of 
plant protection products.  

To manufacturers, importers, 
traders and distributors of products 
utiliate in plant protection must be 
provided for GO 41/2007, obligation 
to recover empty packaging from 
farmers. Users of ppp have obligation 
to perform the operation of triple-
rinsing of the packaging at the time 
your use of the product, and return of 
packages so pancakes from his 
suppliers.  

He currently has active centers for 
the collection at the national level, 
organised on the premises of deposits 
of the leading distributors of ppp, 
where schools are held twice a year, 
campaigns for the collection directly 
at the site of farms, which have more 
than 30 cubic meters of packaging.  

The acquisition of packages shall 
be made free of charge, subject to 
compliance with the rules for taking 
over this system, or packages of 
plastic and metal must be 
decontaminated by triple-rinse, to be 
dry, clean, and to have separate 
covers, and packages of paper, bags or 
boxes, must be cleaned and 
compacted. 

 
Cuvinte cheie: cenușă, input, îngrăşământ magnetic, NPK, tratamente fitosanitare; 

 

INTRODUCERE 

Părul este clasat al doilea după măr ca şi importanţă între pomii 

fructiferi cultivaţi în toate continentele lumii. Aproximativ 72% din toate 

speciile comerciale cultivate din genul Pyrus sunt originare din Asia. 

Statele Unite ale Americii adăpostește aproximativ 1.500 de clone, 40% 

dintre acestea sunt soiuri de pere asiatice (Nee et al., 2002). În general, 
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producția de pere mondială a ajuns la 19,5 milioane de tone metrice în 

2005 (FAO, 2006). 

După cum precizează şi Károly Hrotkó, genul Pyrus oferă unele 

avantaje în situații de stres (iarna rece, secetă, sol calcaros, toleranța la 

inundații, etc). Deoarece calitatea  portaltoiului utilizat la altoit determină 

calitatea pomilor altoiţi produşi, (Zygmunt et al, 2012), precum și datorită 

necesităţii obținerii unui portaltoi sănătos și viguros, fertilizare adecvată 

constituie o premiză necesară. (Kolodziej, 2006). Fertilizarea influenţează 

de asemenea şi acumularea, mineralizarea și humificarea materiei 

organice și influenţează potențialul de producție de plante (Comerford, 

2005). Cantitatea de îngrășământ introdus în sol, inclusiv îngrășămintelor 

minerale afectează cantitatea de azot mineral la dispoziția plantelor și 

conținutul de carbon organic al solului. (Skwarlyo-Bednarz și Krzepiko, 

2009). 

În timp ce, pentru a asigura condițiile optime de dezvoltare 

pentru portaltoiul de păr în pepiniere convenționale sunt folosite diferite 

îngrășăminte minerale (Zygmunt, 2012), cercetarile privitoare la utilizarea 

îngrășămintelor neconvenționale devin din ce în ce mai atractive. 

După cum precizează şi Tisdale (1985), Skwarlyo-Bednarz și 

Krzepiko (2009) fertilizarea cu doze crescute de macroelemente (NPK) 

determină o creștere a capacității antioxidante totale a solului, precum și 

în masa verde de frunze. 

Pe de altă parte, potențialul unui îngrășământ neconvențional, 

cum este cenuşa devine în fiecare zi din ce în ce mai popular pentru 

utilizarea sa în agricultură şi horticultură, ca urmare a faptului că acesta 

conține aproape toate substantele nutritive esenţiale plantelor, ca de 

exemplu, macronutrienți ca şi P, K, Ca, Mg și S, precum  și microelemente, 

cum ar fi Fe, Mn, Zn, Cu, Co, B și Mo, cu excepția carbon organic și al 

azotului, având însă mari beneficii pentru pentru îmbunatatirea 

proprietatilor solului lui. Acesta constă în reziduul final de la arderea 

cărbunelui biomasei lemnoase. Cercetatorii cum ar fi Martens (1971), Page 

(1979) și Jamwal (2003) au demonstrat că cenușă a crescut randamentul 

culturilor de grâu (Triticum aestivum), lucernei (Medicago sativa), orzului 

(Hordeum vulgare), trifoiului alb (Trifolium repens) și a îmbunătățit 

caracteristicile fizice și chimice ale solului. 

Tot în categoria îngrăşămintelor neconvenţionale invovative este 

inclus şi îngrăşământul magnetic, folosit pentru culturile agricole și 

horticole. Acesta este fabricat din elemente magnetice cu spectru larg de 
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frecvență, elemente paramagnetice, pietre pretioase, oxizi speciali și 

elemente de prindere. Fiecare granulă este un micro amplificator cuantic. 

Îngraşământul magnetic reușește să armonizeze structura moleculară a 

solului.  

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Studiul a fost realizat în câmpul experimental, plasat în satul 

Vâlcele, judeţul Cluj, pe ansamblul a doi ani experimentali succesivi, 

respectiv 2013 şi 2014. 

Puieţii de păr franc (Pyrus communis L.) au fost semănaţi în 

martie 2013, respectiv martie 2014, pe o suprafață de 764 m2, conform 

unui desing elaborat după modelul blocurilor randomizate (RCBD), cu 3 

repetiții și 9 variante cu o dimensiune a parcelei de 20 m2. 

În vederea prevenirii şi combaterii principalilor agenţi patogeni 

ai potaltoiului de păr franc au fost elaborate trei scheme de tratamente 

fitosanitare, două cu produse convenţionale, şi o schemă cu produse 

neconvenţionale, ecologice. Prima schemă de produse conveţionale a 

presupus utilizarea amestecului de fungicide Topsin 70 WDG, Dithane M 

45 şi a insecticidului Calypso 480 SC, în timp ce în cadrul celei de-a doua 

scheme au fost utilizate fungicidele Bravo 500 SC şi Score 250 EC, şi 

insecticidul Carbetox 50. Cea de-a treia schemă de tratamente fitosaniatre 

a presupus utilizarea amestecului de sustanţe ecologice, Funres şi 

Oleorgan, pe bază de extrase de plante şi uleiuri ecologice. 

Fertilizarea câmpului experimental s-a realizat în mod 

convenţional cu îngrăşământul mineral NPK 15:15:15, şi neconvenţional 

cu cenuşă şi îngrăşământ magnetic. 

S-au aplicat următoarele doze: 

 Îngrășământ NPK 15: 15: 15,170 kg ha-1 

 Cenuşă: 2t ha-1 

 Îngrășămintul magnetic: 10 ha-1 

Atât îngrășămintele convenționale și cele neconvenționale au fost 

aplicate de două ori: prima dată la semănat (mijlocul lunii martie) și a 

doua oară la mijlocul lunii iulie în cadrul fiecărui an experimental.  

Măsuri agrotehnice au fost aplicate în scopul de a elimina soluri 

crusta, înainte și după fiecare aplicare de îngrășăminte, precum și pentru a 

facilita încorporarea în sol. 
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REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Dezvoltarea portaltoiului de păr franc, exprimată prin 

coeficientul de zvelteţe, a întregistrat evoluţii diferite pe parcursul 

perioadei 2013-2014 în câmpul experimental localizat în Vâlcele, judeţul 

Cluj, în funcţie de variantele de fertilizare şi tratamentele fitosanitare 

aplicate pentru combaterea făinării şi pătări cafenii a frunzelor 

În vederea realizării studiului comparativ al evoluţiei 

coeficienţilor de zvelteţe ai portaltoiul de păr franc, în funcţie de tipul de 

fertilizare şi tratament, s-a recurs la testarea semnificaţiei diferenţelor şi 

analiza de cluster a evoluţiei însuşirii analizate ca medie anuală şi 

multianuală, precum şi la reprezentarea grafică a evoluţiilor coeficienţilor 

de zvelteţe în condiţiile experimentale specifice. 

Pentru întreaga perioadă experimentală, respectiv 2013-2014, se 

raportează existenţa unei singure diferenţe semnificative, asigurate 

statistic la pragul de semnificaţie 5% (Tabelul 1). 

 
Tabel 1 

Semnificaţia diferenţelor dintre coeficienţii medii de zvelteţe a portaltoiul 
de păr franc (Pyrus communis L.), fertilizat cu cenuşă, îngrăşământ mineral 

N15P15K15 şi îngrăşământ magnetic, în condiţii diferite de tratament, în 
câmpul experimental localizat în Vâlcele, judeţul Cluj, 2013-2014 

Specificare Diferenţele GL t p 
 XCE – XMI    

I +0,16ns 46 +0,060 0, 650 
II +0,02ns 46 +0,026 0,005 
III +0,03ns 46 +0,066 0,002 

 XCE – XMA    
I +0,22ns 46 +0,079 0,782 
II +0,02ns 46 +0,010 0,281 
III +0,03ns 46 +0,045 0,357 

 XMI – XMA    
I +0,06ns 46 +0,038 0,751 
II -0,03ns 46 -0,036 0,046 
III +0,45* 46 +2,115 0,049 

Nota 1: I – Martor– tratament convenţional cu: Topsin 70 WDG, Dithane M 45, Calypso 480 SC; II – 

Tratament cu: Bravo 500 SC, Score 250 EC, Carbetox 50 CE; III Tratament cu: Funres, Oleorgan.  

Nota/Note 2: CE-Cenuşă, MI- N15P15K15, MA-Îngrăşământ magnetic  

Nota/Note 3: ns – p> 0,05, * - p <0,05. 

 

Această diferenţă, egală cu 0,45, se înregistrează în condiţiile 

practicării tratamentului fitosanitar cu produsele neconvenţionale Funres 

şi Oleorgan, şi este raportată între coeficientul de zvelteţe mediu al anului 

perioadei experimentale 2013-2014 aferent variantei de fertilizare 
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minerală cu N15P15K15 şi cel obţinut în condiţiile fertilizării cu îngrăşământ 

magnetic. La celelalte variante experimentale nu se identifică diferenţe 

asigurate statistic la pragul de semnificaţie 5% (Tabelul 1). 

Analiza de clusteri aplicată coeficienţilor de zvelteţe, în perioada 

2013-2014 evidenţiază existenţa a doi clusteri principali (Fig. 1).  

Un cluster, este constituit dintr-o singură ramură şi corespunde 

variantei experimentale de tratament şi fertilizare (Var 220) care a condus 

la cel mai bun rezultat, respectiv la cel mai mare coeficient de zvelteţe 

mediu multianual, egal cu 5,27. Este vorba despre fertilizarea cu cenuşă şi 

administrarea variantei de tratament fitosanitar I, respectiv a amestecului 

Topsin 70 WDG, Dithane M 45 şi Calypso 480 SC (Fig. 1). Cel de-al doilea 

cluster se divizează în mai mulţi subclusteri, ce corespund variantelor 

pentru care s-au obţinut rezultate inferioare în condiţiile experimentale 

specifice care includ cele trei tipuri de tratamente fitosanitare şi cele trei 

variante de fertilizare (Fig. 1). În cadrul acestuia, se evienţiază 

combinaţiile tehnologice cu cea mai redusă eficienţă pentru dezvoltarea 

portaltoiului de păr franc, exprimată prin coeficientul de zvelteţe (Fig. 1). 

Ele sunt reprezentate în subclusterul care conţine variantele 

experimentale: 

 Var 228, fertilizare cu îngrăşământ magnetic şi tratament fitosanitar 

cu amestecul de produse neconvenţionale Funres şi Oleorgan, pentru  

care este raportat un coeficient de zvelteţe multianual  mediu egal cu 

3,23; 

 Var 225, fertilizare cu îngrăşământ mineral N15P15K15 şi tratament 

fitosanitar cu amestecul de produse neconvenţionale Funres şi 

Oleorgan, pentru  care este raportat un coeficient de zvelteţe 

multianual  mediu egal cu 3,68; 

 Var 222, fertilizare cu cenuşă şi tratament fitosanitar cu amestecul de 

produse neconvenţionale Funres şi Oleorgan, pentru  care este 

raportat un coeficient de zvelteţe multianual  mediu egal cu 3,71. 

Analiza simultană a evoluţiei coeficientului de zvelteţe în funcţie 

de fertilizare şi tratament fitosanitar evidenţiază particularităţi specifice.În 

funcţie de varianta experimentală adoptată, se pot face ierarhizări diferite 

a dezvoltării portaltoiului de păr frac, în câmpul experimental localizat în 

Vâlcele, judeţul Cluj (Fig 2).  

Dacă se analizează ansamblul perioadei experimentale, reiese 

faptul că pentru buna dezvoltare a portaltoiului de păr franc, cea mai bună 

soluţie tehnologică este reprezentată de fertilizarea cu cenuşă, în toate 
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variantele de tratamente fitosanitare. Acest fapt este demonstrat de 

valorile medii mutianuale înregistrate de coeficienţii de zvelteţe (Fig. 2).  

 

 

Fig. 1. Analiza de cluster aplicată coeficienţilor de zvelteţe a portaltoiului de 
păr franc, 2013-2014 

Var 220 – Martor – tratament cu: Topsin 70 WDG, Dithane M 45, Calypso 480 SC, cenuşă; Var 221 – 

Tratament cu: Bravo 500 SC, Score 250 EC, Carbetox 50 CE, cenuşă; Var 222 - Tratament cu: Funres, 

Oleorgan, cenuşă; Var 223 –Martor – tratament cu: Topsin 70 WDG, Dithane M 45, Calypso 480 SC, 

N15P15K15; Var 224 – Tratament cu: Bravo 500 SC, Score 250 EC, Carbetox 50 CE, N15P15K15; Var 225 – 

Tratament cu: Funres, Oleorgan, N15P15K15; Var 226 – Martor (Control) – tratament convenţional cu: 

Topsin 70 WDG, Dithane M 45, Calypso 480 SC, îngrăşământ magnetic; Var 227–Tratament cu: Bravo 

500 SC, Score 250 EC, Carbetox 50 CE, îngrăşământ magnetic; Var 228 – Tratament cu: Funres, 

Oleorgan, îngrăşământ magnetic.  

 

Cel mai mare coeficient mediu de zvelteţe s-a înregistrat în 

condiţiile fertilizării cu cenuşă şi tratament fitosanitar cu amestecul de 

produse convenţionale Topsin 70 WDG, Dithane M 45, Calypso 480 SC, 

fiind egal cu 5,27 (Fig. 2). 

Cele mai slabe rezultate au fost înregistrate pentru fertilizarea cu 

îngrăşământ magnetic, pentru care au rezultat cei mai mici coeficienţii 

medii, multianuali, de zvelteţe din cadrul experimentului, pentru toate 

variantele de fertilizare. 

Aceştia sunt reprezentaţi de valorile 3,71 şi 3,68 pentru 

tratamentele cu amestecurile de produse fitosanitare convenţionale 

Topsin 70 WDG, Dithane M 45, Calypso 480 SC şi respectiv Bravo 500 SC, 

Score 250 EC, Carbetox 50 CE, precum şi de valoarea minima a întregului 

experiment egală cu 3,23 pentru varianţa de tratament fitosanitar 

efectuată cu combinaţii de produse neconvenţionale Funres şi Oleorgan 

(Fig. 2). 
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Fig. 2. Evoluţia coeficienţilor medii de zvelteţe a portaltoiul de păr franc 
(Pyrus communis L.), în condiţii diferite de fertilizare şi tratament, în câmpul 

experimental localizat în Vâlcele, judeţul Cluj, pe ansamblul perioadei 
experimentale 2013-2014 

I – Martor – tratament convenţional cu: Topsin 70 WDG, Dithane M 45, Calypso 480 SC; II – Tratament 

cu: Bravo 500 SC, Score 250 EC, Carbetox 50 CE; III - Tratament cu: Funres, Oleorgan. 

 

Valori ale coeficienţilor de zvelteţe ale portaltoiului de păr franc 

intermediare celor minime şi maxime au fost înregistrate în cazul 

fertilizării minerale cu N15P15K15, pentru care, în condiţile practicării 

tratamentului cu amestecul de produse fitosanitare convenţionale Bravo 

500 SC, Score 250 EC, Carbetox 50 CE, s-a întregistrat o valoare egală cu 

4,24, foarte apropiată de cea maximă  acestei variante experimentale, 

respective 4,26 raportată pentru fertilizarea cu cenuşă (Fig. 2.). 

 

CONCLUZII 

Privitor la influenţa fertilizării şi tratamentelor fitosanitare în 

condiţiile climatice specifice zonei Vâlcele, judeţul Cluj şi perioadei 

desfăşurării experimentului (aprilie-septembrie 2013-2014), asupra 

dezvoltării portaltoiului de păr franc, exprimată prin coeficientul de 

zvelteţe, se demonstrează faptul că: 

 Luându-se în discuţie întreaga perioadă experimentală se constată 

faptul că există o singură diferenţă semnificativă statistic la pragul 

de semnificaţie 5%, egală cu 0,45,  în condiţiile practicării 
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tratamentului fitosanitar cu produsele neconvenţionale Funres şi 

Oleorgan, între coeficientul de zvelteţe mediu al anului perioadei 

experimentale 2013-2014 aferent variantei de fertilizare minerală 

cu N15P15K15 şi cel obţinut în condiţiile fertilizării cu îngrăşământ 

magnetic.  

 Analiza de cluster evidenţiază cea mai bună soluţie tehnologică de 

tratament şi fertilizare, care asigură dezvoltarea optimă a 

portaltoiului de păr franc, respectiv fertilizarea cu cenuşă şi 

administrarea variantei de tratament fitosanitar I, respectiv a 

amestecului Topsin 70 WDG, Dithane M 45 şi Calypso 480 SC, 

pentru care s-a raportat cel mai mare coeficient de zvelteţe mediu 

multianual, egal cu 5,27. De asemenea, s-au identificat soluţiile 

tehnologice care conduc la cele mai slabe performanţe, în condiţiile 

tratamentului neconvenţional cu Funres şi Oleorgan 

şi:fertilizare cu îngrăşământ magnetic, coeficient de zvelteţe 

multianual, 3,23; fertilizare cu N15P15K15, coeficient de zvelteţe 

3,68;  fertilizare cu cenuşă, coeficient de zvelteţe 3,71. 

 

Recomandări 

În vederea obţinerii unor performanţe superioare în dezvoltarea 

portaltoiului de păr franc, se recomandă aplicarea soluţiei tehnologice care 

prevede fertilizarea cu cenuşă şi administrarea tratamentului fitosanitar 

ce constă în amestecul de produse Topsin 70 WDG, Dithane M 45 şi 

Calypso 480 SC. 
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ASPECTE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII 
REZULTATELOR INTR-UN LABORATOR DE ANALIZA 

REZIDUURILOR DE PESTICIDE DIN LEGUME ŞI FRUCTE  

QUALITY ASSURANCE ISSUES UPON THE RESULTS FROM A 
LABORATORY ANALYSIS OF PESTICIDES RESIDUE IN FRUIT 

AND VEGETABLES 

 

Adela MEGHEŞAN-BREJA, Cătălina BLOJ, Manuela POGĂCEAN 
UF Mureş 

 
Abstract 

A laboratory must validate its working 

method when needed to establish 

whether its performance parameters are 

suitable for solving the pursued analytical 

problem,thereby the validation method 

being an essential requirement in practice 

chemical analysis. 

European proficiency tests prove once 

more that the accredited laboratories 

involved in them and that ontain good 

results from them can be included in the 

European official laboratories list. 

 

 

Combaterea dăunătorilor culturilor agricole se realizează prin 

mai multe metode: chimice (prin utilizare de pesticide), biologice (prin 

utilizare de organisme antagoniste şi de produse naturale), genetice (prin 

ameliorarea rezistenţei plantelor la organismele dăunătoare), agrotehnice 

(prin lucrări ale solului, inclusiv prăşitul buruienilor) şi fizico-mecanice 

(dezinfectări termice ale seminţelor, chirurgie vegetală, descuscutarea 

seminţei etc.) 

După ce o cultură este tratată cu un produs fitosanitar, este 

posibil să găsim în urma analizelor, urme din acest produs sau din produşii 

săi de degradare. Evoluţia tehnicilor de analiză permite detectarea din ce 

în ce mai uşoară a moleculelor aflate în cantităţi infinitezimale. 

Analiza reziduurilor de pesticide în fructe şi legume se face 

pentru a verifica încadrarea concentraţiilor acestora în Limita Maxima 

Admisă (LMA) stabilită conform reglementărilor Uniunii Europene .  

Monitorizarea nivelului de încărcare cu reziduuri de pesticide din 

produse agricole (legume şi fructe), sol, apă şi alte componente ale 

agrosistemelor constituie o preocupare majoră a protecţiei  sănătăţii 

consumatorului. 
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Dacă pentru determinarea calităţii pesticidelor formulate, 

comercializate, metodele de analiză utilizate sunt: metode CIPAC, metodele 

producătorilor sau metodele in-house, pentru determinarea reziduurilor 

pesticidelor diversitatea metodelor folosite este mult mai mare: standarde 

în vigoare, manuale de analiză a pesticidelor, aplicaţii ale producătorilor 

de instrumente (ex. Agilent Tehnologies, Varian, LECO, Thermo), studii 

ştiinţifice, deoarece complexitatea determinării acestora este destul de 

ridicată, totuşi numărul pesticidelor determinate este relativ mic în 

comparaţie cu numărul substanţelor active sintetizate, iar tehnicile 

utilizate sunt într-o continuă dezvoltare. 

Clasele de pesticide care care se pot determina prin 

gazcromatografie (GC) sunt compuşii organofosforici (OP), 

organocloruraţi (OC), piretroizii (PYR), triazinele şi cloroacetanilidele. 

Deasemenea pot fi determinaţi prin GC şi unii produşi de transformare ai 

OP, PYR şi erbicidelor fenoxiacide. 

Un mare număr de clase de pesticide în general foarte polare, 

sunt dificil de analizat pe GC datorită performanţelor cromatografice slabe, 

instabilităţii în injectoarele GC, coloane sau în spectrometrul de masă. 

Pentru aceste pesticide cât şi pentru a elimina derivatizările în metodele 

GC, s-au dezvoltat metodele lichid cromatografice (LC) cuplate cu 

spectrometru de masă.  

S-a demonstrat că etapa de extracţie are cea mai mare importanţă 

în determinarea reziduuri de pesticide, şi este necesar să se găsească o 

metodă de extracţie adecvată pentru obţinerea unui extract brut organic 

aproape "curat", care nu va influenţa sensibilitatea şi selectivitatea 

determinării.  

În analizele de rutină, se pregătesc un volum mare de probe 

pentru analizat, etapa de extracţie fiind considerată  întotdeauna ca un 

impediment,  dar tocmai aceasta etapă  este cheia preciziei analizelor.  

Pentru a confirma că o metodă de analiză multireziduală care 

implică nemijlocit şi o metodă de extracţie, este adecvată scopului pentru 

care va fi utilizată, că laboratorul îşi stabileşte caracteristicile de 

performanţă şi limitele metodei prin care identifică factorii care 

influentează aceste caracteristici precum respectiv gradul de influenţă al 

acestor factori, este imperios necesar să se valideze metoda de analiză. 

Altfel spus validarea metodelor de analiză este necesară ca dovada a bunei 

aplicări a metodelor de analiză în condiţiile proprii de laborator.  



 
17 

Parametrii de validare conform organismului European DG 

SANCO 12571/2013 sunt Exactitatea, Limita de detecţie, Limita minimă de 

cuantificare, Liniaritatea, Repetabilitatea, Reproductibilitatea, Robusteţea, 

Selectivitatea, iar câteva dintre criteriile cantitative de acceptare a unei 

metode, ca fiind adecvată  scopului sunt Incertitudinea, Deviatia standard 

de Repetabilitatea şi Deviatia standard de Reproductibilitatea. 

Dacă o metodă de analiză nu este validată, laboratorul care o 

utilizează nu obţine acreditarea laboratorului, nu-şi menţine acreditarea 

laboratorului, nu are control asupra performanţelor lui, nu are 

posibilitatea de a îmbunătăţii calitatea serviciilor prestate, nu are dovezi în 

cazul primirii unor reclamaţii sau poate pierde din eficienţă prin costuri 

suplimentare (aşa zisele costuri ale noncalităţii). 

Testele de competenţă sunt  intrumentul definitoriu prin care se 

poate dovedi şi susţine eficienţa unor metode de extracţie şi de analiză 

utilizate într-un laborator. Astfel rezultatele pozitive obţinute la testele de 

competenţă europeană certifică faptul că laboratorul care a obţinut aceste 

rezultate prezentate sub forma unor parametrii statistici denumiţi scoruri 

z, furnizează rezultate credibile, corecte şi exacte , iar dacă laboratorul 

respectiv este acreditat ,comparabile şi acceptate de orice ţară din Uniunea 

Europeană.  

Valoarea acestor scoruri z este cuprinsă între 0 şi ±3, iar 

interpretarea valorilor concentraţiei obţinute pentru un pesticid este 

discutastă astfel: 
 

 Dacă z ≤ 2 se consideră că rezultatul obţinut este bun 

 Dacă 2 < z > 3 se consideră un rezultat satisfăcător 

 Dacă z ≥ 3 se consideră un rezultat nesatisfăcător  
 

Faptul că laboratorul are o metodă acreditată, face  absolut 

necesară raportarea pesticidele acreditate prin metoda respectivă pentru 

păstrarea acreditării şi dovedirea competenţei acestui laborator de a fi 

inclus în categoria laboratoarelor oficiale europene. 

Laboratorul Regional pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide 

din Plante şi Produse Vegetale Mureş este acreditat RENAR pentru 

determinarea a 40 de pesticide prin metoda GC-TOF-MS şi metoda de 

extracţie miniLuke, din matrici cu conţinut ridicat de apă. Laboratorul a 

participat la o serie de teste de competenţă europene, prin această metodă 

GC fiind deasemenea analizate  şi raportate şi alte pesticide pentru care 

laboratorul nu este acreditat, laboratorul având în paleta de analiză 105 
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pesticide pe care le poate determina din diverse matrici. Pentru pesticidele 

polare , care nu puteau fi analizate prin gazcromatografie a fost folosită o 

metoda lichidcromatografică(LC) de analiză, cu metodă de extracţie 

QuEChERS, metodă de analiză validată în laborator, dar pentru care 

laboratorul nu este acreditat.  

Scorurile z obţinute la aceste teste sunt poate cea mai 

reprezentativă reflectare a eficacităţii întregii activităţi a laboratorului 

nostru.  

În cele ce urmează prezentăm o descriere a acestor teste de 

competenţă şi vom specifica şi rezulatatele obţinute de Laboratorul Zonal 

pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din Plante şi Produse Vegetale 

Mureş. 

 

I. TESTUL IMEP -37  .  Matricea testată -  struguri  

 

În cadrul Institutului pentru Materiale de Referință și Măsurători 

(IRMM) al Centrului Comun de Cercetare (JRC), al Direcției Generale a 

Comisiei Europene, funcționează Programul de Evaluare Internațională de 

Măsurare (IMEP) care organizează comparări interlaboratoare (ILC), în 

sprijinul politicilor UE. Acest raport prezintă rezultatele unui test de 

competență (PT), care s-a axat pe identificarea şi determinarea 

reziduurilor de pesticide din struguri în sprijinul Regulamentului 

396/2005 / CE a Parlamentului European și a Consiliului European, 

privind nivelurile maxime de reziduuri de pesticide în sau pe produsele 

alimentare și hrană de origine vegetală și animală.  Acest test de 

competenţă s-a desfășurat în colaborare cu laboratorul de referință al 

Uniunii Europene pentru reziduurile de pesticide din fructe și legume 

(EURL-FV) în Almeria, Spania. 

La acest test s-au înregistrat 87 de participanți din 33 de țări 

diferite, din care au raportat rezultate doar 81. Din aceşti 81 de 

participanți, 40 au fost din țările UE, în timp ce 41 au fost din afara UE. 

Proba de testare a fost o mostră de struguri îmbogățită 

(fortificată) cu 20 de pesticide selectate (azoxistrobin, carbendazim, 

clorpirifos, ciprodinil, difenoconazol, fenhexamid, fludioxonil, 

imidacloprid, indoxacarb, iprodion, kresoxim metil, lambda-cihalotrin, 

metoxifenozid, miclobutanil, penconazol, piraclostrobin, pirimetanil, 

quinoxifen, tebuconazol și triadimenol). Valorile atribuite folosite pentru 

compararea rezultatelor primite de la participanți au fost obținute ca 
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medie a rezultatelor raportate de către cinci laboratoare de specialitate 

care au demonstrat experiență în analiza de pesticide din matrici de 

legume și fructe. Incertitudinile standard, legate de valorile atribuite (Uref) 

au fost calculate prin combinarea incertitudinii de caracterizare (Ucar), cu 

o contribuție de omogenitate (Ubb) și de stabilitate (Ust). Ucar a fost 

calculată în conformitate cu Ghidul ISO 35. 

Participanții au fost invitați să raporteze incertitudinile de 

măsurare a acestora. Acest lucru a fost făcut de către majoritatea 

laboratoarelor cu rezultate prezentate la acest test. 

Testul a fost anunțat pe pagina de internet IMEP mai 2013.  

Înregistrarea participanţilor a fost deschisă până la 30 august 2013, iar 

expedierea probelor ( probă fortificată şi probă martor) a fost făcută în a 

doua jumătate a lunii octombrie 2013, termenul limită de raportare a 

rezultatelor fiind de 20 decembrie 2013. 

 
Tabel 1 

Rezultatele testului IMEP 37  

Nr. Pesticide 
Scor 

Z 
Metoda de 

analiză 
Observaţii 

1 Azoxistrobin 0.03 LC-MS  
2 Carbendazim 0.01 LC-MS  
3 Clorpirifos 0.01 GC MS  
4 Ciprodinil 0.58 GC MS  
5 Difenoconazol 0.02 GC MS  
6 Fenhexamid 2.20 GC MS  
7 Fludioxonil 0.89 GC MS  
8 Imidacloprid -0.6 LC-MS  
9 Indoxacarb -2.24 LC-MS  

10 Iprodion -0.64 GC MS  
11 Kresoxim metil 0.12 GC MS  
12 Lambda cihalotrin 0.24 GC MS  
13 Metoxifenozid -1.89 LC-MS  
14 Miclobutanil 0.31 GC MS  
15 Penconazol 0.18 GC MS  
16 Piraclostrobin 0.04 LC-MS  
17 Pirimetanil 0.75 GC MS  
18 Quinoxifen -0.33 GC MS  

19 Tebuconazol 0.05 GC MS 
Nu a trecut testul stabilităţii la 

organizatorul testului 

20 Triadimenol - GC MS 
Nu a trecut testul omogenităţii 

la organizatorul testului 
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Laboratorul Regional pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide 

din Plante şi Produse Vegetale Mureş a participat la acest test folosind 

pentru analiza probei testate metoda LC-MS-QQQ dezvoltată şi validată în 

laborator pentru pesticidele care se pot fi analizate doar prin LC, iar 

pentru pesticidele care se puteam analiza prin GC a fost utilizată metoda 

GC-TOF –MS acreditate a laboratorului.  

Pesticidele care nu au fost acreditate pe metoda GC a 

laboratorului s-au raportat prin cele două metode GC şi metoda LC acolo 

unde a fost posibil. 

Deoarece prin metoda LC-MS-QQQ s-a obţinut un scor z bun 

pentru pesticidele incluse la testele europene, această metodă urmează să 

fie propusă pentru extinderea acreditării laboratorului.  

Unele pesticide au putut fi determinate atât prin GC cât şi prin LC, 

astfel s-a putu face o comparare a rezultatelor obţinute , una fiind aleasă ca 

metodă de referinţă (dacă nu este metoda acreditată), iar cealaltă este 

utilizată ca metodă de confirmare.  

În ceea ce urmează se vor prezenta sub forma tabelată pesticidele  

raporate, scorurile z obţinute şi metoda de analiză utilizată. 

 

II TESTUL EUPT – FV 16 .  Matricea ardei gras verde 

 

Testul EUPT – FV 16, a fost organizat de Laboratorul de Referință 

al Uniunii Europene pentru Reziduuri de Pesticide din Fructe și Legume 

(EURL-FV) în Almeria, Spania, având ca probă supusă testării Ardei Gras 

Verde. La test au participat 184 de laboratoare în marea lor majoritate din 

UE, unele dintre laboratoarele de referinţă în urma raportării unor 

rezultate fals negative urmând a fi degradate. 

LRCRPPPV Mureş a participat la acest test, analizând proba 

testată prin GC-TOF –MS metoda acreditată de laborator, confirmată de 

metoda LC –MS-QQQ validată în laborator, pentru pesticidele compatibile 

LC. 

Testul a fost compus din două părţi , o primă parte includea 

identificarea prin screening a compuşilor dintr-o  probă  de ardei gras şi 

cea de-a doua parte cuprindea identificarea şi cuantificarea compuşilor  

dintr-o altă probă de ardei gras. Identificarea şi cuantificarea compuşilor s-

a făcut cunoscând o listă de 176 de pesticide posibil a fi introduse în proba 

de analizat, în final dovedindu-se a fi doar 22 dintre acestea. Rezultatele 

testului de screening au fost raportate după  2 zile de la primirea probelor, 
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iar cele pentru cuantificare au fost raportate în aprilie 2014.  În luna iulie 

s-a efectuat un test de verificare a metodelor de analiză , în urma obţinerii 

la multe laboratoare a unor scoruri Z mari pentru unele pesticide (ex. 

Spinosad), astfel rezultatele sunt prezentate într-un raport preliminar, 

urmînd ca până la finele acestui an să fie elaborat şi raportul final.  

Ardeii au fost cultivaţi în sere la Universitatea din Almeria şi au 

fost trataţi fitosanitar cu produse care au conţinut pesticidele oferite spre 

investigare. Probele au fost distribuite în februarie 2014, urmând ca 

rezultatele să fie raportate până la 1 Aprilie 2014 ( iniţial fiind 28  martie 

2014). 

În ceea ce urmează sunt prezentate sub forma unei capturi de pe 

site-ul oficial DGSANCO rezultatele obţinute de laboratorul LRCRPPPV 

Mureş. Ca şi la testul IMEP rezultatele GC sunt raportate conform metodei 

de analiză GC acreditată a laboratorului, atât la screening cât şi la 

cuantificare, iar rezultatele LC sunt raportate conform metodei LC-MS-

QQQ validată în laborator. 

 
Tabel 2 

Rezultatele testului EUPT – FV 16 

 
NA- neanalizat 

 

După cum se poate observa s-au raportat doar 18 din cele 22 de 

pesticide existente în probă, deoarece deşi au fost identificate, nu s-a putut 

face cuantificarea acestora nedispunând de standarde analitice pentru 

construirea curbelor de calibrare. 

 

III TESTUL EUPT-FV 17 – Matricea broccoli 

 

Testul EUPT – FV 17 , a fost organizat de Laboratorul de 

Referință al Uniunii Europene pentru Reziduuri de Pesticide din Fructe și 

Legume (EURL-FV) în Almeria, Spania, matricea de testare fiind Broccoli.  

Au fost trimise 300 g de broccoli omogenizat conținând reziduuri de 
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pesticide, împreună cu 300 g de "blank" omogenizat de broccoli ca şi probă 

martor. Probele au fost recepţionate în luna martie 2015, urmând ca 

rezultatele să fie raportate până în aprilie, iar în mai 2015 a fost prezentat 

raportul preliminar obţinut în urma centralizării rezultatelor primite. 

La acest test s-au înscris185 de laboratoare din 30 ţări UE şi 14 

non UE, dar au participat 175 laboratoare, 10 laboratoare neraportând nici 

un rezultat sau retrăgându-şi participarea.  

Identificarea şi cuantificarea compuşilor având ca bază de plecare 

o listă de 188 de pesticide posibil a fi introduse în proba de analizat, în 

urma analizelor efectuate regăsindu-se doar 11 substanţe active: 

bupirimat, carbendazim, diazinon, difenoconazol, metoxifenozide, 

pendimetalin, permetrin ,tiabendazol, trifloxistrobin . 

Ca şi în cazul celorlalte teste de competenţă, pesticidele 

acreditate au fost raportate şi analizate pe metoda GC acreditată, iar 

celelalte pesticide neatinse de acreditare au fost determinate fie prin GC, 

fie LC în funcţie de structura şi polaritatea lor. Scorurile z obţinute sunt 

prezentate în captura următoare, preluată de pe site-ul oficial DG SANCO. 

 
Tabel 3 

Rezultatele testului EUPT – FV 17 

 
NA- neanalizat 

 

După cum se poate observa din cele 11 substanţe active , au fost 

identificate şi cuantificate 9, doar trei dintre ele fiind acreditate, restul 

fiind raportate în baza analizelor efectuate pe metodele GC şi LC validate în 

laborator dar neacreditate. Scorul z mare obţinut la carbendazim s-a 

datorat faptului că standardul analitic cu care a fost construită curba de 

calibrare a fost deteriorat, fapt confirmat de achiziţionarea (după 

terminarea testului) a unui standard de tip Material de Referinţă Certificat 

(MRC) şi reanalizarea ulterioară a matricii Broccoli, supusă testului de 

competenţă. Acelaşi lucru este valabil şi pentru bupirimat, la acesta 
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adăugându-se şi faptul că a fost identificat şi cuantificat pentru prima dată 

prin metoda GC. Pesticidele declarate ca şi neanalizate au fost identificate , 

dar neavand posibilitatea construirii unor curbe de calibrare , acestea nu 

au putut fi cuantificate. 

Având în vedere că matricea Broccoli este o matrice 

problematică, îndeosebi datorită conţinutului mare de clorofilă şi alţi 

compuşi care interferă în analize, rezultatele obţinute au fost apreciate de 

către organismele de acreditare ca fiind foarte bune. 

 

CONCLUZII 

Un laborator trebuie sa valideze o metodă de lucru atunci când 

este necesar să se stabilească dacă parametrii de performanţă ai acesteia 

sunt adecvaţi pentru rezolvarea problemelor analitice urmărite, validarea 

metodei analitice fiind astfel o cerinţă esenţială în practica analizei 

chimice. 

Testele de competenţă europene dovedesc o dată în plus că 

laboratorul acreditat care participă la ele şi obţine rezultate bune la 

acestea poate fi inclus in lista laboratoarelor oficiale europene in domeniul 

respectiv. 

Scorurile Z obţinute la toate testele la care a participat 

Laboratorul Regional pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din Plante 

şi Produse Vegetale din Mureş, reflectă calitatea serviciilor care pot fi 

oferite de către laboratorul sus amintit, prin buna pregătire a personalului 

implicat în efectuarea analizelor şi prin dotarea cu aparatură performantă 

comparabilă cu a celorlalte laboratoare din lume. 
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Abstract: 

The potato is a plant which has great 

importance for human nutrition, animal 

feed and industrial processing. Mid early 

potato varieties studied (Amelia rugged, 

Christian, Dacia, Impala and Roclas) 

reacted differently to the application of 

treatments wuth conventional and 

unconventional products. As is clear 

from the data obtained, the application 

of both conventional and unconventional 

treatments, the varieties taken into 

study, reacted differently to the 

application of the same treatments. 

We conclude that this is due to the 

effects of remineralization, rebalancing 

and regenerating of the metabolic 

processes of plants, nutrient content of 

main products, secondary products and 

trace elements acting on the plant cells, 

even in relatively unfavorable climatic 

conditions for potato culture. 

 

Cartoful este o plantă care prezintă deosebită importanţă pentru 

alimentaţia omului, furajarea animalelor şi pentru prelucrarea industrială 

[2]. Considerat pe bună dreptate „a doua pâine” a lumii, cartoful este unul 

dintre cele mai agreate alimente [1]. În prezent, datorită exploziei 

demografice, cartoful, alături de alte câteva plante, reprezintă o speranţă 

pentru asigurarea necesarului de hrană al omenirii, concurând cu cele mai 

importante alimente: cereale, carne, fructe. 

 

OBIECTIVE 

Lucrarea de faţă îşi propune identificarea şi cuantificarea 

aspectelor comportamentale ale soiurilor semitârzii de cartof în privinţa 

producţiei, la aplicarea unor tratamente cu produse neconvenţionale. 
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MATERIAL ŞI METODĂ 

Pentru realizarea obiectivelor urmărite s-a conceput o experienţă 

polifactorială, de tipul 2 x 6 x 6, în 3 repetiţii, pentru identificarea 

comportamentului soiurilor semitârzii de cartof în privinţa producţiei, la 

aplicarea unor tratamente cu produse, unde Factorul A – anii 

experimentali 2013, respectiv 2014; Factorul B – soiurile de cartof 

semitârzii: Robusta, Amelia, Christian, Dacia, Impala, Roclas; Factorul C – 

produsele neconvenţionale: Zeamă Bordeleză, Bionat, Biostar, Glutaxim, 

Terra Sorb Foliar, Maxiroot. 

 

 

Fig. 1 Schema experimentală 

 

În cadrul experienţelor desfăşurate la Staţiunea de Cercetare 

Dezvoltare Jucu, pe lângă comportarea soiurilor la aplicarea tratamentelor 

cu produse convenţionale şi neconvenţionale, s-a urmărit şi comportatea 

soiurilor din grupe diferite de precocitate, în condiţiile climatice specifice 

zonei, în ceea ce priveşte producţia. 
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Tabel 1 

Principalele caracteristici ale soiurilor semitimpurii luate în studiu 

Aspecte 

privind 

principalele 

caracteristici 

Robusta Amelia Christian Dacia Impala Roclas 

Maturitate Semitimpuriu 

Potenţialul 

productiv 
52,4 t/ha 70,6 t/ha 70,6 t/ha 95,6 t/ha Ridicată  65,9 t/ha 

Rezistenţă la 

râie 

(Synchitrium 

endobioticum) 

Rezistent Rezistent Rezistent Rezistent Rezistent Rezistent 

Forma 

tuberculului 
Rotund 

Rotund 

ovală 
Ovală 

Rotund 

ovală 
Lung ovală Ovală 

Culoarea cojii Roşie Roşie Roşie Galbenă Galbenă Galbenă 

Culoarea 

miezului 
Galbenă Galbenă Galbenă 

Galben 

deschis 
Galbenă Galbenă 

Rezistenţă la 

virusul 

răsucirii 

(PLRV) 

Rezistent Rezistent Sensibil Rezistent 
Susceptibil 

la răsucire 
Rezistent 

Rezistenţă la 

virusul Y 

(PVY) 

Rezistent 
Foarte 

rezistent 

Mijlociu 

rezistent 

Foarte 

rezistent 

Rezistenţă 

bună 

Mijlociu 

rezistent 

Rezistenţă la 

mană 

(Phytophthora 

infestans) 

Mijlociu 

rezistent 

Mijlociu 

sensibil 

Mijlociu 

sensibil 

Sensibil pe 

frunze 

Susceptibil 

pe frunze 

Mijlociu 

rezistent 

 

Pentru determinarea producţiei de cartof s-au stabili 3 etape: 

I. În prima etapă, activitatea principală a constituit-o recoltarea, această 

activitate desfăşurându-se în perioada optimă de recoltare la cultura 

cartofului şi în condiţii climatice corespunzătoare. Înainte de recoltare 

cu două săptămâni, a fost întreprinsă o acţiune premergătoare 

recoltării şi anume distrugerea vrejilor, cu rolul principal de a 

intensifica procesul de tuberizare. Recoltarea propriu-zisă a fost 

efectuată manual, pe fiecare variantă şi repetiţie în parte, pentru a se 

evita astfel pierderile de producţie şi vătămarea tuberculilor. 

II. A doua etapă a constat în numărarea tuberculilor pe fiecare variantă 

în parte (pentru a se determina greutatea medie a unui tubercul 
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pentru fiecare soi), calibrarea acestora în 3 fracţii (mare, milocie, 

mică) şi cântărirea tuberculilor din fiecarea variantă. 

III. A III-a etapă s-a axat pe întocmirea unei baze de date cu rezultatele 

obţiute în etapa a II-a. După întocmirea bazei de date, rezultatele 

obţinute după cântărire (kg) pentru fiecare variantă şi repetiţie în 

parte au fost raportate la hectar. Pentru raportarea datelor obţinute la 

hectar, s-a utilizat „ regula de trei simplă” după următoarea formulă: 

 
Q/var (kg)......................................................S var (m2) 

X....................................................................10000 m2 

X = 
var

var/*10000

S

Q
  ===> X în kg/hectar, unde 

Unde: 

Q/var – gretatea tubreculilor pe fiecare variantă 

S var – suprafaţa variante 

 

Rezultatele obţinute au fost interpretate statistic şi au stat la baza 

stabilirii eficienţei unor tratamente aplicate cu produse convenţionale şi 

neconvenţionale asupra producţiei şi a gradului de atac la soiurile luate în 

studiu. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Productivitatea soiurilor de cartof semitimpurii în anii 

experimentali 

 

În cadrul acestei experienţe, s-au folosit 6 soiuri de cartofi 

semitimpurii, respectiv Amelia, Robusta, Christian, Dacia, Impala şi Roclas. 

În continuare, s-a urmărit comportarea acestor soiuri, din punct de vedere 

al producţiei, la aplicarea unor tratamente foliare cu efect de fitoprotecţie 

împotriva principalilor agenţi patogeni. Rezultatele experimetale obţinute 

privind producţia, sunt prezentate în tabelul 2. 

Din datele prezentate în tabelul 2 rezultă faptul că, în urma 

aplicării unor tratamente foliare, producţiile obţinute în anul 2013, la 3 din 

cele 6 soiuri luate în studiu, sunt mai ridicate faţă de producţiile obţinute 

în anul 2014. În anul 2013 s-au înregistrat  diferenţe foarte semnificativ 

pozitive faţă de varianta martor (soiul Robusta) la soiul Dacia şi diferenţe 

semnificativ pozitive la soiurile Amelia şi Christian. 
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Tabel 2 

Productivitatea soiurilor de cartof semitimpurii în anii experimentali 

Anul 

 

Soiul 

2013 2014 

Producţia 

(t/ha) 
Dif. Semnificaţia 

Test  

Duncan 

Producţia 

(t/ha) 
Dif. Semnificaţia 

Test  

Duncan 

Robusta 16,36 0,00 Mt. A 21,89 0,00 Mt.            EF 

Amelia  18,60 2,23 *    BCD 21,96 0,07 -            EF 

Christian  18,55 2,19 *    BCD 22,46 0,58 -              F 

Dacia  20,09 3,73 ***        DE 16,96 -4,93 000 AB 

Impala  17,07 0,71 - AB 17,61 -4,28 000 ABC 

Roclas  15,76 -0,60 - A 19,39 -2,50 0       CD 

DL (p 5%)                          1,30                                                                          1,30                   

DL (p 1%)                          1,77                                                                          1,77 

DL (p 0.1%)                      2,39                                                                           2,39 

 

În anul 2014, s-au înregistrat diferenţe foarte semnificativ 

negative faţă de martor la soiurile Dacia şi Impala şi o diferenţă 

semnificativ negativă la soiul Roclas. La soiurile Amelia şi Christian nu s-au 

înregistrat diferenţe semnificative faţă de martor. 

Din figura 2 rezultă că, faţă de producţiile medii înregistrate în cei 

doi ani experimetali, soiurile Robusta, Amelia, Christian, Impala şi Roclas s-

au evidenţiat în anul experimental 2014, în timp ce, în anul 2013, doar la 

soiul Dacia s-au înregistrat producţii mai ridicate comparativ cu media 

 

 

Fig. 2 Productivitatea soiurilor de cartof semitimpurii comparativ cu media 
tratamentelor în anii experimentali 

Diferenţele de producţie din anii experimentali, pot fi justificate 

prin prisma faptului că precipitaţiile înregistrate, mai ales pe perioada de 
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vegetaţie, au fost neuniforme, temperaturile înregistrând valori mai 

ridicate faţă de media multianuală. 

 

Influenţa unor produse convenţionale şi neconvenţionale aplicate 

soiurilor semitimpurii asupra producţiei 

 

După cum s-a observat în tabelul 2, producţiile înregistrate în cei 

doi ani experimentali au fost diferite. Datele climatice înregistrate la 

Staţiunea de Cercetare Jucu, scot în evidenţă faptul că, pe perioada de 

vegetaţie a cartofului, precipitaţiile înregistrate au fost distribuite 

neuniform, în timp ce temperaturile au depăşit media multianuală. 

În tabelul 3 sunt prezentate producţiile obţinute în anii 

experimentali şi media producţiilor obţinute, la aplicarea unor tratamente 

convenţionale şi neconvenţionale. În urma analizei datelor, în anul 2013, la 

variantele la care s-au aplicat produsele Terra Sorb Foliar şi Maxiroot, 

diferenţele înregistrate au fost semnificativ negative. Celelalte produse nu 

au înregistrat diferenţe semnificative. Din datele prezentate în anul 2013, 

rezultă faptul că, nici un tratament aplicat cu produse neconvenţionale nu 

a înregistrat diferenţe semnificativ pozitive faţă de martor. 

În anul 2014, la aplicarea tratamentelor cu produsele, Bionat, 

Biostar, Glutaxim, Terra Sorb Foliar şi Maxiroot au înregistrat diferenţe 

foarte semnificativ negative.  

Media producţiilor din anii experimentali la toate soiurile 

semitimpurii luate în studiu (tabel 3), obţinută prin interpretarea 

rezultatelor cu ajutorul Testului Duncan, scoate în evidenţă faptul că, la 

aplicarea tratamentelor cu produsele Bionat, Glutaxim, Terra Sorb Foliar şi 

Maxiroot, s-au înregistrat diferenţe distinct semnificativ negative, 

respectiv foarte semnificativ negative. Aceste date obţinute, ne determină 

să concluzionăm că, în condiţiile climatice în care s-au desfăşurat 

experienţele (distribuţie neuniformă a precipitaţiilor şi temperaturi mai 

ridicate decât media multianuală pe perioada de vegetaţie), aplicarea 

tratamentelor neconveţionale a avut efecte foarte negative în ceea ce 

priveşte producţia. 
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Tabel 3 

Influenţa unor produse convenţionale şi neconvenţionale aplicate soiurilor semitimpurii asupra producţiei 

Anul 
 

Tratamentul 

2013 2014 Media 2013-2014 
Producţia 

(t/ha) 
Dif. Semnif. 

Test 
Duncan 

Producţia 
(t/ha) 

Dif. Semnif. 
Test 

Duncan 
Producţia 

(t/ha) 
Dif. Semnif. 

Test 
Duncan 

Zeama Bordeleza 19,33 0,00 Mt.        EFG 22,29 0,00 Mt.                I 20,81 0,00 Mt.         EF 
Bionat 18,43 -0,90 -     DEFG 18,49 -3,81 ooo     DEFG 18,46 -2,35 ooo      CD 
Biostar 18,58 -0,75 -     DEFG 18,80 -3,49 ooo     DEFG 18,69 -2,12 oo      CD 
Glutaxim 18,88 -0,45 -     DEFG 14,47 -7,82 ooo A 16,67 -4,14 ooo AB 
Terra Sorb Foliar 16,98 -2,36 o    BCDE 16,76 -5,53 ooo   BCD 16,87 -3,94 ooo AB 
Maxiroot 16,88 -2,45 o    BCD 16,88 -5,42 ooo   BCD 16,88 -3,93 ooo AB 
DL (p 5%)                                                         1,95                                                                         1,95                                                 DL (p 5%)    = 1,38 

DL (p 1%)                                                         2,57                                                                         2,57                                                 DL (p 1%)    = 1,82 
DL (p 0.1%)                                                     3,29                                                                         3,29                                                 DL (p 0.1%) = 2,33 
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Tabel 4 
Comportarea soiurilor semitimpurii în privinţa producţiei la aplicarea unor tratamente cu produse convenţionale şi 

neconvenţionale  

Factorul a 
(anul) 

Factorul c 
(tratament) 

Factorul b (soiul)  
Amelia  Robusta  Christian  Dacia  Impala  Roclas  

P
ro
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(t
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a)
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ia
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P
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cţ
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/h
a)

 

D
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n
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m
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2013 

Zeama Bordeleză 16,15 0,00 Mt. 18,03 0,00 Mt. 20,50 0,00 Mt. 29,57 0,00 Mt. 17,00 0,00 Mt. 14,73 0,00 Mt. 
Bionat 24,65 8,50 *** 15,07 -2,96 - 25,61 5,11 * 18,61 -10,96 ooo 10,76 -6,24 o 15,88 1,15 - 
Biostar 15,46 -0,69 - 19,11 1,08 - 22,73 2,23 - 19,19 -10,38 ooo 18,07 1,07 - 16,92 2,19 - 
Glutaxim 21,96 5,81 * 13,84 -4,19 - 18,73 -1,77 - 17,73 -11,84 ooo 21,00 4,00 - 20,00 5,27 * 
Terra Sorb Foliar 20,76 4,61 - 16,65 -1,38 - 18,88 -1,62 - 17,30 -12,27 ooo 14,73 -2,27 - 13,53 -1,20 - 
Maxiroot  18,26 2,11 - 15,53 -2,50 - 21,23 0,73 - 19,03 -10,54 ooo 17,23 0,23 - 10,00 -4,73 - 

2014 

Zeama Bordeleză 17,65 0,00 Mt. 18,29 0,00 Mt. 18,41 0,00 Mt. 22,28 0,00 Mt. 22,61 0,00 Mt. 34,51 0,00 Mt. 
Bionat 12,26 -5,39 o 20,02 1,73 - 28,21 9,80 *** 14,85 -7,43 oo 16,74 -5,87 o 18,84 -15,67 ooo 
Biostar 25,62 7,97 ** 18,84 0,55 - 27,62 9,21 *** 11,29 -10,99 ooo 13,77 -8,84 ooo 15,66 -18,85 ooo 
Glutaxim 15,40 -2,25 - 14,74 -3,55 - 18,46 0,05 - 10,24 -12,04 ooo 15,66 -6,95 oo 12,32 -22,19 ooo 
Terra Sorb Foliar 15,34 -2,31 - 19,54 1,25 - 18,52 0,11 - 16,89 -5,39 o 17,92 -4,69 - 12,34 -22,17 ooo 
Maxiroot  19,11 1,46 - 18,78 0,49 - 21,64 3,23 - 17,97 -4,31 - 11,36 -11,25 ooo 12,39 -22,12 ooo 

DL (p 5%)                                                                     4,78                               4,78                                4,78                                  4,78                                     4,78                                    4,78 
DL (p 1%)                                                                     6,29                               6,29                                6,29                                  6,29                                     6,29                                    6,29 
DL (p 0.1%)                                                                 8,07                                8,07                                8,07                                  8,07                                     8,07                                    8,07 
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CONCLUZII 

Soiurile de cartofi semitimpurii luate în studiu (Amelia, Robusta, 

Christian, Dacia, Impala şi Roclas), au reacţionat diferit la aplicarea 

tratamentelor cu produse convenţionale şi neconvenţionale. 

În tabelul 4 sunt prezentate producţiile obţinute la cele 6 soiuri 

semitimpurii luate în studiu, pe cei doi ani experimentali, la aplicarea 

tratamentelor. În continuare datele vor fi analizate pentru fiecare an 

experimental în parte, precum şi pentru media producţiilor obţinute în cei 

doi ani experimentali. 

Analizând datele din tabelul 4, în urma aplicării tratamentelor cu 

produse convenţionale şi neconvenţionale în anul 2013, se remarcă faptul 

că, soiurile semitimpurii luate în studiu s-au comportat foarte diferit din 

punct de vedere al producţiei. 

Soiul Amelia, la aplicarea tratamentelor cu produsului 

neconvenţionale Biostar, a înregistrat un spor de producţie mai ridicat faţă 

de varianta martor (Zeamă Bordeleză), diferenţele înregistrate fiind foarte 

semnificativ pozitive respectiv semnificativ pozitive faţă de martor. 

În cazul soiului Robusta, în anul 2013, tratmentele aplicate cu 

produsele neconvenţionale, nu au influenţat productivitatea soiului, 

diferenţele înregistrate fiind nesemnificative faţă de martor. 

Faţă de soiurile amintite, soiul Christian la aplicarea 

tratamentelor, a reacţionat negativ în ceea ce priveşte producţia. Singurul 

tratament neconvenţional care a influenţat pozitiv producţia este 

reprezentat de produsul Bionat, caz în care, diferenţa înregistrată a fost 

semnificativ pozitivă faţă de martor. La aplicarea tratamentelor cu 

celelalte produse, diferenţele înregistrate au fost nesemnificative faţă de 

martor. 

Soiul de cartof semitimpuriu Dacia, dintre cele şase luate în 

studiu, a fost singurul care a reacţionat foarte negativ la aplicarea 

tratamentelor cu produse neconvenţionale.  

Soiul semitimpuriu Impala a reacţionat negativ, din punct de 

vedere al producţiei, la aplicarea tratamentelor cu produsului 

neconvenţional Bionat. În cazul aplicării celorlalte tratamente cu produse 

neconvenţionale, diferenţele înregistrate în anul 2013 au fost 

nesemnificative faţă de mator.  

Conform datelor prezentate în tabelul 4, obţinute în urma 

înterpretării reultatelor cu ajutorul testului comparaţiilor multiple (Test 

Duncan), soiul semitimpuriu Roclas a reacţionat pozitiv la aplicarea 
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tratamentelor cu produsul neconvenţional Glutaxim, diferenţele 

înregistrate fiind distinct semnificativ pozitive, respectiv semnificativ 

pozitive faţă de varianta mator. La aplicarea celorlalte produse, diferenţele 

înregistrate au fost nesemnificative faţă de martor. 

Din datele prezentate în tabelul 4 putem afirma faptul că, în anul 

2013, aplicarea tratamentelor cu produsele neconveţionale Bionat şi 

Glutaxim au influenţat pozitiv potenţialul productiv al soiurilor. Acest fapt 

poate fi justificat prin faptul că anul 2013, din punct de vedere climatic, a 

fost unul nefavorabil, cu temperaturi mai ridicate faţă de media 

multianuală şi cu o distribuţie neuniformă a precipitaţiilor, mai ales pe 

perioada de vegetaţie a cartofului. Elementele nutritive conţinute de 

produsele neconvenţionale, coroborate cu grupa de precocitate din care 

fac parte soiurile luate în sudiu, au avut o influenţă pozitivă asupra 

producţie în condiţii climatice destul de nefavorabile culturii cartofului. 

În anul experimental 2014, soiurile semitimpurii s-au comportat 

diferit faţă de anul 2013 la aplicarea tratamentelor. Dintre produsele 

neconvenţionale se remarcă Biostarul, sporurile de producţie ale soiului 

Amelia înregistrate la varianta tratată cu acest produs fiind distinct 

semnificativ pozitive faţă de martor, în timp ce produsul neconvenţional 

Bionat a avut o influenţă negativă asupra producţiei, diferenţa înregistrată 

fiind semnificativ negativă faţă de martor. 

În cazul soiului Robusta se remarcă produsul neconvenţionale 

Atonik, diferenţele înregistrate fiind foarte semnificativ pozitive, resectiv 

distinct semnificativ pozitive faţă de martor. 

Soiul Christian a reacţionat foarte bine la aplicarea tratamentelor 

cu produsele neconvenţionale Bionat şi Biostar, sporurile de producţie 

fiind foarte semnificativ pozitive faţă de varianta la care s-a aplicat 

tratamentul cu produsul Zeamă Bordeleză (martorul).  

Dacă primele 3 soiuri au reacţionat favorabil la aplicarea 

tratamentelor cu produse convenţionale şi neconvenţionale, după cum 

rezultă din tabelul 4, soiurile Dacia, Impala şi Roclas au reacţionat 

nefavorabil la majoritatea produselor aplicate. Soiul Dacia a reacţionat 

nefavorabil la majoritatea produselor neconvenţionale aplicate, diferenţele 

înregistrate fiind foarte semnificativ negative faţă de martor.  

În cazul soiului Impala, majoritatea tratamentelor aplicate cu 

produse neconvenţionale au influenţat negativ potenţialul productiv al 

soiului, diferenţele înregistrate fiind foarte semnificativ negative, respectiv 

distinct semnificativ negative faţă de martor (tabelul 4). 
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Dintre cele 6 soiuri luate în studiu, soiul Roclas se remarcă prin 

faptul că a reacţionat negativ la aplicarea celor 6 tratamente.  

După cum rezultă din datele prezentate în tabelul 4, soiurile 

semitimpurii luate în studiu s-au comportat diferit în cei doi ani 

experimentali. Dacă în anul 2013 soiul Amelia a reacţionat favorabil la 

aplicarea tratamentului neconvenţional Bionat, în anul 2014 acelaşi soi a 

reacţionat nefavorabil. Acest fapt poate fi justificat probabil, prin prisma 

faptului că, în cei doi ani experimentali, condiţiile climatice au fost diferite. 

Din punct de vedere al precipitaţiilor, anul 2014 a fost mai bogat, iar în 

acest caz, probabil că aplicarea produsului neconveţional Bionat nu ar fi 

indicată. Soiurile Dacia şi Impala au reacţionat nefavorabil la aplicarea 

tratamentelor în cei doi ani experimentali, cu menţinuea că, în anul 2014, 

soiul Impala a reacţionat nefavorabil la aplicarea majorităţii produselor. 

După cum rezultă din datele prezentate în tabelul 4, la aplicarea 

tratamentelor atât convenţionale cât şi neconvenţionale, soiurile au 

reacţionat diferit la aplicarea aceloraşi tratamente. 

Putem concluziona că acest fapt se datorează efectelor de 

remineralizare, reechilibrare şi regenerare a proceselor metabolice din 

plante, a conţinutului produselor în elemente nutritive principale, 

secundare şi de microelemente care acţionează la nivelul celulelor 

plantelor, chiar şi în condiţii climatice relativ nefavorabile culturii 

cartofului. Pe lângă efectele favorabile prezentate, aceste produse ajută la 

intensificarea procesului de fotosinteză, grăbind astfel sinteza corofilei şi a 

altor proteine (carbohidraţi) din celule, iar ca urmare a acestor reacţii, se 

accelerează metabolismul plantelor, care conduce la creşterea sistemului 

radicular atât în adâncime cât şi a numărului de perişori absorbanţi, 

mărind capacitatea de absorbţie a elementelor nutritive din soluţia solului. 
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Abstract: 

The water vole (Arvicola terrestris) 

can cause significant damages 

especially in areas where its population 

reaches high densities. This is a burrow 

rodent, which normally lives in 

underground galleries. To fight 

effectively against the water rat, 
integrated control is required. The 

integrated control schema consists in a 

set of strategies involving a stage of 

surveillance, of prevention and one of 

combating measures. The monitoring 

of populations is the premises for 

success in the fight against water rat. 

This can be achieved only by 

implementing a adequate surveillance 

system, which offers information 

concerning the populations ‘density. 

For this case, three sampling methods 

are currently known and often used: 

the Pascal method, the indexical 

method and the scoring method. If by 

indirect methods we refer at those 

which disadvantage the water vole’s 

habitat and favor that of its predators 
by direct combating methods we refer 

to concrete actions to fight against 

water vole’s populations. Here we can 

include the physical fight by using 

traps, the chemical fight - through 

plant protection products, and last but 

not least the biological fight which 

uses natural predators in order to keep 

under control the water rat’s 

populations. 

 

Şobolanul de apă (Arvicola terrestris), poate cauza daune 

considerabile în mediul in care trăieşte. Acesta este un rozător de vizuină,  

care trăieşte în mod normal în galerii subterane. Se hrăneşte cu rădăcini, 

bulbi, rizomi, şi leguminoase, şi consumă în general ca şi hrană 

echivalentul greutăţii sale corporale. Habitatul lui îl constiutuie solurile 

umede şi reci ale grădinilor, livezile, pajiştilor şi anumitor culturi. Ciclul de 

reproducţie poate fi considerat exploziv, întrucât acesta atinge maturitatea 

sexuală la vârsta de două luni, durata perioadei de gestaţie este de 21 de 

zile. O femelă poate rămâne gestantă de 5-6 ori pe an, cu cîte 2-8 pui la o 

naştere, pe lângă aceasta, perioada anuală de reproducere este relativ 

lungă: din aprilie până în octombrie.  



 
38 

Daunele produse de 

șobolanul de apă sunt 

considerabile în special în 

zonele în care populațiile 

acestuia ating densități 

ridicate (mai mult de 200 de 

indivizi pe hectar). Cantitățile 

mari de pământ împinse la 

suprafața covorului vegetal, 

distrugerea culturilor de 

graminee și trifoi consitituie 

cele mai importante daune 

produse pe pășunile întinse. În 

ceea ce privește pierderile de 

recoltă, se pot pierde până la 6 

tone de fân uscat pe hectar. De asemenea, poate surveni o diminuare 

considerabilă în calitatea furajelor (datorită prezenței pământului în 

silozuri ce determină o  fermentare  slabă, formarea acidului butiric, 

refuzul animalelor de a consuma silozul) și o uzură mult mai mare a 

utilajelor pentru cosit și recoltat. Mai mult decât aceasta, distrugerea 

covorului vegetal favorizează apariția buruienilor. În livezi și plantații 

forestiere, prejudiciul poate duce la pierderea a până la 80% dintre copacii 

tineri. 

Pentru a lupta eficient împotriva șobolanului de apă, strategia 

constă în combinarea acțiunilor preventive, selectate în funcție de 

caracteristicile fiecărei exploatații agricole. Folosind doar o metoda de 

luptă, oricare ar fi aceasta, ar fi ineficient; numa un set de acțiuni poate 

regla populațiile pe termen mediu. Combaterea integrată este o combinație 

de diferite metode care dezavantajează habitatul șobolanului de apă și îl 

favorizează pe cel al prădătorilor săi. Se impune necesitatea creării unui 

set de instrumente bazat pe tehnici de prevenţie și control. Metodele de 

combatere le combină pe cele directe( amplasarea capcanelor și controlul 

chimic încă de la apariția primelor focare de rozătoare) și indirecte (care 

afectează habitatul rozătoarelor și cauzelele apariției lor). Ele pot fi puse în 

practică de către agricultori la nivelul diferitelor scări spațiale (parcelă, lot, 

regiune) în funcție de constrângerile legate de exploatația agricolă 

(dimensiunea parcelei, delimitările acesteia, timpul de lucru, speculațiile 

agricole, etc.). 

Fig. 1 Daune produse de către 
şobolanul de apă pe o păşune 

(Sursă: http://www.campagnols.fr/sur-prairies.html) 
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Schema de combatere integrată presupune parcuregerea 

următoarelor etape: 

Supraveghere => Prevenire => Combatere 

Supravegherea  

Supravegherea populațiilor șobolanului de apă permite 

cunoașterea stadiului de infestare a exploatației agricole în vederea 

demarării planului de acțiune înainte ca daunele produse de acesta să fie 

considerabile.Obiectivul  global este menținerea populațiilor de rozătoare 

la un nivel scăzut, corespunzător fazei de densitate scăzută din cadrul 

ciclului lor biologic plurianual. Prin identificarea speciei prezente în timp 

și spațiu, pe baza unei supravegheri continue, este posibilă prevenirea 

riscurilor. Punerea în practică a unei rețele de supraveghere biologică a 

teritoriului se face la modul general pe baza buletinului de protecție 

fitosaniatră, obiectivul global fiind crearea unei baze de date cu informații 

privitoare la evoluția populațiilor de rozătoare și a daunelor  produse de 

acestea, pentru identificarea speciei în cauză și punerea în practică a 

măsurilor de combatere integrate, după cum urmează: 

 Localizarea populațiilor de rozătoare și identificarea galeriilor 

produse de acestea; 

 Identificarea zonelor cu focare de rozătoare; 

 Încurajarea unei stategii de combatere colectivă; 

 Obținerea în mod regulat de informații cu privire la stadiul 

populațiilor de rozătoare; 

 Diseminarea informației. 

Scopul acestui concept este de a anticipa  apariția focarele de 

rozătoare, păstrând în același timp un echilibru furajer în cadrul 

exploatației agricole. Acest set de instrumente vizează următoarele tehnici 

preventive și curative: favorizarea prădatorilor șobolanului de apă,  

organizarea colectivă a teritoriului, reducerea impactului asupra pășunilor 

prin reînsămânțarea rațională a pajiștilor după decimarea focarelor de 

rozătoare, gestiunea furajeră a exploatației  în cazul populațiilor de 

densitate scăzută, plantarea gardurilor vii pe majoritatea suprafețelor, 

curățarea pajiștilor toamna, capcane, dar și combaterea chimică a a 

șobolanului de apă și galeriilor acestuia. 

În schema ce urmează este prezentat un model de combatere care 

integrează toate intervențiile în funcție de dinamica desfășurării lor într-

un ciclu plurianual de populare 
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Fig. 2. Model de combatere a populațiilor de Arvicola terrestris în funcție de 
ciclurile plurianuale de populare.  

(Sursă http://www.campagnols.fr/le-concept-de-lutte-raisonnee.html) 

 

În cadrul conceptul de combatere  rațională, este important să se 

facă în primul rând, o diagnosticare pe fiecare parcelă în parte, luând în 

considerare locul acesteia în sistemul furajer (nivelul de producție, modul 

de exploatatre, etc.). Astfel, fiecare fermier poate aplica o strategie de 

combatere care să fie inclusă într-un plan de gestionare durabil. 

Este important ca măsurile de combatere a șobolanului de apă să 

fie integrate în managementul sistemului furajer. 

Monitorizarea populațiilor  și  abordarea colectivă a acestei 

probleme constituie premisele 

succesului în lupta împotriva șobolanului de apă. 

În ceea ce privește modalitățile de supraveghere a teritoriului, la 

ora actual există trei metode de eșantionare: 

 Metoda Pascal 

 Metoda Indicială 

 Metoda prin Notare 

 

Metoda Pascal (Pascal și colab., 1984) 

Obiectivul acesteia  îl constituie evaluarea densității unei 

populații de Arvicola terrestris, fiind destinată experimentelor în natură, la 
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scară parcelară. Se realizază prin intermediul capcanelor, pe baza 

prezenței indicilor. Pe o bandă lungă de 100 de m și lată de 10 m, se 

delimitează parcele de 5m2 . Observatorul plasează 2 capcane pe parcelă, 

apoi așteapă între 3-4 zile până când captura este prinsă. 

Densitatea șobolanului de apă pe hectar este egală cu numărul de 

capturi x 10. 

 

 

Fig. 3 Schemă de amplasare a capcanelor pe o parcelă 
(Sursă: http://www.campagnols.fr/les-differentes-methodes-de-comptage-et-destimation-des-

populations-de-campagnol-terrestre.html#2) 

 

Metoda Indicială (Giraudoux și colab., 1995) 

Obiectivul acesteia îl constituie estimarea densității relative a 

unei populații de șobolan de apă, fiind bazată pe metoda Pascal. Este 

utilizată pentru determinarea 

pragului de infestare de până la 

50 %, peste care orice tratament 

pe bază de bromadiolonă este 

interzis. Se realizează la scară 

parcelară. Observatorul 

urmărește traiectoria unei linii 

segmentată la intervale de 5 sau 

10 m, pe care notează prezența 

indicilor caracteristici prezenței 

șobolanului de apă. Raportul 

dintre numărul de intervale 

ocupate și numărul total de 

intervale este proporțional cu 

densitatea de rozătoarelor și 

permite obținerea unui indice de 

abundență relativă (calcularea  

pragurilor de intervenție: 

densitatea relativă x 100). 

 

Fig. 4. Estimarea densităţii relative 
a unei populaţii de arvicola 

terrestris după metoda Indicială 
(Sursă:http://www.campagnols.fr/les-

differentes-methodes-de-comptage-et-

destimation-des-populations-de-campagnol-

terrestre.html#2-) 
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Metoda prin notare 

Se realizează la scară zonală, obiectivul acestei metode fiind 

estimarea abundenței unei populații de șobolan de apă. Această metodă 

presupune identificarea urmelor proaspete. Observatorul parcurge la 

întâmplare și cât mai exhaustiv posibil teritoriul în căutare de movile de 

pământ create de șobolanul de apă. Acesta atribuie un scor de la 0 la 5 (pe 

grila de evaluare), în funcție de distribuția și întinderea zonei acoperite cu 

movile de pământ pe teritoriul dat. 

 

 

 

 

 
 

1 = Foarte puțini șobolani de apă 
indentificați pe baza indicilor, sau deloc. 

2 = Apariția coloniilor de șobolani 
identificate și localizate pe anumite 
parcele din interiorul teritoriului. 

 

 

 

 
 

3 = Coloniile de șobolani sunt 
identificate și localizate pe câteva 
parcele din interiorul teritoriului. 

4 = Coloniile de șobolani de apă sunt 
instalate în majoritatea pășunilor. 

 

 

Fig.5. Estimarea abundeței populației șobolanului de apă după medoda prin 
notare. 

(Sursă:http://www.campagnols.fr/les-differentes-methodes-de-comptage-et-destimation-des-

populations-de-campagnol-terrestre.html#2-) 

5= Întreaga zonă este colonizată 

(colonii izolate sau continue); numărul 

de interval  pozitive este mai mare de 

50 %. 
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METODE INDIRECTE (PREVENTIVE) DE COMBATERE A 
ȘOBOLANULUI DE APĂ 

Acestea presupun punera în practică a următoarelor măsuri: 

 Instalarea stinghiilor și a cuiburilor pentru păsări  

 Încă de la plantare trebuie  acordată o atenție specială arborilor 

printr-o atentă supraveghere și o intervenție promptă încă de  la primele 

semne de activitate sau daune produse de șobolani,  fără a omite arborii 

din vecinătate care par sănătoși. Pentru arborii izolați este posibilă 

protejarea sistemului radicular cu un coș de plasă.  

 Lucrările mecanice ale solului pot determina dezvoltarea coloniilor de 

rozătoare. 

 Întârzierea curățirii vegetației auxiliare, poate avea ca și efect o 

îmbruinenare excesivă, favorizând apariția populațiilor de șobolani. În 

zonele supuse riscului, gazonul trebuie cosit în mod regulat, inclusiv 

toamna târziu, pentru a permite descompunerea rapidă a masei vegetale. 

Aceleași lucru trebuie făcut și de-a lungul gardurilor, pilonilor, stâlpilor, 

locurilor buruienoase. 

 Pentru a limita imigrația din zonele puternic contaminate (pajiști, 

taluzuri) se recomandă instalarea unui plase  de sârmă în jurul plantației 

îngropată cel puțin 50 cm și la o înălțime de aproximativ 40 cm. Este 

avantajos să se plize partea superioară a plasei 10 cm în exterior și să 

păstreze curățenia în jurul gardului. Integritatea  gardului trebuie 

controlată în mod regulat și de asemena  trebuie amplasate și capcane 

de-a lungul acestuia. 

 

METODE DIRECTE DE COMBATERE A ȘOBOLANUI DE APĂ 

Combaterea chimică (folosirea produselor fitosaniatare) 

Combaterea chimică este interzisă (fiind ineficientă) atunci când 

numarul de intervale ocupate raportate la numărul total de intervale 

observate depășește procentul de 50% (metoda indicială prezentată 

anterior). 

Capcanele otrăvite 

În ultimii ani, numeroase substanțe eficiente împotriva 

rozătoarelor au fost abandonate (rezistență, probleme de toxicitate). În 

momentul de față sunt folosite produse cu acțiune anticoagulantă 

(antivitaminele K). Aceste rodenticide nu au o acțiune rapidă, mortalitatea 

intervine după 3-4 zile de la consumul capcanelor, datorită unei hemoragii 
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interne și externe. Anticoagulantele sunt otrăvuri periculoase, utilizarea 

lor fiind foarte controversată. 

Șobolanul de apă preferă în general momelile realizate cu bucăți 

de morcovi sau legume proaspete, precum și  cele bazate pe cereale 

tratate. Două substanțe active (S.A.) sunt eficiente în acest sens, și anume 

bromadiolona și difenacoumul. Momeala poate consta în bucăți de morcovi 

(± 4cm) sau plante scobite în centru, unde sunt introduse rodenticidele. 

Pentru utilizatorii autorizați, ¼ ml de bromadiolonă 1% sau 2,5 g de gel pe 

bază 0,05% Difenacoum.Aceste capcane sunt plasate în galerii, acesta fiind 

apoi închise cu grijă. Momelile vor fi verificate o săptămână mai târziu. 

Operațiunea trebuie repetată până când se oprește consumul. Există însă 

posibilitatea ca șobolanii de apă să colecteze aceste momeli și să le 

stocheze în cuibul lor fără a le consuma. Există dovezi că bromadiolona și 

alte rodenticide anticoagulante contaminează iremediabil lanțul trofic al 

prădătorilor naturali de rozătoare (pisici, câini, vulpi, nevăstuici, păsări de 

pradă, mistreț etc) aceste produse acumulându-se în corpului prădătorilor 

și provocându-le moartea. O vulpe dacă consumă într-o saptamana 5 sau 6 

șobolani contaminați va muri. Acest tip de otrăvire se numește otrăvire 

secundară.  

Gazarea galeriilor cu fosfină (PH3)  

Fosfină este un gaz 

foarte toxic. Se obține prin 

expunerea la aer liber a fosfurii 

de  aluminiu (sau de calciu) sau 

după arderea unui amestec de 

fosfat tricalcic de aluminiu. 

Introducând 2 tablete a câte 3 

grame de fosfură de aluminiu  în 

fiecare dintre cele două secțiuni 

ale galeriei principale a tuturor 

movilelor de pământ nou 

formate și distanțate una de alta 

prin cel puțin 2 metri, de 9 din 

10 ori, intrusul vizat este ucis. În 

Belgia, datorită toxicității sale 

ridicate, acest produs este 

vândut doar utilizatorilor 

autorizați. Se pot cumpăra recipiente fumigene care conțin fosfat tricalcic 

Fig. 6 Gazarea galeriilor cu fosfină 
(Sursă: http://www.campagnols.fr/lutte-

chimique.html) 
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care emană gaze toxice după ardere. Dar utilizarea lor este costisitoare și 

cantitatea de gaz generat de o rachetă este mai mică decât cea a unei 

tablete de 3 g, asta însemnând  că trebuie plasate 4 rachete într-un 

"mușuroi " pentru o eficacitate garantată. 

Gazarea galeriilor cu dioxid de carbon 

Dioxidul de carbon 

este eficient dar are un mare 

dezavantaj. Dacă tratmentul  

nu este aplicat pentru o 

perioada  suficientă de timp 

pentru a "asfixia" șobolanul cu 

gaz, atunci acesta doar va fi 

adormit și va reveni la viață 

atunci de îndata ce gazul se va 

evapora. În plus, tehnică de  

punere în aplicare este destul 

de complexă, însă nu prezintă 

un pericol pentru mediu.  

Gazele de eșapament 

ale unui motor cu aprindere 

prin scânteie sunt adesea 

folosite pentru a ucide 

șobolanii de apă în vizuinile lor. Acestea conțin dioxid de carbon (CO2), 

monoxid de carbon de carbon (CO). și o serie de alte gaze, o mare parte 

dintre acestea  fiind foarte cancerigene 

Monoxidul de carbon înlocuiește oxigenul și provoaca daune 

grave la nivelul diferitelor organe ale corpului. Această metodă, din motive 

evidente, nu este recomandată din punct de vedere ecologic.  
 

Metode fizice de combatere – capcanele 

Capcanele reprezintă cel mai eficient mijloc de combatere, mai 

ieftin și mai ușor de pus în prcatică pe suprafețe mici. Amplasarea 

capcanelor însă necesită îndemânare și anumite cunoștiințe. Existe diferite 

tipuri de capcane: capcane, momeli, lipici, însă în lupta împotriva 

șobolanului de apă, în câmp, sunt adesea folosite: capcanele tip « Topcat » 

și capcanele tip clește. Alte capcane pot fi, de asemenea, eficiente.Aceste 

metode de combatere directă sunt folosite și de agricultorii ecologici. 

Folosirea capcanelor este o metoda foarte eficienta, dar destul de exigentă 

și consumatoare de timp. Este utilă atunci când vrem să cunoaștem 

Fig. 7 Aparatul „Mauki” pentru gazarea 
galeriilor 

(Sursă:http://www.campagnols.fr/lutte-

physique.html) 
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structura populației într-o anumită zonă  sau ca parte a recunoașterii  

indicilor de suprafață. 

Capcana tip clește 

Această capcană este utilizată pe scară largă. Este ușor de 

transportat însă puțin cam dificil de plasat și scos în cazul unei utilizări 

intensive. 

Amplasarea ei necesită parcurgerea următoarelor etape: 

- Identificarea celor mai recente movile de pământ 

- Dechiderea galeriilor cu o cazma  

- Îndepăraterea solului la intrarea în galerie 

- Armarea capcanei glisând clapeta între cele două tije  ale clemei care îl 

va declanșa folosind un distanțier 

- Amplasarea  unei capcane în fiecare orificiu  

- Semnalizarea locului unde a fost plasată capcana 

- Resigilarea deschiderii cu un ajutorul unui bulgăre de pământ 

Capcana "Topcat" 

Capcana "Topcat" folosită  mai ales pentru șobolanul de apă, 

poate fi plasată pe sol lângă  galeriile acestora, după identificarea galeriilor  

este săpată o groapă unde va fi plasată capcana, urmând ca apoi galeria să 

fie închisă cu grijă. 

Șobolanul va trece prin toate galeriile sale pe parcursul zilei, 

trecând astfel și prin capcană. Aceasta  funcționează fără momeală, în 

ambele sensuri ale galeriei. Dacă galeria în care este plasată  

capcana este locuită, mai devreme sau mai târziu întreaga familie 

va trece prin ea și va fi capturată, chiar și în câteva minute. Cu 40 sau 50 de 

capcane "Topcat", pot fi capturați până la 100 de șobolani pe zi. 
 

Combaterea biologică 

Controlul biologic este o metodă alternativă, complementară 

metodelor fizice și chimice. Acesta are ca și scop restaurarea și/ sau 

crearea de habitate favorabile pentru diferite specii de prădători ale 

șobolanului de apă. 

De mai mulți ani, au fost testate soluții, însă controversate, 

acestea au fost abandonate: 

 Eliberarea prădătorilor care provin din captivitate 

 Utilizarea agenților patogeni cum ar fi bacterii sau virusuri 

Ambele soluții erau în realitate utopice datorită  dificultății 

adaptării prădătorilor în sălbaticie, dar și prin aspectele tehnice și etice pe 

care le impuneau. Nu era posibilă evaluarea impactului real al acestor 
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practici asupra ecosistemului, asupra speciilor coexistente, și mai ales 

asupra omului. 

La ora actuală, combaterea biologică presupune menținerea unui 

nivel de prădători suficient, favorizând activitatea lor prin punerea în 

aplicare a măsurilor de protecție la două niveluri: 

- Individual, la nivel de exploatație agricolă și în relație cu alți parteneri: 

instalarea de stinghii și/sau cuiburi, întreținerea și /sau restaurarea 

gardurilor vii, etc. Prădătorii naturali sunt adesea observați stând la 

vânătoare atât ziua (pisici, nevastuici, hermină, păsări de pradă) cât și 

noaptea (vulpi, pisici, bursucul, dihorul, bufnițe). 

- Colectiv, prin reglementări la nivel național 

Șobolanii de apă produc pagube mari în pajiști și culturi în 

anumiți ani întrucât există un fenomen ciclic de suprapopulare.Capcanele 

și/sau controlul chimic sunt posibile împotriva șobolanului de apă când 

populațiile sunt încă la o densitate foarte scăzută, cu scopul de a întârzia 

apariția unei suprapopulări. În cazul  în care se ajunge la o suprapopulare, 

tratamentul chimic este fatal pentru o mare parte din fauna auxiliară.  

În prezent, nu există o metodă minune pentru a combate 

rozătoarele, însă se înceacrcă în mod continuu dezvoltarea de noi tehnici 

pentru controlul sau prevenirea populațiilor acestuia. Ideea de a crea 

bariere împotriva acestor rozătoarer pare să deschidă noi orizonturi.Va fi 

nevoie însă de reînsămânțarea parcelelor afectate pentru a preveni 

apariția vegetației  sălbatice, care, în cazul în care a apărut determină 

probleme semnificative în viitor. 
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Abstract: 
Potato, one of the most important 

vegetable crops in Romania face the 

same problems related to the 

sustainable management of plant 

protection. Based on these premises is 

an imposed increasingly finding 

unconventional solution for antifungal 

and antibacterial treatments applied 

purpose potato culture 

An important alternative is 

represented by the adoption of 

integrated management option. In this 

type of approach an important role is to 

identify and tests some practical 

application, potentially fitoncide plant 

resources. 

Due to its well-known antibacterial 

and antifungal properties, Allium sativum 

L. - garlic has been tested to its use as an 

antibacterial and/or antifungal against 

black rot of potato disease caused by the 

bacterium Erwinia cartovora. 

The purpose of this paper is to test 

the antibacterial and antifungal effects of 

aqueous extracts of garlic (Allium 

sativum L.) and organic selenium-

enriched garlic on the attack of Erwinia 

cartovora bacteria in potato crops. 

 

INTRODUCERE 

Cartoful, una dintre cele mai importante culturi vegetale în 

România, se confruntă, cu aceleași probleme legate de gestionarea 

durabilă a protecției fitosanitare. Pe baza acestor premise se impune tot 

mai mult identificarea de solții neconvenționale pentru tratamentele cu 

scop antifungicid și antibactericid aplicate culturii cartofului [1,2] 

O alternativă importantă este reprezentată de adoptarea opțiunii 

managementului integrat. În cadrul acestui tip de abordare, un rol 

important revine identificării și testării, în vederea aplicării în practică, a 

resurselor vegetale cu potential fitoncid. Datorita binecunoscutelor sale 

proprietăți antibactericide și antifungice, Allium sativum L. - usturoiul a 
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fost testat în vederea utilizării sale ca agent antibactericid și/sau 

antifungic împotriva putregaiului negru al cartofului, boală produsă de 

bacteria Erwinia carotovora. 

Datorită realităților cu care se confruntă agricultura 

contemporană, datorată nu numai creșterii continue a populației globului, 

dar și efectelor extreme produse de schimbările climatice, se impune tot 

mai acut identificarea de soluăii novatoare care să vină în sprijinul 

practicilor fitosanitare, în sensul eficientizării acestora, simultan cu 

asigurarea protecției mediului. 

Informațiile disponibile pe parcursul ultimelor decenii, atât din 

literatura de specialitate, cât și din practică, au condus la constatarea că 

pentru a eficientiza strategiile fitosanitare și a minimaliza inputurile de 

sorginte predominant chimică, de sinteză, în culturile legumicole, este 

necesară nu numai o foarte bună cunoaștere a modului de manifestare a 

principalilor agenți patogeni cu care se confruntă fermierii , ci și posibilele 

modificări ale comportamentului acestora la tratamentele clasice, prin 

dezvoltarea fenomenului de rezistență. În cazul particular al cultivării 

soiurilor autohtone de cartof, în condițiile pedo – climatice ale Câmpiei 

Transilvaniei, cele mai importante provocări la care fermierii trebuie să 

facă față, prin tratamente fitosanitare adecvate, sunt determinate de 

apariția bolilor cu cea mai ridicată frecvență în zonă, respectiv mana, 

alternarioza si înnegrirea tulpinii cartofului. 

Astfel, în vederea asigurării unei eficacități sporite a 

tratamentelor în condiții prietenoase cu mediul, se impune desfășurarea, 

pe baze științifice, a unor teste care să includă tratamente alternative, pe 

baza de fitoncide, cu principii active ce au eficiență similară celor  cu cea a 

produselor de sinteză. 

Scopul prezentei lucrări îl constituie testarea efectelor 

antibactericide și antifungice ale extractelor apoase de usturoi (Allium 

sativum L.) și usturoi îmbogățit în seleniu organic asupra atacului bacteriei 

Erwinia carotovora  asupra culturilor de cartof, la soiurile Roclas și Redsec. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Experimențele s-au realizat în satul Pădureni, comuna Pădureni, 

județul Cluj - 47° 04’ 14 N, 24° 00’ 0E (Fig. 1). 

Materialul biologic utilizat a fost reprezentat de două soiuri de 

cartof autohtone, respectiv Redsec și Roclas. 
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Fig. 1 Localizarea câmpului experimental 

 

Soiul de cartof Redsec este un soi semitârziu, creat la Staţiunea 

de Cercetări pentru Cultura Cartofului Târgu Secuiesc. Are o perioadă de 

vegetaţie de 110 - 120 zile. Tuberculul este rotund, cu coaja de culoare 

roşie, pulpa galbenă şi ochi superficiali. Are rezistenţă foarte ridicată la 

virusul Y şi virusul răsucirii frunzelor şi este relativ rezistent la mană pe 

foliaj şi tuberculi. Este rezistent la râia neagră şi nematodul cu chişti. Are 

calităţi culinare superioare, consistenţă mijlocie, fiind pretabil pentru 

majoritatea preparatelor culinare şi pentru obţinerea de chips-uri. 

Conţinutul în amidon este de 16%. Acest soi se poate folosi atât pentru 

consum, cât şi pentru industrializare. Din punct de vedere tehnologic, soiul 

Redsec răspunde foarte bine la fertilizare, necesită rezerve suficiente de 

calcar, tuberizează pe stoloni scurţi, asimilează rapid substanţele nutritive 

din sol, într-un număr sporit de tuberculi, de dimensiuni decente. Are 

capacitatea biologica de producţie egală cu 55 t/ha) [3]. 

Soiul de cartof Roclas este produs de Institutul Cartofului de la 

Braşov şi este un soi semitimpuriu. Tuberculii sunt ovali, coaja galbenă, 

pulpa galbenă. Tufa este dezvoltată, bogată în frunze, portul semierect. 

Prezintă rezistenţă medie la mană şi alternarioză pe frunze şi tuberculi, 

precum şi la virusul Y al cartofului. Este rezistent la virusul răsucirii 

frunzelor de cartof şi la râia neagră a cartofului, are un conţinut în amidon 

de 17% şi calitate culinară buna. Are capacitatea biologica de producţie 

egală cu 65,9 t/ha [4]. 
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Tratamentele foliare au fost efectuate cu produse 

convenţionale, respectiv Infinito 687.5 SC şi Alcupral 50 PU. Tratamentele 

neconvenţionale foliare au constat în soluţii apoase 1,1% şi 2,2% Allium 

sativum L. îmbogăţit în Se organic.  

Ca urmare a infecţiilor de agenţi patogeni şi dăunători, la plantele 

de cultură se disting două momente principale: atacul şi paguba. Atacul 

este valoric prin frecvenţă (F%), intensitate (I%) şi grad de atac (GA%). 

Frecvenţa atacului este valoarea relativă a numărului de plante sau organe 

ale plantei atacate (n) raportate la numărul de plante sau organe observate 

(N). Valoarea frecvenţei se apreciază prin observaţii directe asupra unui 

număr de plante sau organe, în funcţie de cazuri şi condiţii existând 

diverse metode de luare a probelor sau de efectuare a observaţiilor. 

 

 

Fig. 2 Schema experimentală 
Ro – Roclas; Re – Redsec. Nota 2: R – repetiţia; V1 – martor; V2  – tratament cu extract apos 1,1% Allium 

sativum L.; V3 – tratament cu extract apos 2,2% Allium sativum L.; V4 – tratament cu Alcupral 50 PU; V5 – 

tratament conventional cu Infinito 687.5 SC; V6 – tratament cu extract apos 1,1% Allium sativum L. 

îmbogăţit în Se organic; V7 – tratament cu extract apos 2,2% Allium sativum L. îmbogăţit în Se organic 

 

Gradul de atac (GA%) este expresia extinderii atacului asupra 

culturii sau numărului total de plante la care efectuăm observaţiile. 

Expresia valorică a GA este dată de relaţia: 

GA%=
100

FxI
 

Studiul s-a realizat în condiţiile normale de întreţinere a 

culturilor de cartof, respectiv tratamente carcateristice, lucrări de 

întreţinere a culturii, respectiv lucrări de combatere a buruienilor prin 

praşile manuale, alături de rebilonările corespunzătoare. 

Ţinându-se cont de caracteristicile parametrului şi/sau 

fenomenului monitorizat (agent patogen, grad de atac, factor abiotic, 
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influenţa evoluţiei factorului abiotic asupra gradului de atac etc.) au fost 

practicate sistemele de monitoring adecvate. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Diferenţe semnificative statistic asigurate la pragul de 

semnificaţie 5% au fost obţinute între gradele de atac înregistrate între 

anul 2013 şi 2014 la variantele experimentale la care tratamentul 

împotriva bacteriei Erwinia carotovora pv. atroseptica s-a efectuat în mod 

convenţional prin utilizarea produsului Alcupral 50 PU - d = 0,97%, 

precum şi neconvenţional cu soluţie apoasă 2,2% Allium sativum L. 

îmbogăţit în seleniu organic - d = 1,10% (Tabelul 1). 

 
Tabelul 1 

Semnificaţia diferenţelor dintre mediile gradelor de atac (GA%) ale Erwinia 
carotovora pv. atroseptica (ANOVA) la soiul de cartof Redsec în cadrul 

aceleeaşi variante experimentale între anii 2013 şi 2014  

Diferenţa (Difference) - d GL (DF) t p 

1M2013 + 1M2014 +0,69ns 26 +1,516 0,141 

22013 – 22014 +0,10ns 26 +0,624 0,537 

32013 – 32014 +0,55ns 26 +1,253  0,221 

42013 – 42014 +0,97* 26 +2,682 0,013 

52013 – 52014 +0,64ns 26 +0,993 0,329 

62013 – 62014 +1,10* 26 +2,651 0,022 
Notă: 1 - martor; 2 – tratament cu extract apos 1,1% Allium sativum L.; 3 – tratament cu extract apos 
2,2% Allium sativum L.; 4 – tratament cu Alcupral 50 PU; 5 – tratament cu extract apos 1,1% Allium 
sativum L. îmbogăţit în Se organic; 6 – tratament cu extract apos 2,2% Allium sativum L. îmbogăţit în Se 
organic 

 

În ceea ce priveşte studiul diferenţelor dintre gradele de atac ale 

bacteriei Erwinia carotovora pv. atroseptica înregistrate la celălat soi de 

cartof luat în studiu, respectiv Roclas (Tabelul 2), rezultatele obţinute prin 

compararea lor în cei doi ani experimentali, diferă faţă de cele înregistrate 

la soiul Redsec (Tabelul 1). Astfel, diferenţele neasigurate statistic la 

pragul de semnificaţie 5% au fost înregistrate pentru mai puţine variante 

experimentale (Tabelul 2). 

Cea mai mica diferenţă, egală cu 0,12% a fost înregistrată tot la 

varianta experimentală tratată neconvenţional cu soluţie apoasă 1,1% de 

Allium sativum L., similar rezultatelor obţinute la celălat soi de cartof luat 

în studiu, respectiv Redsec (Tabelul 1). 

 

 



 
54 

Tabelul 2 
Semnificaţia diferenţelor dintre mediile gradelor de atac (GA%) ale Erwinia 

carotovora pv. atroseptica (ANOVA) la soiul de cartof Roclas în cadrul 
aceleeaşi variante experimentale între anii experimentali 2013 şi 2014  

Diferenţa (Difference) - d GL (DF) t p 

1M2013 + 1M2014 +0,21ns 26 +0,434 0,667 

22013 – 22014 +0,12ns 26 +0,850 0,403 

32013 – 32014 +1,29* 26 +2,422 0,016 

42013 – 42014 +0,55ns 26 +0,941 0,354 

52013 – 52014 +1,04* 26 +2,308 0,029 

62013 – 62014 +1,18* 26 +2,345 0,035 
Notă: 1 - martor; 2 – tratament cu extract apos 1,1% Allium sativum L.; 3 – tratament cu extract apos 
2,2% Allium sativum L.; 4 – tratament cu Alcupral 50 PU; 5 – tratament cu extract apos 1,1% Allium 
sativum L. îmbogăţit în Se organic; 6 – tratament cu extract apos 2,2% Allium sativum L. îmbogăţit în Se 
organic 

 

Rezultatele obţinute sugerează faptul că tratamentul 

neconvenţional cu soluţie apoasă 1,1% Allium sativum L. şi în orarecare 

măsură şi tratamentul neconvenţional cu soluţie 1,1% Allium sativum L. 

îmbogăţit în seleniu organic (Tabelele 1 şi 2) asigură o bună 

reproductibilitate a rezultatelor, de unde şi avantajul utilizării acestora. 

 
Tabelul 3 

Semnificaţia diferenţelor dintre mediile gradelor de atac (GA%) al Erwinia 
carotovora pv. atroseptica (ANOVA) la soiurile de cartof Redsec şi Roclas în 

cadrul aceleeaşi variante experimentale, 2013 - 2014  

Diferenţa (Difference) - d GL (DF) t p 

1MRe + 1MRo +0,12ns 26 +0,361 0,719 

2Re – 2Ro -0,33** 26 -3,019 0,003 

3Re – 3Ro -0,23ns 26 -0,606  0,547 

4Re – 4Ro -0,24ns 26 -0,756 0,452 

5Re – 5Ro +0,07ns 26 +0,186 0,852 

6Re – 6Ro -0,31* 26 -2,908 0,044 
Notă: 1 - martor; 2 – tratament cu extract apos 1,1% Allium sativum L.; 3 – tratament cu extract apos 
2,2% Allium sativum L.; 4 – tratament cu Alcupral 50 PU; 5 – tratament cu extract apos 1,1% Allium 
sativum L. îmbogăţit în Se organic; 6 – tratament cu extract apos 2,2% Allium sativum L. îmbogăţit în Se 
organic. (Note: 1 – control; 2 – treatment with aqueous extract of 1.1% Allium sativum L.; 3 – treatment 
with aqueous extract of 2.2% Allium sativum L.; 4 – treatment with Alcupral 50 PU; 5 – treatment with 
aqueous extract of 1.1% Allium sativum L. enriched in organic Se; 6 – treatment with aqueous extract of 
2.2% Allium sativum L. enriched in organic Se). 

 

A fost obţinută o diferenţă egală cu 0,33%, între gradele de atac 

ale bacteriei la soiurile de cartof Redsec şi Roclas asigurată statistic la 

pragul de semnificaţie 1%, la varianta experimentală la care tratamentul s-
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a efectuat neconvenţional cu soluţie apoasă 1,1% Allium sativum L. şi o 

diferenţă egală cu 0,31% asigurată statistic la pragul de semnificaţie 5%, la 

varianta experimentală la care tratamentul s-a efectuat neconvenţional cu 

soluţie apoasă 2,2% Allium sativum L. îmbogăţit în seleniu organic (Tabelul 

3). 

Aceasta sugerează eficienţa sporită a tratamentelor 

neconvenţionale efectuate cu soluţii apoase 1,1% Allium sativum L. şi 2,2% 

Allium sativum L. îmbogăţit în seleniu organic la soiul Roclas. 

 

CONCLUZII 

Studiul diferenţelor dintre gradele de atac ale bacteriei Erwinia 

carotovora pv. atroseptica la soiul de cartof Redsec, obţinute în funcţie de 

tratamentele aplicate, în condiţiile experimentale specifice arealului 

studiat, reprezentativ pentru Câmpia Transilvaniei, între cei doi ani 

experimentali, respectiv 2013 şi 2014 evidenţiază diferenţe neasigurate 

statistic la pragul de semnificaţie 5% pentru majoritatea variantelor 

experimentale, precum şi pentru martor (Tabelul 1). 

Cea mai mica diferenţă, egală cu 0,10% a fost înregistrată la 

varianta experimentală tratată neconvenţional cu soluţie apoasă 1,1% de 

Allium sativum L. (Tabelul 1). 

Diferenţe semnificative statistic asigurate la pragul de 

semnificaţie 5% (Tabelul 2) au fost obţinute între gradele de atac 

înregistrate între anul 2013 şi 2014 la variantele experimentale la care 

tratamentul împotriva bacteriei Erwinia carotovora pv. atroseptica s-a 

efectuat în mod neconvenţional, respectiv la variantele: 2 (tratată cu 

soluţie apoasă 2,2% de Allium sativum L. - d = 1,29%), 4 (tratată cu soluţie 

apoasă 1,1% de Allium sativum L. îmbogăţit în seleniu organic - d = 1,04%) 

şi 5 (tratată cu soluţie apoasă 2,2% de Allium sativum L. îmbogăţit în 

seleniu organic - d = 1,18%). 

Dacă se iau în considerare rezultatele obţinute la tratamentul 

celor două soiuri de cartof luate în studiu, respectiv Redsec şi Roclas, pe 

ansamblul perioadei experimentale, anii 2013 şi 2014 (Tabelul 3) se 

constată că la marea majoritate a tratamentelor cele două soiuri se 

comportă similar. Acest fapt este confirmat de rezultatele testării 

semnificaţiei diferenţelor dintre gradele de atac ale bacteriei Erwinia 

carotovora pv. atroseptica la variantele martor şi la cele experimentale, 

pentru majoritatea acestora, diferenţele nefiind asigurate statistic la 

pragul de semnificaţie 5% (Tabelul 3). 
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Abstract: 

Phaseolus vulgaris L., the common 
bean, is an herbaceous annual plant in 
the Fabaceae family that originated in 
Central and South America and is now 
cultivated in many parts of the world. 
Easy-to-grow and high in protein, bean is 
a favourite culture for farmers 
specialised in vegetables production. 
One of major pathogens, which attack 
common bean is Xanthomonas 
campestris pv. phaseoli. It produces the 
disease named common blight, and for 
this reason finding low pollution 
solutions for treatments against the 

pathogen is an important issue for both 
scientists and farmers.  

Our study aims is to identify the 
effect of unconventional and 
conventional treatments against 
common blight (Xanthomonas campestris 
pv. phaseoli) in induced electromagnetic 
field conditions.  

The results of the trial demonstrates 
that, the use of induced electromagnetic 
field in fighting against common blight 
attack on common bean may be taken in 
consideration if appropriate 
phytosanitary treatments are applied. 

 
Cuvinte cheie: Phaseolus vulgaris L., tratamente foliare, câmp electromagnetic 

 

INTRODUCERE 

Leguminoasele pentru boabe (mazăre, fasole, soia, năut, linte, 

bob, lupin, arahide, fasoliţă, latir) fac parte din ordinul Leguminosales 

(Fabales), familia Leguminosae  (Fabaceae  sau Papilionaceae) şi au o serie 

de însuşiri morfologice, biologice, ecologice şi tehnologice comune [9]. 

Phaseolus vulgaris (L.) Savi. (fasolea comună) este specia de origine 

americană cea mai răspândită. Originară din Mexic şi Argentina (unde au 

fost găsiţi ancestorii sălbatici), are forme numeroase, grupate în 4 

varietăţi, care se diferenţiază după forma boabelor („sphaericus”, 

„ellipticus”, „oblongus”, „compressus”), existând şi multe tipuri intermediare 
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[14]. Această specie este cultivată pe suprafeţe întinse în Europa, America 

de Sud, Africa. Boabele sunt de culori foarte diferite, dar predomină 

culoarea albă.  

În România, fasolea comună se cultivă pe o suprafaţă de circa 10-

20 de mii hectare anual, adică 5-6% din totalul suprafeţei cultivate cu 

legume în toate zonele ţării. Bogată în proteine şi uşor de cultivat, fasolea 

este o cultură favorită pentru agricultorii specializaţi în producţia de 

legume. Acesta este şi motivul pentru care este acordată o atenţie 

deosebită în managementul culturii acestei specii. Tehnicile de cultivare a 

fasolei sunt diversificate în funcţie de soiurile cultivate (pe arac sau pitice), 

precum şi în funcţie de locul de cultură (în câmp deschis sau spaţii 

protejate). Partea cea mai însemnată a producţiei de boabe se obţine prin 

folosirea soiurilor pitice cu păstaie verde sau galbenă, cultivate în câmp 

deschis, de aceea elementele principale al tehnologiei sunt expuse pentru 

acest tip de cultură [6].   

În tehnologiile de cultură  a fasolei, un important loc îl ocupă 

tratamentele fitosanitare, care deseori prezintă un potenţial ridicat de 

poluare. În acest context se impune căutarea de soluţii pentru producţii de 

legume sănătoase.  

Unul dintre agenţii patogeni importanţi, care atacă cultura de 

fasole este bacteria Xanthomonas campestris pv. Phaseoli. Aceasta produce 

boala numită arsura comună, fiind  foarte răspândită în toate zonele unde 

se cultivă fasolea, producând însemnate pagube cantitative și calitative, 

înregistrându-se uneori chiar compromiterea întregii culturi. Boala se 

manifestă pe tot cursul perioadei de vegetație, începând cu răsărirea 

fasolei, pe care se observă pete circulare sau neregulate ca formă, brune-

gălbui, cu aspect apos. Pe frunze apar pete mici, de 2-3 mm, colțuroase, 

delimitate de nervuri, transparente, verzi-gălbui, acoperite cu exudat 

bacterian galben vâscos, vizibil pe fața inferioara a frunzei. În condiții 

optime de temperatură (26-28°C) și umiditate atmosferică ridicată, 

numărul și suprafața petelor crețe cresc, se unesc și inelele de decolorare 

ajung la 2-5 mm lățime. Dacă umiditatea atmosferică scade, țesuturile se 

usucă iar exudatul bacterian devine o peliculă fină, lucioasă ce se 

fragmentează ușor. Tulpinile atacate au pete brun-roșcate cu exudat gălbui 

iar pe păstăi, atacul se manifestă sub formă de pete mici, circulare, verzi-

închis, apoi brune cu o margine roșie-cărămizie. Infectarea boabelor din 

păstăi se face prin intermediul vaselor conducătoare, iar ca urmare 

boabele rămân mici, zbârcite; în cazul infecțiilor târzii, boabele au 
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tegumentul îngălbenit sau numai o pată galbenă [10, 11, 12]. Găsirea de 

soluție nepoluante pentru tratamente împotriva acestui patogen constituie 

un aspect important atât pentru agricultori cât şi pentru oamenii de știință.  

Modul  sigur din punct de vedere al protecției mediului de a 

obține o producție cât mai sănătoasă în cultura plantelor, fără utilizarea 

metodelor şi produselor tradiționale nocive, cunoaște o preocupare 

specială de câteva decenii în țările dezvoltate economic [13]. Îndeplinirea 

acestui deziderat include folosirea rațională a unor produse chimice dar şi 

înlocuirea unora cu tratamente fizice corespunzătoare. Majoritatea 

factorilor fizici utilizați cu perspectivă în viitor sunt tratamentul culturilor 

agricole cu unde electromagnetice sau microunde [1, 2, 4]. Se cunosc şi 

metode de stimulare a plantelor prin aplicarea unui tratament cu 

microunde de scurtă durată asupra semințelor [7, 8]. De asemenea s-a 

studiat efectul câmpului electromagnetic continuu asupra germinării şi 

creșterii plantelor [3,15].  

Câmpul electromagnetic (EMF) este ansamblul câmpurilor 

electrice și magnetice, care oscilează și se generează reciproc la trecerea 

curentului electric printr-un conductor. Câmpul electromagnetic se 

propagă indefinit în spațiu și constituie una din forțele principale ale 

naturii. Principalele surse de câmpuri electromagnetice de radio-frecvență 

sunt antenele care emit programele radio şi de televiziune, antenele de 

telefonie mobilă, antenele de comunicații (armată, trafic aerian, poliție, 

pompieri sau de serviciile de urgență), aparatele de telefonie mobilă, 

instalațiile de supraveghere a circulației, cuptoarele cu microunde, 

antenele telefoanelor fixe fără fir, sistemele de securitate şi multe altele 

[5]. Mecanismul de interacţiune al undelor electromagnetice cu biomasa 

este diferit în funcție de lungimea de undă. Iradiate cu lungimi de undă mai 

mici, de 250µm, biomoleculele sunt ionizate datorită energiei mari a 

fotonului asociat. În funcţie de puterea radiaţiei electromagnetice la 

nivelul plantelor şi durata de aplicare, microundele pot dezvolta efecte 

termice şi non-termice.  

Utilizarea radiaţiei de microunde pentru stimularea plantelor 

prezintă următoarele avantaje: - procedeul determină stimularea plantelor 

pe baza utilizării fondului de poluare electromagnetică a mediului sau a 

unei radiaţii similare generate local; - stimularea are efecte directe în 

creşterea ratei de dezvoltare a plantelor, prin comparaţie cu plante de 

referinţă; - instalaţia de stimulare este un retranslator pasiv, fără consum 

energetic, bazat  numai pe antene de microunde specifice, într-o aranjare 
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convenabilă; - are efect indirect de reducere a poluării electromagnetice 

[5]. 

Procedeul pentru stimularea plantelor presupune  expunerea 

plantelor unei densităţi de putere de microunde modulată informaţional, 

distribuită în zona de creştere a plantelor. Modulaţia informaţională constă 

într-o variaţie de amplitudine, fază sau frecvenţă a radiaţiei de microunde, 

inclusiv din categoria protocoalelor de comunicaţii pe purtătoare de 

microunde. Plantele sunt  stimulate cu una sau mai multe frecvenţe 

purtătoare de informaţie, din domeniul de microunde. Nivelul densităţii de 

putere de microunde la nivelul plantelor este foarte mic, sub limita 

standardelor specifice care reglementează comunicaţiile pe purtătoare de 

microunde. Plantele sunt stimulate pe toată durata de dezvoltare şi 

maturitate.  

Obiectivul studiului de faţă a constat în identificarea efectului 

câmpului electromagnetic indus asupra răspunsului boabelor şi a plantelor 

de fasole la tratamentele aplicate împotriva arsurii commune a fasolei.  

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Câmpul experimental s-a înfiinţat în incinta „Grădinii Botanice” 

din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-

Napoca, pe o suprafaţă de 56 m2. Durata perioadei experimentale a fost 

mai - septembrie 2014. Plantele s-au dezvoltat în condițiile climatice 

specifice zonei. Semănatul s-a realizat în rânduri distanţate la 40 cm şi la 5 

cm între plante pe rând. Adâncimea de semănat a fost de 4-5 cm. 

Semănatul s-a făcut când temperatura solului a fost de 8°C şi cu tendinţă 

de creştere. Materialul biologic este reprezentat de  Phaseolus vulgaris L. 

soiul Ardeleana. 

Instalația pentru aplicarea unui câmp electromagnetic a fost 

formată din retranslatori pasivi distribuiţi echidistant, dimensionați 

pentru o frecvență de GSM900 - frecvență downlink. Distribuția specifică a 

densității de putere medie de microunde la nivelul culturii de fasole a fost 

de 56.80 uW/m2. Principala sursă de unde electromagnetice a fost o 

antenă GSM care emite cu frecvența de 925 - 960 MHz - interval de 

frecvență. Dispozitivul utilizat pentru măsurarea câmpului 

electromagnetic a fost un analizor de spectru tip Aaronia HS6060, cu 

antenă pentru calibrare și software-ul specific. Densitatea de putere de 

microunde a fost măsurată la 10, 50 și 90 cm de la sol, pe înălțimea 

antenelor (retranslatorilor). Măsurătorile biometrice au demonstrat că 
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valorile obținute la 10 cm de la sol pe înălţimea plantelor, au fost 

relevante.  

Gradul de atac al arsurii comune la fasole (GA%) a fost înregistrat 

la intervale de 2 luni (înflorit-format păstăi; după formarea păstăilor; 

înainte de recoltare), vizual. Semințele de fasole au fost tratate cu 

DIVIDEND M 030 FS (Syngenta). Tratamentele fitosanitare s-au realizat 

foliar cu produsele FLAMA (Olanda Agricole) - tratament neconventional, 

și CAPTAN 80 WDG (Arysta LifeScience) - tratament conventional. 

Datele referritoare la evoluţia gradului de atac al arsurii comune 

la fasole (AD, %) în condiţii de câmp electromagnetic indus au fost 

prelucrate statistic cu programul STATISTICA v 7.0 for Microsoft. Pentru a 

calcula semnificaţia diferenţelor dintre variantele experimentale s-a 

utilizat testul statistic ANOVA.  

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Rezultatele experimentului nostru subliniază că atât tratamentele 

la boabe cât și cele foliare la plantele de fasole în condiții de  câmp 

electromagnetic indus influențează într-o mare măsură rezistența culturii 

de fasole la atacul arsurii comune - Xanthomonas campestris pv. Phaseoli 

(Tabelul 1). 

Astfel, cea mai mare valoare medie a gradului de atac pentru 

arsura comună la fasole s-a înregistrat la varianta 4 (50.87%) unde 

boabele nu au fost tratate, nu s-a aplicat tratamente foliare plantelor și 

cultura se află în câmp electromagnetic indus. Această variantă fiind 

comparată cu martorul unde valoarea medie a gradului de atac a fost de 

35,42%. Cea mai mică valoare medie a gradului de atac s-a înregistrat la 

varianta 8 (19,67%), în cazul căreia boabele au fost tratate cu DIVIDEND, 

la nivel foliar s-a aplicat tratament neconvențional cu FLAMA și la nivelul 

plantelor s-a aplicat câmpul electromagnetic indus (Tabelul 1).  

Diferențe foarte semnificative din punct de vedere statistic, între 

gradele de atac sunt raportate la variantele 1 (martor), 3 (boabe netratate, 

tratament fitosanitar convențional și absența câmpului indus), 6 (boabe 

netratate, aplicarea tratamentului convențional cu CAPTAN și a câmpului 

electromagnetic). De asemenea, diferențe foarte semnificative s-au 

înregistrat între variantele 7 și 8. Diferențe nesemnificative au fost 

înregistrate între variantele 6 și 9 unde boabele de fasole au fost tratate, 

plantele tratate foliar cu CAPTAN și expuse câmpului electromagnetic 

(Tabelul 1).  
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Tabelul 1.  
Statistica de bază și semnificaţia diferenţelor calculate prin testul ANOVA 
pentru gradele de atac ale Xanthomonas campestris la cultura de fasole în 

diferite condiții de tratament 

Specificare n XAD sX s CV% 
Var1 10 35,42a, c, d 1,03 3,28 9,26 
Var2 10 26,13a, b, c 1,47 4,67 17,86 
Var3 10 20,32a, b, c, d 1,60 5,08 24,97 
Var4 10 50,87a, b, c 5,55 17,55 34,51 
Var5 10 27,58a, b 1,84 5,83 21,15 
Var6 10 34,05a, b, c, d 1,17 3,71 10,89 
Var7 10 32,68a, b 2,74 8,67 26,52 
Var8 10 19,67a, b, c, d 1,41 4,48 22,77 
Var9 10 35,28a, b, d 1,32 4,19 11,88 

Var 1 – martor; Var 2 – boabe netratate, tratament foliar neconvențional la plante, neiradiate; Var 3 – 

boabe netratate, tratament foliar convențional la plante, neiradiate; Var 4 – boabe netrate, plante 

netratate, câmp electromagnetic indus; Var 5 – boabe netratate, tratament foliar neconvențional la 

plante, câmp electromagnetic indus; Var 6 - boabe netratate, tratament foliar convențional la plante, 

câmp electromagnetic indus; Var 7 – boabe tratate, plante netratate, câmp electromagnetic indus; Var 8 

- boabe tratate, tratament foliar neconvențional la plante, câmp electromagnetic indus; Var 9 - boabe 

tratate, tratament foliar convențional la plante, câmp electromagnetic indus. 

XAD – media gradului de atac a arsurii comune în condițiile experimentale.  

a – p > 0,05, b – p < 0,05; c – p < 0,01; d – p < 0,001 

 

Matricea corelaţiilor atacului arsurii comune în funcţie de 

tratamentele aplicate evidenţiază o corelaţie puternic pozitivă între media 

gradelor de atac a variantelor 3 şi 8 (R = +0,899). Corelaţii negative foarte 

puternice s-au înregistrat între variantele 4 şi 3, respectiv 4 şi 8 (R = 0,937; 

R = 0,899), în timp ce între variantele 1 şi 8 a fost înregistrată o corelaţie 

puternic negativă (R = - 0,895). În acest caz, media gradelor de atac ale 

Xanthomonas campestris pv. Phaseoli sugerează că se pot aplica tratamente 

simple la seminţe şi la plantele de fasole atunci când materialul biologic 

este plasat în câmp electromagnetic (Fig. 1).  

Corelații foarte puternice, puternice și medii, pozitive și negative 

s-au înregistrat între valorile medii ale gradelor de atac ale arsurii comune 

la fasole. 

Corelații negative foarte puternice au fost înregistrate la varianta 

4, respectiv fasole netratată și expusă câmpului electromagnetic indus. 

Aceasta sugerează importanța tratamentelor atât la semințe căt și la nivel 

foliar, în lupta contra atacului arsurii comune la cultura de fasole studiată, 

respectiv Phaseolus vulgaris L. soiul Ardeleana (Fig. 1).  
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Variabile corelate Var2 Var3 Var4 Var5 Var6 Var7 Var8 Var9 
        

Var1 +0,626 -0,571 -0,430 +0,425 -0,271 +0,492 -0,895 -0,635 
Var2  -0,448 -0,637 -0,614 -0,066 +0,224 -0,027 +0,486 
Var3   -0,937 -0,333 -0,464 -0,352 +0,899 -0,075 
Var4    +0,537 +0,548 -0,448 -0,988 -0,621 
Var5     +0,465 -0,130 +0,554 -0,678 
Var6      +0,297 +0,422 -0,498 
Var7       -0,686 +0,047 
Var8        -0,226 

Fig. 1. Matricea corelațiilor pentru gradele de atac ale Xanthomonas 
campestris la cultura de fasole în diferite condiții de tratament 

Var 1 – martor; Var 2 – boabe netratate, tratament foliar neconvențional la plante, neiradiate; Var 3 – 

boabe netratate, tratament foliar convențional la plante, neiradiate; Var 4 – boabe netrate, plante 

netratate, câmp electromagnetic indus; Var 5 – boabe netratate, tratament foliar neconvențional la 

plante, câmp electromagnetic indus; Var 6 - boabe netratate, tratament foliar convențional la plante, 

câmp electromagnetic indus; Var 7 – boabe tratate, plante netratate, câmp electromagnetic indus; Var 8 

- boabe tratate, tratament foliar neconvențional la plante, câmp electromagnetic indus; Var 9 - boabe 

tratate, tratament foliar convențional la plante, câmp electromagnetic indus.  

XAD – media gradului de atac a arsurii comune în condițiile experimentale.  

 

 

CONCLUZII 

Folosirea câmpului electromagnetic contra atacului Xanthomonas 

campestris pv. Phaseoli la cultura de Phaseolus vulgaris L. soiul Ardeleana 

are un potențial pozitiv în condiţiile aplicării tratamentelor fitosanitare 

potrivite. 

Rezultatele obținute în urma experimentului arată că trebuie 

evitate variantele în care plantele de fasole nu sunt tratate foliar și sunt 

expuse unui câmp electromagnetic. De asemnea, atacul arsurii comune 

este mai puternic daca nu sunt aplicate tratamente (tratamente la semințe, 

foliare sau amplasate în câmp electromagnetic indus) culturilor înființate. 

Pentru a stabili care sunt tratamentele cele mai de succes in lupta 

contra bolilor la fasole sunt necesare cercetări suplimentare. 
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Abstract: 

In a world of increasing industrialization 

and urbanization, green space, the 

garden, gets a particular importance, as a 

place to relax and return to nature. 

Regardless of the size of this natural 

refuge space, it can be arranged both 

aesthetically and functionally to produce 

an improvement in the quality of life 

through recreation. 

The great diversity in terms of 
material arboretum systematically used 

in landscaping cause the a numerous and 
varied number of pests. Most of these 
pest species are oligophagous or 
polyphagous. Some species, especially 
those monophagous were presented in 
this paper, including: Macrosiphum rosae 
L.; Aulacaspis rosae Bche.; Ardis 
bipunctata Klug.; Arge ochropus Gmel.; 
Arge pagana Panz.; Psylla buxi L.; 
Monarthropalpus buxi Geoff.; Cameraria 
ohridella Descka-Dimi 

 
Cuvinte cheie: Psylla buxi L., Monarthropalpus buxi Geoff., Macrosiphum rosae L., 

Ardis bipunctata Klug., Arge ochropus Gmel., Arge pagana Panz., 

Cameraria ohridella Deschka-Dimić, morfologie, monitorizare, 

panouri colorate, testare insecticide.  

Structura tezei. Teza, care debutează cu o scurtă introducere 

este structurată pe 10 capitole. Primele două capitole prezintă studiul 

biobliografic în care am sintetizat stadiul actual al cercetărilor din 

domeniul investigat şi sunt redactate pe 42 de pagini. În următoarele şapte 

capitole sunt prezentate rezultatele pe care le-am obţinut în urma 

cercetărilor efectuate pe perioada de doctoratură. Ultimul capitol este 

cuprinde concluziile şi recomandările. În finalul tezei sunt prezentate 

sursele bibliografice consultate. Partea de contribuţii personale este 

redactată pe 165 de pagini, reprezentând 79,7% din paginaţia ştiinţifică a 

lucrării. Teza cuprinde un număr de 67 de  tabele (dintre care 66 sunt 
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originale încluzănd datele experimentale) şi 100 de figuri (dintre care 86 

sunt originale).  

Într-o lume din ce în ce mai industrializată şi urbanizată, un 

spaţiu verde, o grădină capătă o importanţă deosebită, fiind un loc de 

relaxare, de destindere, de reîntoarecere spre natură. Indiferent de 

dimensiunile spaţiului acestui refugiu natural, el poate fi amenajat atât 

estetic cât şi funcţional pentru a produce o ameliorare a calităţii vieţii, prin 

recreare, iar în cazul grădinilor familiale, prin lucrările specifice sezoniere. 

Folosirea plantelor în amenajări peisagere presupune cunoştinţe 

de botanică, horticultură, arhitectură şi chiar înclinaţii estetice-artistice ale 

specialiştilor sau amatorilor pasionaţi ce desenează şi pun în operă aceste 

amenajări ale frumosului. 

Amenajările peisagistice, care pot să fie naturale sau antropizate, 

prezintă o serie de trăsături specifice determinate de o multitudine de 

factori, aşa cum sunt: specificul zonei geografice, caracteristicile climatice, 

factorii hidrologici şi pedologici, caracteristicile vegetaţiei, concepţia 

arhitecturală a a proiectantului şi de lucrările de întreţinere a acesteia. 

Adesea, peisajele care fac obiectul artei grădinilor şi arhitecturii peisajului 

sunt influenţate şi de tradiţiile culturale din diferitele zone şi epoci 

istorice, de evoluţia concepţiilor în celelalte arte vizuale, de dezvoltarea 

cunoaşterii, a ştiinţei, a mijloacelor tehnice şi a tehnologiilor în execuţia şi 

întreţinerea amenajărilor peisagistice. 

 

Cap. 1. IMPORTANŢA  AMENAJĂRILOR  PEISAGISTICE 

Diferitele categorii de peisaje amenajate îndeplinesc multiple 

funcţii ca urmare a specificului programelor peisajelor în cauză. Aceste 

funcţii se manifestă atât în sfera ecologică (protecţia şi ameliorarea 

mediului), cât şi în cele socială, culturală, istorică şi economică. Din aceste 

considerente numeroase organisme internaţionale sunt angrenate în 

elaborarea unor programe care au ca finalitate ocrotirea naturii şi crearea 

unor spaţii ambientale care să ducă la ameliorarea calităţii vieţii, mai ales 

în aglomerările urbane. Programele de sistematizare teritoriale trebuie să 

ia în considerare funcţionalitatea dar şi valoarea estetică a ambientului 

peisagistic Spaţiile verzi prezintă, deci, numeroase funcţii, iar cele mai 

importante sunt: 

 Funcţia de ameliorarea a microclimatului urban 

 Funcţia de reducere a poluării  



 
67 

Vegetaţia din spaţiile verzi contribuie la epurarea fizică a 

atmosferei prin reţinerea prafului şi a pulberilor. Acest femomen se 

produce pe două căi:  

● prin fixarea electrostatică a pulberilor; 

● prin depunerea gravitaţională care este înlesnită de încetinirea 

curenţilor de aer la nivelul foliajului speciilor din zonă. 

 Funcţia de atenuare a poluării fonice  

 Funcţia de protejare şi ameliorarea a solului 

 Funcţia de menţinere a biodiversităţii  

 Funcţiile utilitare a unor zone verzi 

 Funcţiile sociale ale amenajărilor peisagistic 
 

Amenajările peisagistice sunt benefice pentru sănătatea 

oamenilor nu numai prin crearea unui microclimat mai favorabil şi a unui 

mediu mai calm, cu aer mai curat şi mai bine oxigenat, ci şi prin influenţa 

stenică asupra stării neuropsihice. Din aceste numeroase considerente, 

amenajarea spaţiilor libere plantate este indispensabilă locuitorilor 

oraşelor, ca mijloace de ocrotire a sănătăţii fizice şi psihice, de creare a 

ambianţei naturale, menită să contracareze mediul artificial, tehnicizat, cu 

multiplele şi variatele lui aspecte nefavorabile fiinţei umane. Prin efectele 

sale antrenamentul fizic, printre care şi mersul pe jos şi joggingul, este 

indicat la majoritatea bolnavilor cardiovasculari, bolilor reumatice 

degenerative, a bolilor pulmonare, a bolilor neurotice, nevrozelor şi a 

depresiilor şi a persoanelor sănătoase ca o profilaxie a apariţiei a acestor 

boli, asigurând totodată creşterea capacităţii de efort, senzaţie de comfort 

psihic şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. 

 

Cap. 2. DĂUNĂTORII ARBUŞTILOR ŞI ARBORILOR 
ORNAMENTALI 

Marea diversitate din punct de vedere sistematic al materialului 

dendrologic utilizat în amenajările peisagistice face ca şi numărul 

dăunătorilor să fie numeros şi foarte variat. Majoritatea dăunătorilor 

acestor plante sunt specii polifage şi oligofage. Unele specii, îndeosebi cele 

monofage, au fost prezentate în acest capitol, printre care: 

 Păduchele verde al trandafirului – Macrosiphum rosae L. 

 Păduchele ţestos al trandafirului - Aulacaspis rosae Bche.  

 Viespea sfredelitoare a trandafirului - Ardis bipunctata Klug. 

 Viespea galbenă a trandafirului – Arge ochropus Gmel.  

 Viespea cu abdomenul galben a trandafirului –Arge pagana Panz. 
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 Puricele melifer  al  merişorului - Psylla buxi L. 

 Musculiţa frunzelor de merişor - Monarthropalpus buxi Geoff. 

 Molia minieră a frunzelor de castan - Cameraria ohridella Descka-Dimi 

 

Cap. 3. CONDIŢIILE CLIMATICE DIN ZONA EXPERIMENTALĂ 

Perimetrul intravilan al municipiului este de 3980 ha. Din această 

suprafaţă doar 370 ha sunt destinate spaţiilor verzi, ceea ce reprezintă 

9,3% din intravilan, revenind pe un locuitor aproximativ 11 m2/locuitor, 

de aproape 5 ori mai mic decât recomandările O.M.S., care prevăd un 

minim de 50 m2/locuitor. Acest indicator a scăzut cu peste 4,5 m2/locuitor 

în ultimii 15 ani. Deasemenea, la nivelul municipiului Cluj-Napoca, 21,3% 

din suprafaţă este ocupată de arterele de circulaţie, ceea ce înseamnă că 

oraşul prezintă un accentuat grad de poluare a aerului prin arderea 

combustibilului utilizat de mijloacele auto. De aici decurge şi importanţa 

protecţie fitosanitare a amenajărilor peisagistice 

În decursul filogenezei unei specii s-au format animite cerinţe 

acesteia faţă de factorii climatici şi sunt bine consolidate, acestea 

transmiţându-se în descendenţă. Astfel, se explică de ce speciile 

reacţionează în mod diferit la condiţiile climatice.  

Cunoaşterea pretenţiilor referitoare la condiţiile climatice ale 

fiecărei specii dăunătoare poate fi utilizată favorabil de către om, acesta 

putând lua anumite măsuri tehnologice şi de combatere nepoluante, 

pentru beneficiul plantei şi a producţiilor horticole în contextul 

ecologizării ecosistemelor agricole. 

În vederea elaborării prezentei teze de doctorat s-a efectuat un 

studiu care să reflecte cât mai fidel condiţiile climatice ale zonei 

experimentale prin analiza datele preluate de la Staţia Meteorologică a 

Disciplinei de Fizică şi Agrometeorologie din Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, a datelor meteorologice de la 

Staţia Meteorologică a Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru 

Pomicultură Cluj precum şi de la Staţia Meteorologică a municipiului Cluj-

Napoca. 

 

Cap. 4. MATERIALE ŞI METODE DE LUCRU 

 

OBIECTIVE 

Pentru elaborarea prezentei teze de doctorat, pe perioada de 

pregătire a acesteia mi-am propus următoarele obiective: 
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 Studii de morfologie externă a stadiilor de dezvoltare ale speciilor 

Monarthropalpus buxi Geoff. şi Psylla buxi L.; 

 Studierea ciclului biologic al speciei Monarthropalpus buxi Geoff. În 

condiţiile climatice de la Cluj; 

 Monitorizarea populaţiilor de dăunători din amenajările peisagistice 

din zona Clujului; 

 Evaluarea gradului de atac produs de către pricipalii dăunători la 

plantele din spaţiile verzi ale oraşului Cluj; 

 Studierea gradului de parazitare a moliei miniere a frunzelor de 

castan, Cameraria ohridella Deschka-Dimić; 

 Cercetări de combatere integrată a dăunătorilor monitorizaţi. 
 

Pentru realizarea obiectivelor propuse în cadrul planului de 

cercetare s-au utilizat metodele specifice din domeniul studiilor de 

entomologie, cu ajustările impuse de particularităţile speciilor luate în 

studiu. 

Pentru studiile de morfologie externă a stadiilor de dezvoltare ale 

speciei Monarthropalpus buxi Geoff. şi Psylla buxi L. am prelevat materialul 

biologic din aliniamentele cu Buxus sempervirens L. aflate în diferite locaţii 

din municipiul Cluj-Napoca. Materialul a fost examinat cu microscopul 

electronic cu baleaj „SEM” Jeol – Joe 4B Vacuuam Evaporator, după 

protocolul standardizat pentru această operaţiune. Unele poze au fost 

făcute sub lupa binocular de tip Motic (SZM-143, INPUT 220-240 VAC) şi 

un aparat de fotografiat de tip Sony (Zeiss-Carl, 7,2 Mega pixel, Full Hd-

1080), dar şi cu microscop binocular optic - Optika cu aparat foto (230V, 

50-60 Hz).  

Ciclul biologic al speciilor Monarthropalpus buxi Geoff. şi Psylla 

buxi L. l-am urmărit în câmp şi în laborator pentru semnalarea 

momentului apariţiei fiecărui stadiu de dezvoltare. Curba de zbor a 

adulţilor celor două specii am urmărit-o cu ajutorul panourilor cu clei, 

utilizănd panouri de patru culori (albe, albastre, galbene şi verzi). Prin 

amplasarea acestora la diferite înălţimi faţă de tufa de buxus am armărit şi 

acest aspect.  

La ambele specii am studiat şi ritmul circadian. Pentru acest 

experiment am procedat la înlocuirea  panourilor colorate a la un interval 

de 1 oră, începând cu ora 6 dimineaţa şi terminând cu ora 23 seara timp de 

o lună. Fiecare panou colorat în momentul înlocuirii a fost introdus într-o 

folie de plastic separat şi dus în laboratorul de la USAMV, şi s-a citit cu 
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ajutorul unei lupe binoculare pe ambele părti şi s-a notat numărul de 

capturi pe fiecare interval orar. 

Valoarea estetică a unei amenajări este dată atât de către 

compozitia ei în ceea ce priveşte speciile utilizate, cât şi de către starea ei 

de sănătate. Complexul de dăunători care poate să atace diferitele specii de 

arbori, arbuşti şi plante ierboase, pe lăngă faptul că dau un aspect neplăcut 

plantei atacate, pot determina în timp chiar şi uscarea plantei. Pentru 

aceasta, în diferite locaţii luate în studiu am procedat la identificarea 

dăunătorilor prezenţi şi la evoluţia în timp a gradului de atac produs de 

către aceştia. În general am procedat la controlul vizual al amenajărilor 

peisagistice, dar pentru unele specii am utilizat şi diferite metode de 

colectarea a materialului biologic. Pentru fiecare specie am urmărit 

impactul acesteia în degradarea aspectului estetic al plantei gazdă atacate. 

Pentru Monarthropalpus buxi Geoff. am procedat la un studiu 

mult mai amănunţit. Din 10 locaţii situate în mai multe zone ale 

municipiului Cluj-Napoca s-au tăiat cu ajutorul unei foarfeci câte 30 de 

ramuri de pe tufele de Buxus senpenvirens luate în studiu. Ramurile au fost 

detaşate din partea de sus, de jos şi de la mijlocul plantei, care apoi au fost 

analizate în laboratorul disciplinei de entomologie în cadrul USAMV. 

Fiecare ramură a fost luată separat şi s-au numărat frunzele atacate şi 

frunzele sănătoase de pe ramură, pentru a se putea observa frecvenţa 

atacului dăunătorului Monarthropalpus buxi Geoff. Totodată am notat 

intensitatea atacului de pe fiecare frunză şi numărul de larve/frunza 

atacată. 

În perioda de doctoratură din parcurile în care se găsesc plantaţi 

castani, la diferite termene, în funcţie de succesiune stadiilor de dezvoltare 

ale generaţiilor molei miniere, Cameraria ohridella Deschka-Dimić, s-au 

adunat frunzele atacate din care s-au făcut eşantioane a căte 50 de frunze. 

Frunzele atacate au fost analizate în laborator, notându-se numărul total 

de larve şi pupe existente în frunze, apoi s-a determinat procentul de 

parazitare a acestora, fără să fac identificarea parazitoidului. 

Pentru combaterea unor specii dăunătoare din amenajările 

peisagistice s-au testat următoarele metode: 

 Utilizarea panourilor colorate pentru captarea în masă a adulţilor de 

Monarthropalpus buxi Geoff. şi Psylla buxi L. 

 Captarea în masă a masculilor de Cameraria ohridella Deschka-Dimić 

cu ajutorul capcanelor feromonale; 

 Rolul măsurilor de igienă fitosanitară; 
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 Testarea unei game de insecticide pentru combaterea speciei 

Monarthropalpus buxi Geoff. şi Cameraria ohridella Deschka-Dimić. 
 

Pentru combaterea speciei Monarthropalpus buxi Geoff. S-au 

testat 5 produse, iar pentru Cameraria ohridella Deschka-Dimić s-au testat 

6 produse. 

 

Cap. 5. REZULTATE ALE CERCETĂRILOR PRIVIND MORFOLOGIA 
SPECIILOR MONARTHROPALPUS BUXI GEOFF. ŞI PSYLLA BUXI L. 

 

Acest studiu a fost cu atât mai necesar, cu cât aceste specii pot să 

fie confundate cu alte specii aparţinând aceloraşi genuri. 

În urma măsurătorilor biometrice am constatat că dultul speciei 

Monarthropalpus buxi Geoff. are lungimea medie a corpului de 2,14 mm, cu 

oscilaţii între 1,84-2,47 mm. Populaţia locală se caracterizează prin 

dimensiuni mai reduse decăt cele precizate în majoritatea lucrărilor de 

specialitate. La nivelul capsulei cefalice este o ornamentaţie tegumentară 

caracteristică, ca nişte mici ridicături de formă ovală. Antenele sunt lungi, 

înserate în fosele antenale, care sunt foarte apropiate pe capsula cefalică. 

Ultimile articole antenale au lungimea cuprinsă între 67-75µm. Aripile 

anterioare sunt bine dezvoltate, hialine, cu lungimea de până la 2,5 mm şi 

lătimea de până la 1 mm. Picioarele sunt subţiri, iar lungimea acestora este 

în jur de 3 mm. La nivelul pretarsului este o ghiară bine dezvoltată. 

Abdomenul adultului este zvelt, terminându-se cu o pereche de cleşti 

biarticulaţi, lungimea acestor articule fiind de aproximativ 0,15 mm. 

Larva proaspăt eclozată are culoarea albă-gălbuie, iar din vârsta a 

doua galbenă, urmând ca larva ultima vârstă să fie de nuanţă gălbui-

portocalie. Pe partea ventrală (pe sternite) sunt prezente ornamentaţii 

tegumentare dispuse uniform. Spre partea latero-ventrală sunt dispuse de 

o parte şi de alta a segmentelor abdominale căte o pereche de 

ornamentaţii mai evidente, sub forma unor negi. Larva de vârstă 

secundară are lungimea corpului de 2,1-2,7 mm, iar larva de ultima vârtstă 

are lungimea corpului cuprinsă între 2,4-3,5 mm. Ca şi la adult, lungimea 

corpului larvelor ale populaţiei locale de Monarthropalpus buxi Geoff. sunt 

situate în limitele inferioare precizate în literatura de specialitate. 

Pupa la început este galbenă, apoi portocalie spre brună-

cărămizie, de tip libera şi fără cocon. Are lungimea de aproximativ 3 mm. 

Adultul speciei Psylla buxi L. are dimensiunea corpului cuprinsă 

între 1,9-2,7 mm şi este de culoare variabilă, de la verde cenuşie şi până la 
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verde gălbui, cu discrete nuanţe de brun. Ochii sunt foarte proeminenţi. 

Aripile sunt transparente, cu uşoare irizaţii, iar în poziţie de repaus sunt 

sub forma unui acoperiş de casă. Adulţii au piciorele posterioare adaptate 

pentru sărit, aceştia făcând salturi rapide. Nimfele au corpul aplatizat, cu 

toracele de culoare galbuie, iar abdomenul de culoare verde cu 

ornamentaţii de culoare maro. Primele articule antenale sunt galbene, iar 

spre dinspre vârful antenei alternează articule galbene cu articule negre. 

În acest stadiu sunt evidente rudimentele de aripi. 

 

Cap. 6. REZULTATE PRIVIND BIOECOLOGIA SPECIILOR 
MONARTHROPALPUS BUXI GEOFF. ŞI PSYLLA BUXI L. ÎN 

CONDIŢIILE CLIMATICE DE LA CLUJ 
 

În perioada 2011-2013 în judeţul Cluj, s-a urmărit ciclul biologic 

al speciei Monarthropalpus buxi Geoff.. Pentru realizarea acestui obiectiv s-

au făcut iniţial observaţii în laborator, unde s-au adus eşantioane din câmp 

şi s-a urmărit împuparea larvelor hibernante şi apoi începutul zborului 

adulţilor. După apariţia primilor adulţi în vasele de creştere s-au instalat 

panourile colorate în câmp. Acestea au fost instalate la 3 înălţimi faţă de 

tufele de buxus: la nivelul tufei, la înălţimea de 50 cm deasupra tufei şi la 

un metru deasupra fufei. Panourile au fost citite zilnic în fiecare oră pe 

intervalul orar 6-23.  

Împuparea larvelor hibernante are loc în a doua jumătate a lunii 

aprilie (cel mai devreme a fost la data de 18 aprilie în anul 2012). Durata 

stadiului pupal depinde de temperatură, aceasta fiind cuprinsă între 13 

zile (în 2013) şi 22 de zile (în anul 2011). Declanşarea zborului adulţilor 

are loc la inceputul lunii mai (între 3-11 mai) şi se eşalonează pe un 

interval de aproximativ 3 săptămâni. Maximul curbei de zbor se atinge la 

4-8 zile de la debutul zborului, acesta fiind şi momentul la care se 

recomandă aplicarea aplicarea tratamentelor chimice dacă se recurge la 

această metodă de combatere. Zborul adulţilor are loc în intevalul orar 6-

22, cu maximul intensităţii între orele 8-10. Dint totalul capturilor 

realizate pe panourile colorate, 76% s-au realizat pe panourile instalate la 

nivelul tufelor de buxus, 18% pe panourile instalate la 50 cm deasupra 

plantelor, iar 6% din capturi au fost pe panourile instalate la un metru 

deasupra plantelor. 

Depunerea pontei are loc la câteva zile după începerea zborului, 

iar durata de incubaţie este cuprinsă între 12 zile (în anul 2011) şi 22 de 



 
73 

zile (în anul 2013), astfel încât în ultimile zile ale lunii mai pe frunzele 

plantei gazdă se semnalează primele mine. Numărul larvelor dintr-o 

frunză atacată este cuprins între 1-14 larve, cu o medie de cei trei ani 

experimentali de 6,16 mine/frunză (cu oscilaţii între 4,82 mine/frunză în 

anul 2011 şi 6,76 mine/frunză în anul 2012).  

La specia Psylla buxi L. eclozarea larvelor are loc în prima decadă 

a lunii aprilie. Stadiul larval se eşalonează pe un interval de 4-5 săptămâni, 

astfel încât în a doua decadă a lunii mai are loc zborul adulţilor. Aceştia 

sunt foarte activi pe intervalul orar 11-13. Depunerea pontei începe din a 

doua decadă a lunii iulie şi durează până în a doua decadă a lunii august, 

acesta fiind stadiul hibernant al speciei. 

 

Cap. 7. MONITORIZAREA POPULAŢIILOR DE DĂUNĂTORI ŞI 
EVALUAREA GRADULUI DE ATAC PRODUS LA PLANTELE DIN 

SPAŢIILE VERZI ALE ORAŞULUI CLUJ-NAPOCA 
 

În capitolul VII am prezentat rezultatele observaţiilor făcute pe 

plantele de buxus, trandafiri, tei, salcie, castan şi arbuşti din gardurile vii în 

ceea ce priveşte principalele specii de dăunători la care am monitorizat 

frecvenţa şi intensitatea atacului.  

Frecvenţa atacului produs de către Monarthropalpus buxi Geoff. în 

anul 2012 a fost de 70,78%, cu oscilaţii între 43,33% şi 97%, iar în anul 

2013 am semnalat o creştere a acestui parametru, ajungând la o valoare de  

77,36%, cu oscilaţii între 54,84% şi 93,85%. Cele mai multe frunze atacate 

au prezentat o intensitatea a atacului cuprins între 20% şi 40%, dar am 

semnalat şi frunze pe care intensitatea a fost de peste 90%. 

Pe arborii de salcâm din zona Clujului, principalii dăunători sunt: 

Phyllonorycter robiniella Clemens, Parectopa robiniella Clemens, 

Appendiseta robiniae Gilette şi Aphis craccivora Koch. Frecvenţa frunzelor 

atacate de către moliile miniere este în medie de 7,1% la Phyllonorycter 

robiniella Clemens şi de 4,7% la Parectopa robiniella Clemens. Frecvenţa şi 

numărul mediu de mine/frunză creşte de la o genaraţie la alta, astfel încât 

în luna septembrie media pe cei doi ani a fost de aproximativ 3,1 

mine/frunză la Phyllonorycter robiniella Clemens, iar la Parectopa 

robiniella Clemens de aproximativ 2,3 mine/frunză. 

Pe plantele de trandafiri principala insectă dăunătoare este 

păduchele verde al trandafirului, Macrosiphum rosae L., care în locaţiile 

monitorizate a atacat între 8% şi 31% dintre lăstari şi între 6% şi 21% 

bobocii florali. Frecvenţa atacului prezintă mari oscilaţii de la o locaţie la 
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alta, aceasta fiind în corelaţie cu lucrările de întreţine şi de protecţie a 

plantelor de trandafiri. În parcul U.S.A.M.V. s-a semnalat cea mai redusă 

frecvenţă a atacului.  Frunzele şi lăstarii de trandafiri sunt atacaţi şi de 

diferite specii de viespi cu ferăstrău (fam. Tenthredinidae şi fam. Argidae). 

Dintre larvele viespilor cu ferăstrău semnalate în locaţiile monitorizate, 

cele mai numeroase aparţin speciei Arge rosae, urmată de Arge ochropus 

Gmel. şi Arge pagana Panz. În cei trei ani experimentali, frecvenţa atacului 

produs de către larvele hymenopterelor fitofage a oscilat între 5% şi 21%, 

iar intensitatea atacului a fost cuprinsă între 8% şi 15%. Frecvenţa 

frunzelor atacate de către Blennocampa pusilla Klug. a fost între 1% şi 

10%. 

Pe speciile de Spiraea  vanhouttei, Ligustrum vulgare şi Viburnum 

opulus din gardurile vii, cele mai frecvente specii de dăunători sunt: Aphis 

fabae L., Aphis spiraephaga Mull. şi Aphis spiraecola Patch. care au fost 

semnalate în toate locaţiile, dar frecvenţa lăstarilor atacaţi prezintă valori 

extrem de diferite de la o locaţie la alta, aceasta fiind cuprinsă între 8% şi 

100%. În cadrul aceleiaşi locaţii frecvenţa a prezentat mici oscilaţii de la 

un an la altul.  

Pe arbori de tei, atacul cel mai puternic este produs de către 

afidul Myzus persicae Sulzer. Densitatea numerică cea mai ridicată se 

înregistrează în luna iulie, când numărul mediu de afide pe o frunză a ajuns 

la 43 de exemplare/frunză (în 2011), la 61 afide/frunză (în 2012), 

respectiv 50 afide/frunză (în 2013) În toţi anii de monitorizarea, începând 

cu luna iulie şi mai ales în luna august pe frunzele infestate de către afide 

se instalează afidofauna, mai ales specii de genul Coccinela care reduc 

densitatea numerică a afidelor. 

Arborii ornamentali din parcurile şi aliniamentele stradale ale 

municipiului Cluj-Napoca, adesea sunt atacaţi de numeroase specii de 

dăunători, care afectează valoarea estetică a arborilor (mai ales prin 

consumarea foliajului), iar în situaţia în care atacul se continuă şi se 

amplifică frecvenţa şi intensitatea atacului se ajunge la uscarea unor 

ramuri sau chiar a arborelui. 

Pe arbori de tei, atacul cel mai puternic este produs de către 

afidul Myzus persicae Sulzer. Pe arborii de tei monitorizaţi densitatea 

medie a afidelor pe o frunză, pe cei trei ani experimentali, a fost cuprinsă 

între 18 şi 24 larve/frunză în luna iunie, între 43 şi 61 larve/frunză în luna 

iulie, respectiv între 35 şi 45 larve/frunză în luna august. În toţi anii de 

monitorizarea, începând cu luna iulie şi mai ales în luna august pe frunzele 
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infestate de către afide se instalează afidofauna, mai ales specii de genul 

Coccinella care reduc densitatea numerică a afidelor   

La speciile de Salix alba şi Salix babylonica principalul dăunător a 

fost Cynips salicis strobili, un himenopter din familia Cynipidae. Pe sălciile 

situate pe malul Someşului şi pe canalul Morii frecvenţa frunzelor care 

prezentau galele specifice ale acestei specii a fost cuprinsă între 2-4% în 

anul 2011; între 4-6% în anul 2012 şi între 5-6% în anul 2013. Pe frunzele 

atacate s-a semnalat câte o singură gală şi foarte rar câte două gale. 

La arborii de castan, principalul dăunător rămâne molia minieră a 

frunzelor, Cameraria ohridella Deschka-Dimić. Frecvenţa şi intensitatea 

atacului prezintă valori foarte ridicate, dar între arborii din locaţii diferite 

sunt diferenţe în ceea ce priveşte aceşti doi parametri. Frecvenţa frunzelor 

atacate creşte de la o generaţie la alta, ajungând la ultima generaţie până la 

valori de peste 90-95%, iar intensitatea atacului la 50-80%. 

 

Cap. 8. REZULTATE PRIVIND ENTOMOFAUNA UTILĂ DIN 
AMENAJĂRILE PEISAGISTICE CLUJENE 

 

Epizootiile şi zoofagii joacă un rol important ca factori de reglare 

naturală a populaţiilor de insecte fitofage, menţinând un echilibru 

biocenotic în cadrul biocenozelor 

În perioada 2012-2013 am procedat la stabilirea gradului de 

parazitare a larvelor şi pupelor de Cameraria ohridella Deschka-Dimić din 

două locaţii. O primă locaţie a fost Parcul Central al oraşului (locaţie cu o 

larga varietate de arbori din diferite specii), iar a doua locaţie au fost 

arborii de castan existenţi pe strada Paris (locaţie în care se mai găsesc 

doar câteva exemplare din alte specii arborescente). Pe parcursul lunilor 

mai-septembrie au fost recoltate aleatoriu frunze atacate, la care am 

analizat numărul total de larve şi de pupe şi am procedat la identificarea 

larvelor sau pupelor parazitate. 

Procentul de parazitare a larvelor şi pupelor speciei Cameraria 

ohridella Deschka-Dimić este diferit de la o locaţia la alta. Acest lucru este 

determinat, cu siguranţa, de faptul că entomofauna parazitoidă este 

polifagă, iar acolo unde avem o compoziţie mai diversificată de specii 

arboricole, aşa cum este Parcul central al oraşului, şansele de dezvoltare a 

himenopterelor parazitoide sunt mai mari, acestea având o bază trofică 

mai largă. 

Pe arborii de castan din Parcul central al oraşului, numărul mediu 

de larve/frunză pe întreaga perioadă de observaţie din anul 2012 a fost de 
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3,5 larve/frunză, iar în anul 2013 de 3,7 larve/frunză. Procentul de 

parazitare al larvelor în anul 2012 a fost în medie de 7,9% (cu oscilaţii la 

diferitele termene de verificare între 4,7% şi 12,9%), iar în anul 2013 a 

fost în medie de 9,8% (cu oscilaţii la diferitele termene de verificare între 

6,1% şi 15,4%). În aceaşi locaţie numărul mediu de pupe/frunză pe 

întreaga perioadă de observaţie din anul 2012 a fost de 3,2 pupe/frunză, 

iar în anul 2013 de 2,9 pupe/frunză. Procentul de parazitare al pupelor în 

anul 2012 a fost de 8,8% (cu oscilaţii cuprinse între 3,6% şi 16,2%), iar în 

anul 2013 proporţia de parazitare a pupelor a fost de 10,4% (cu oscilaţii 

între 7,4% şi 14%). 

Pe arborii de castan situaţi pe strada Paris, numărul mediu de 

larve/frunză pe întreaga perioadă de observaţie din anul 2012 a fost de 4,3 

larve, iar în anul 2013 de 3,3 larve/frunză. Procentul de parazitare al 

larvelor în anul 2012 a fost în medie de 5,7% (cu oscilaţii la diferitele 

termene de verificare între 3,1% şi 8,9%), iar în anul 2013 a fost în medie 

de 6,3% (cu oscilaţii la diferitele termene de verificare între 3,4% şi 9,1%). 

Numărul mediu de pupe/frunză pe întreaga perioadă de observaţie din 

anul 2012 a fost de 3,4 pupe/frunză, iar în anul 2013 de 3 pupe/frunză. 

Procentul de parazitare al pupelor în anul 2012 a fost de 6,1% (cu oscilaţii 

cuprinse între 3,5 % şi 8,9%), iar în anul 2013 proporţia de parazitare a 

pupelor a fost de 6,9% (cu oscilaţii între 4,2% şi 9%). Nivelul cel mai 

ridicat de parazitare se semnalează la larvele şi pupele celei de a doua 

generaţii, urmat de larvele şi pupele ultimei generaţii. În cei doi ani 

activitatea parazitoizilor este mai intensă asupra stadiului de pupă, în 

ambele locaţii. 

În toţi ani de cercetare pe tufele de Buxus sempenvirens L. am 

semnalat numeroase pânze de paianjeni. În pânza paianjenului am 

semnalat numeroşi adulţi de Monarthropalpus buxi Geoff., dar şi larve şi 

adulţi de Psylla buxi L.. Numărul adulţilor de Monarthropalpus buxi Geoff. 

dintr-o pânză a oscilat între un exemplar şi maxim 17 exemplare. 

 

Cap. 9. MANAGEMENTUL COMBATERII DĂUNĂTORILOR DIN 
AMENAJĂRILE PEISAGISTICE ALE MUNICIPIULUI CLUJ 

 

Protecţia plantelor împotriva dăunătorilor se poate realiza numai 

prin aplicarea raţională a unui întreg complex de măsuri. Pentru ca lupta 

împotriva dăunătorilor animali să se poată efectua în condiţii optime este 

necesară mai întâi identificarea lor cu exactitate, întrucât, în funcţie de 
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particularităţile morfologice şi biologice ale acestora se aleg şi se aplică 

măsurile adecvate de combatere. După caracterul lor, măsurile de 

prevenire a apariţiei şi de combatere a dăunătorilor pot fi: preventive şi 

curative, şi se va proceda la o armonizare a celor două categorii. Privită din 

acest unghi, fitoprotecţia va satisface cele două mari deziderate: a avea 

plante sănătoase şi protejarea mediului înconjurător. 

Pe parcursul perioadei de doctoratură am testat eficacitatea unor 

metode alternative de combatere a speciilor Monarthropalpus buxi Geoff. şi 

Cameraria ohridella Deschka-Dimić. Pentru musculiţa frunzelor de buxus 

am testat eficacitatea captării adulţilor cu ajutorul panourilor colorate şi 

posibilitatea reducerii rezervei biologice a speciei prin aplicarea lucrărilor 

de tăiere şi formare a coroanei, iar pentru molia minieră a frunzelor de 

castan am testat eficacitatea captării în masă a masculilor cu ajutorul 

feromonului atractant sexual specific. 

În varianta martor, variantă în care nu s-a intreprins nicio măsură 

de combatere, frecvenţa atacului determinată de Monarthropalpus buxi 

Geoff. a fost de 70,78% în anul 2012 şi de 77,36% în anul 2013. În varianta 

în care s-a procedat la captarea adulţilor cu ajutorul panourilor colorate 

frecvenţa atacului s-a diminuat într-o proporţie de 88% în anul 2012 (în 

acest an frecvenţa atacului a fost de 8,61%) şi de 90% în anul 2013 (în 

acest an frecvenţa atacului a fost de 7,67%). Pe lângă reducerea frecvenţei 

atacului a avut loc şi o descreştere accentuată şi a intensităţii atacului 

(numărul de mine pe frunza atacată a fost mult mai redus). În această 

variantă pe întreaga perioadă de cercetare am capturat 57917 de adulţi, 

17917 exemplare în anul 2011, în anul 2012 s-au capturat 21573 

exemplare, iar în anul 2013 am capturat 18030 de adulţi.  

Pe tipuri de culori situaţia procentuală a capturilor este 

următoarea: 

 36,0% au fost pe panourile de culoare verde;  

 33,6% au fost pe panourile de culoare galbenă;  

 23,8%  au fost pe panourile de culoare albă;  

 6,6% au fost pe panourile de culoare albastră. 
 

Rezultate deosebite în combaterea acestei specii s-au obţinut şi 

prin aplicarea unor lucrări de tăiere anuală prin care s-a diminuat rezerva 

biologică a dăunătorului. În această variantă frecvenţa frunzelor atacate de 

către Monarthropalpus buxi Geoff. a fost de 6,5% în anul 2012 (o eficacitate 

de 90,8%) şi de 4,8% în anul 2013 (o eficacitate de 93,8%), o eficacitate 
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uşor mai ridicată decât prin captarea în masă a adulţilor pe panourile 

colorate. 

Molia minieră a castanului, Cameraria ohridella Deschka-Dimić, în 

varianta de referinţă a determinat un  grad de atac de 24,51% în anul 2012 

şi de 34,77% în anul 2013. Cu ajutorul a 20 de capcane cu feromonul 

atractant sexual AtraCam s-au capturat 12817 adulţi în anul 2012, cu o 

medie 641 masculi/capcană şi 17649 adulţi în anul 2013, cu o medie de 

882 masculi/capcană. Prin aplicarea metodei feromonale de captare în 

masă a masculilor speciei Cameraria ohridella Deschka-Dimić, comparativ 

cu martorul, gradul de atac al frunzele de castan s-a diminuat într-o 

proporţie de aproximativ 51% în anul 2012 şi de aproximativ 72% în anul 

2013. Aplicarea susţinută a acestei metode poate să reducă continuu 

rezerva biologică a dăunătorului, diminuându-se astfel gradul de atac 

produs de către larvele speciei Cameraria ohridella Deschka-Dimić. 

În combaterea chimică a speciei Monarthropalpus buxi Geoff. cele 

mai bune rezultate s-au obţinul cu produsul Karate Zeon (cu o eficacitate 

medie de 98,7% în anul 2012 şi 98,1% în anul 2013), urmat de produsele 

Calypso 480 SC şi Mospilan 20 SG. Cea mai redusă eficacitate a fost la 

produsul Actara 25 WG (cu o eficacitate medie de 96,7% în anul 2012 şi 

96,6% în anul 2013). Se poate afirma că toate produsele au o bună 

eficacitate în combaterea speciei Monarthropalpus buxi Geoff., iar pentru 

evitarea apariţiei fenomenului de rezistenţa genetică, la un produs sau la 

un altul, se recomandă alternarea produselor utilizate în acţiunile de 

combatere chimică. Un lucru este esenţial, şi anume aplicarea 

tratamentului să se facă la atingerea maximului curbei de zbor. 

În cazul speciei Cameraria ohridella Deschka-Dimić în cei doi ani 

experimentali produsele testate au redus gradul de atac într-o proporţie 

medie de: 95,9% la Movento 100 SC; de 92,8% la Confidor Energy; de 

88,1% la Calypso 480 SC; de 84,6% la Dimilin 25 WP; de 83,3% la Warrant 

200 SL; respectiv 68% la Vantex 60 CS. 

 

În capitolul 10 am prezentat concluziile care s-au desprins din 

toate experimentele efectuate pe parcursul celor trei ani. 

 

CONCLUZII 
 

1. Situaţia spaţiilor verzi existente în municipiul Cluj-Napoca este mult 

sub cerinţele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, revenind pe un 
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locuitor aproximativ 11 m2/locuitor, faţă de 50 m2 (de aproape 5 ori 

mai mic decât recomandările O.M.S.), iar 21,3% din suprafaţă 

municipiului este ocupată de arterele de circulaţie, ceea ce înseamnă 

că oraşul prezintă un accentuat grad de poluare a aerului prin arderea 

combustibilului utilizat de mijloacele auto. Aceasta este motivaţia 

majoră de a proteja spaţiile existente împotriva atacului produs de 

către diferitele specii de dăunători. 
 

Concluzii privind morfologia externă a speciilor Monarthropalpus 
buxi Geoff. şi Psylla buxi L. 

 

2. Adultul speciei Monarthropalpus buxi Geoff. are lungimea medie a 

corpului de 2,14 mm, cu oscilaţii între 1,84-2,47 mm. În literatura de 

specialitate consultată, adesea am găsit confuzii între lungimea 

corpului şi anvergura aripilor, motiv pentru care apare o lungime a 

corpului şi de 4 mm, sau poate populaţia locală se caracterizează prin 

dimensiuni mai reduse. Culoarea corpului este gălbuie. 

3. La nivelul capsulei cefalice (în zona tâmplelor, vertexului şi zona 

occipitală) este o ornamentaţie tegumentară caracteristică, ca nişte 

mici ridicături de formă ovală. 

4. Antenele sunt lungi, înserate în fosele antenale, care sunt foarte 

apropiate pe capsula cefalică. Ultimile articole antenale au lungimea 

cuprinsă între 67-75µm. 

5. Aripile anterioare sunt bine dezvoltate, hialine, cu lungimea de până la 

2,5 mm şi lătimea de până la 1 mm. 

6. Abdomenul adultului este zvelt, terminându-se cu o pereche de cleşti 

biarticulaţi, lungimea acestor articule fiind de aproximativ 0,15 mm. 

7. Larva proaspăt eclozată are culoarea albă-gălbuie, iar din vârsta a 

doua galbenă, urmând ca larva ultima vârstă să fie de nuanţă gălbui-

portocalie. 

8. Larva este apodă şi hemicefală, capsula cefalică puternic invaginată în 

protorace şi are corpul format din 12 segmente. Piesele aparatului 

bucal sunt slab dezvoltate, iar antenele larvale au două articule. 

Corpul este uşor turtit dorsoventral. 

9. Larva de vârstă secundară are lungimea corpului de 2,1-2,7 mm, iar 

larva de ultima vârtstă are lungimea corpului cuprinsă între 2,4-3,5 

mm. Ca şi la adult, lungimea corpului larvelor ale populaţiei locale de 

Monarthropalpus buxi Geoff. sunt situate în limitele inferioare 

precizate în literatura de specialitate. 
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10. Pupa la început este galbenă, apoi portocalie spre brună-cărămizie, de 

tip libera şi fără cocon. Are lungimea de aproximativ 3 mm. 

11. Adultul speciei Psylla buxi L. are dimensiunea corpului cuprinsă între 

1,9-2,7 mm şi este de culoare variabilă, de la verde cenuşie şi până la 

verde gălbui, cu discrete nuanţe de brun. Ochii sunt foarte 

proeminenţi.  

12. Aripile sunt transparente, cu uşoare irizaţii, iar în poziţie de repaus 

sunt sub forma unui acoperiş de casă. Adulţii au piciorele posterioare 

adaptate pentru sărit, aceştia făcând salturi rapide. 

13. Larva este aplatizată, de culoare gălbuie acoperite cu o ceară albă.  

14. Nimfele au corpul aplatizat, cu toracele de culoare galbuie, iar 

abdomenul de culoare verde cu ornamentaţii de culoare maro. 

Primele articule antenale sunt galbene, iar spre dinspre vârful antenei 

alternează articule galbene cu articule negre. În acest stadiu sunt 

evidente rudimentele de aripi. 
 

Concluzii privind biologia speciei Monarthropalpus buxi Geoff. 
 

15. Mortalitatea larvelor hibernante este cuprinsă între 9% şi 23%., cu o 

medie anuală de 20% în iarna 2010/2011, de 13,5% în iarna 

2011/2012 şi de 15% în iarna 2012/2013. 

16. Împuparea larvelor hibernante are loc în ultima jumătate a lunii 

aprilie, aproximativ în jurul datei de 18-22 aprilie.  

17. Stadiul pupal se eşalonează pe un interval de aproximativ 2-3 

săptămâni, în funcţie de temperatura medie a zilei, acesta fiind de 19 

zile în 2011, de 15 zile în anul 2012 şi de 13 zile în anul 2013. 

18. Zborul adulţilor se declanşează în primele zile ale lunii mai (la data de 

3 mai în anii 2012 şi 2013, respectiv 11 mai în anul 2011), atunci când 

temperatura medie a zilei ajunge în jur de 14°C, iar zborul are loc 

până spre sfârşitul lunii mai. 

19. Maximul curbei de zbor se înregistrează la 4-8 zile de la debutul 

zborului. În intervalul de timp de la declanşarea zborului şi până la 

atingerea maximului curbei de zbor din totalul anual al capturilor s-au 

realizat aproximativ 70% în anul 2011, aproximativ 84% în anul 2012 

şi aproximativ 76% în anul 2013. Aşadar, dacă se va proceda la 

aplicarea unor tratamente chimice, acestea se vor efectua la circa o 

săptămână de la începerea zborului adulţilor. 
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20. Cu ajutorul panourilor colorate verzi şi galbene se poate urmării 

perioada de zbor a adulţilor, fiind şi o metodă care se poate utiliza în 

avertizarea tratamentelor chimice. 

21. Zborul adulţilor are loc între orele 6 şi 22, fiind mult mai intens până 

în jurul orei 12. În acest interval orar zboară aproximativ 65% dintre 

adulţi. Cei mai mulţi adulţi sunt capturaţi între orele 8-10. 

22. Majoritatea adulţilor de Monarthropalpus buxi Georff. zboară la nivelul 

înălţimii plantelor de buxus (aproximativ 76% din totalul capturilor 

din cei trei ani s-au realizat pe panourile amplasate exact la nivelul 

plantelor). 

23. Incubaţia a fost cuprinsă între 12 zile (în anul 2011, interval în care 

temparatura medie zilnică a oscilat între 16,52°C şi 20,27°C.) şi 22 de 

zile (în anul 2013, interval în care temparatura medie zilnică a oscilat 

între 10,3°C şi 19,7°C), fiind puternic influenţată de valorile termice.  

24. Eclozarea larvelor are loc în ultimile zile ale lunii mai, dată de la care 

pe plantele de buxus apare simtomatologia atacului.  

25. Ponte au fost semnalate în frunzele de buxus până în decada a doua a 

lunii iunie, după care au evoluat numai larvele. Larvele au evoluat 

până în toamnă, întrând apoi în diapauza hiemală. 

26. Numărul de larve pe o frunză oscilează între 1-14 larve, cu o medie 

multianuală de 6,16 larve/frunză (4,82 larve/frunză în anul 2011; 

6,75 larve/frunză în anul 2012; 5,87 larve/frunză în anul 2013). 
 

Concluzii privind biologia speciei Psylla buxi L. 
 

27. Puricele melifer a merişorului prezintă o singură generaţie pe an, 

iernând în stadiul de ou. Eclozarea larvelor de Psylla buxi L. are loc în 

prima decadă a lunii aprilie. 

28. Adulţii îşi încep perioada de zbor în a doua decadă a lunii mai. 

29. Zborul adulţilor are loc în intervalul orar 9-19, cu maximul de zbor 

între orele 11-13. 

30. Depunerea pontei începe din a doua decadă a lunii iulie şi durează 

până în a doua decadă a lunii august. 
 

Concluzii privind frecvenţa atacului produs de unele specii de 
dăunători în amenajările peisagistice 

 

31. În anul 2012, pe frunzele plantelor de buxus frecvenţa medie a 

atacului produs de către Monarthropalpus buxi Geoff. a fost de 

70,78%, cu oscilaţii între 43,33% şi 97%.   
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32. Dintre frunzele atacate 4,9% prezentau o intensitate  a atacului între 

1-3%; 10,8% dintre frunze o intensitate a atacului între 4-10%; 21,6% 

dintre frunze o intensitate a atacului între 11-25%; 24,8% dintre 

frunze o intensitate a atacului între 26-50%; 5,3% dintre frunze o 

intensitate a atacului între 51-75%, iar 5,3% dintre frunze o 

intensitate a atacului între 75-100%.   

33. În anul 2013, pe frunzele plantele de buxus frecvenţa medie a atacului 

produs de către Monarthropalpus buxi Geoff. a fost de 77,36%, cu 

oscilaţii între 54,84% şi 93,85%.  

34. Dintre frunzele atacate 2,5% prezentau o intensitate  a atacului între 

1-3%; 10,1% dintre frunze o intensitate a atacului între 4-10%; 31,8% 

dintre frunze o intensitate a atacului între 11-25%; 24,5% dintre 

frunze o intensitate a atacului între 26-50%; 5,1% dintre frunze o 

intensitate a atacului între 51-75%, iar 3,3% dintre frunze o 

intensitate a atacului între 75-100%.   

35. Pe arborii de salcâm din zona Clujului, principalii dăunători sunt: 

Phyllonorycter robiniella Clemens, Parectopa robiniella Clemens, 

Appendiseta robinae Gilette şi Aphis craccivora Koch. 

36. Frecvenţa frunzelor atacate de către moliile miniere ale frunzelor de 

salcâm creşte de la o generaţie la alta, astfel încât la terminarea 

ciclului biologic anual frecvenţa frunzelor atacate de Phyllonorycter 

robiniella Clemens a fost de 7,1% în anul 2012 (cu o medie de 2,9 

mine/frunză), iar în anul 2013 frecvenţa atacului a fost de 7,2% (cu o 

medie de 3,3 mine/frunză). La Parectopa robiniella Clemens frecvenţa 

frunzelor atacate a fost de 4,6% în anul 2012 (cu o medie de 2,3 

mine/frunză), iar în anul 2013 frecvenţa atacului a fost de 4,8% (cu o 

medie de 2,2 mine/frunză). 

37. Cele mai frecvente specii care atacă trandafirii au fost: păduchele 

verde al trandafirului, Macrosiphum rosae L. şi diferite specii de viespi 

cu ferăstrău (fam. Tenthredinidae şi fam. Argidae). 

38. La nivelul locaţiile monitorizate frecvenţa medie multianuală a 

lăstarilor atacaţi de Macrosiphum rosae L. a crescut de la 13% în anul 

2011, ajungănd la 17% în anul 2013. Pe locaţiile de monitorizare 

frecvenţa atacului pe parcursul celor trei ani a oscilat între 8% (parcul 

U.S.A.M.V., în anul 2013) şi 31% (aliniamentul Piaţa Marăşti, în anul 

2013). 
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39. La nivelul bobocilor florali Macrosiphum rosae L. a determinat o 

frecvenţă a atacului cuprinsă între 6% (în parcul U.S.A.M.V., în anul 

2012) şi 21% (pe aliniamentul Piaţa Marăşti, în anul 2011).  

40. Dintre larvele viespilor cu ferăstrău semnalate în locaţiile 

monitorizate, cele mai numeroase aparţin speciei Arge rosae, urmată 

de Arge ochropus Gmel. şi Arge pagana Panz.. 

41. Frecvenţa atacului produs de către larvele speciilor de hymenoptere 

fitofage a oscilat între 5% (în parcul U.S.A.M.V., în anul 2012) şi 21% 

(aliniament Piaţa Mărăşti, în anul 2012). În ceea ce priveşte 

intensitatea atacului, aceasta a fost cuprinsă între 8% (în parcul 

U.S.A.M.V., în anul 2011) şi 15% (aliniament Piaţa Mărăşti, în anul 

2012; sensul giratoriu Mărăşti, în anul 2012 şi 2013). 

42. În locaţiile luate în observaţie, frecvenţa frunzelor atacate de către 

Blennocampa pusylla Klug. a fost între 1% (la U.S.A.M.V., în anul 2013) 

şi 10% (pe aliniamentul Piaţa Mărăşti, în anul 2011). 

43. Populaţiile complexul de insecte dăunătoare ale trandafirilor diferă ca 

densitate numerică de la o locaţie la alta. Acest lucru este determinat 

în primul rând de lucrările de îngrijire care se aplică în rabatele cu 

trandafiri.  

44. Pe plantele de Spiraea  vanhouttei, Ligustrum vulgare şi Viburnum 

opulus din gardurile vii, cele mai frecvente specii de dăunători sunt: 

Aphis fabae L., Aphis spiraephaga Mull. şi Aphis spiraecola Patch. 

Frecvenţa lăstarilor atacaţi a fost între 8% şi 100%, cu mari oscilaţii 

de la o locaţie la alta, iar în cadrul aceleiaşi locaţii frecvenţa a 

prezentat mici oscilaţii de la un an la altul.  

45. Pe arbori de tei, atacul cel mai puternic este produs de către afidul 

Myzus persicae Sulzer. Densitatea numerică cea mai ridicată se 

înregistrează în luna iulie, când numărul mediu de afide pe o frunză a 

ajuns la 43 de exemplare/frunză (în 2011), la 61 afide/frunză (în 

2012), respectiv 50 afide/frunză (în 2013) În toţi anii de 

monitorizarea, începând cu luna iulie şi mai ales în luna august pe 

frunzele infestate de către afide se instalează afidofauna, mai ales 

specii de genul Coccinella care reduc densitatea numerică a afidelor. 

46. La speciile de Salix alba şi Salix babylonica principalul dăunător a fost 

Cynips salicis strobili, un himenopter din familia Cynipidae. 

47. La arborii de castan, principalul dăunător rămâne molia minieră a 

frunzelor, Cameraria ohridella Deschka-Dimić. Frecvenţa frunzelor 
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atacate creşte de la o generaţie la alta, ajungând la ultima generaţie 

până la valori de peste 90-95%, iar intensitatea atacului la 50-80%. 
 

 

Concluzii privind nivelul de parazitare al dăunătorilor din 
amenajările peisagistice 

 

48. Pe arborii de castan din Parcul central al oraşului, procentul de 

parazitare al larvelor în anul 2012 a fost în medie de 7,9% (cu oscilaţii 

la diferitele termene de verificare între 4,7% şi 12,9%), iar în anul 

2013 a fost în medie de 9,8% (cu oscilaţii la diferitele termene de 

verificare între 6,1% şi 15,4%). Procentul de parazitare al pupelor în 

anul 2012 a fost de 8,8% (cu oscilaţii cuprinse între 3,6% şi 16,2%), 

iar în anul 2013 proporţia de parazitare a pupelor a fost de 10,4% (cu 

oscilaţii între 7,4% şi 14%). 

49. Pe arborii de castan situaţi pe strada Paris, procentul de parazitare al 

larvelor în anul 2012 a fost în medie de 5,7% (cu oscilaţii la diferitele 

termene de verificare între 3,1% şi 8,9%), iar în anul 2013 a fost în 

medie de 6,3% (cu oscilaţii la diferitele termene de verificare între 

3,4% şi 9,1%). Procentul de parazitare al pupelor în anul 2012 a fost 

de 6,1% (cu oscilaţii cuprinse între 3,5 % şi 8,9%), iar în anul 2013 

proporţia de parazitare a pupelor a fost de 6,9% (cu oscilaţii între 

4,2% şi 9%). 

50. Procentul de parazitare a larvelor şi pupelor speciei Cameraria 

ohridella Deschka-Dimić este diferit de la o locaţia la alta. Acest lucru 

este determinat, cu siguranţă, de faptul că entomofauna parazitoidă 

este polifagă, iar acolo unde avem o compoziţie mai diversificată de 

specii arboricole, şansele de dezvoltare a himenopterelor parazitoide 

sunt mai mari, acestea având o bază trofică mai largă. 

51. Procentul de parazitare a crescut în anul 2013 în ambele locaţii 

monitorizate, iar în Parcul central s-a semnalat cel mai mare procent 

de parazitare al larvelor şi pupelor de Cameraria ohridella Deschka-

Dimić. În cei doi ani activitatea parazitoizilor este mai intensă asupra 

stadiului de pupă, în ambele locaţii. 

52. În toţi ani de cercetare pe tufele de Buxus sempenvirens L. am 

semnalat numeroase pânze de paianjeni. În pânza paianjenului am 

semnalat numeroşi adulţi de Monarthropalpus buxi Geoff., dar şi larve 

şi adulţi de Psylla buxi L.. Numărul adulţilor de Monarthropalpus buxi 

Geoff. dintr-o pânză a oscilat între un exemplar şi maxim 17 

exemplare.  
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Concluzii privind eficacitatea unor metode care pot să fie aplicate în 
combaterea unor specii de dăunători în amenajările peisagistice 

 

53. La varianta martor netratat, în anul 2012 frecvenţa atacului 

determinat de Cameraria ohridella Deschka-Dimić a fost de 57% şi 

intensitatea atacului de 43% (gradul de atac 24,5%), iar în anul 2013 

frecvenţa atacului a fost de 67% şi intensitatea atacului de 57% 

(gradul de atac 44,8%). 

54. În cei doi ani experimentali produsele testate au redus gradul de atac 

într-o proporţie medie de: 95,9% la Movento 100 SC; de 92,8% la 

Confidor Energy; de 88,1% la Calypso 480 SC; de 84,6% la Dimilin 25 

WP; de 83,3% la Warrant 200 SL; respectiv 68% la Vantex 60 CS. 

55. Cu ajutorul a 20 de capcane cu feromonul atractant sexual AtraCam s-

au capturat în medie 641 masculi/capcană în anul 2012 şi 882 

masculi/capcană în anul 2013. 

56. Prin aplicarea metodei feromonale de captare în masă a masculilor 

speciei Cameraria ohridella Deschka-Dimić, comparativ cu martorul, 

gradul de atac al frunzele de castan s-a diminuat într-o proporţie de 

aproximativ 51% în anul 2012 şi de aproximativ 72% în anul 2013. 

57. Aplicarea susţinută a acestei metode poate să reducă continuu rezerva 

biologică a dăunătorului, diminuându-se astfel gradul de atac produs 

de către larvele speciei Cameraria ohridella Deschka-Dimić. 

58. În combaterea chimică a speciei Monarthropalpus buxi Geoff. cele mai 

bune rezultate s-au obţinul cu produsul Karate Zeon (cu o eficacitate 

medie de 98,7% în anul 2012 şi 98,1% în anul 2013), urmat de 

produsele Calypso 480 SC şi Mospilan 20 SG. Cea mai redusă eficacite 

a fost la produsul Actara 25 WG (cu o eficacitate medie de 96,7% în 

anul 2012 şi 96,6% în anul 2013). 

59. Se poate afirma că toate produsele au o bună eficacitate în combaterea 

speciei Monarthropalpus buxi Geoff., iar pentru evitarea apariţiei 

fenomenului de rezistenţă genetică, la un produs sau la un altul, se 

recomandă alternarea produselor utilizate în acţiunile de combatere 

chimică. Un lucru este esenţial, şi anume aplicarea tratamentului să se 

facă la atingerea maximului curbei de zbor. 

60. Prin captarea în masă a adulţilor de Monarthropalpus buxi Geoff. cu 

ajutorul panourilor colorate frecvenţa atacului s-a diminuat într-o 

proporţie de aproximativ 88% în anul 2012 (frecvenţa frunzelor 

atacate a fost de 8,61% faţă de 70,78% la martor) şi de 90% în anul 
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2013 (frecvenţa frunzelor atacate a fost de 7,67% faţă de 77,36% la 

martor). 

61. Este de menţionat şi faptul că în fiecare an în varianta cu captarea 

adulţilor odată cu reducerea considerabilă a frecvenţei atacului, a avut 

lor şi o descreştere accentuată şi a intensităţii atacului (numărul de 

mine pe frunza atacată a fost mult mai redus). 

62. Pe parcursul a trei ani de utilizare a panourilor colorate am capturat 

57917 de adulţi (17917 în anul 2011, în anul 2012 s-au capturat 

21573, iar în anul 2013 am capturat 18030). 

63. Pe tipuri de culori situaţia procentuală a capturilor este următoarea: 

36,0% au fost pe panourile de culoare verde; 33,6% au fost pe 

panourile de culoare galbenă; 23,8%  au fost pe panourile de culoare 

albă; 6,6% au fost pe panourile de culoare albastră. 

64. La plantele care au fost tăiate regulat, frecvenţa frunzelor atacate de 

către Monarthropalpus buxi Geoff. a fost de 6,5% în anul 2012 (o 

eficacitate de 90,8%) şi de 4,8% în anul 2013 (o eficacitate de 93,8%).  

65. Fiecare din cele două metode alternative poate să ducă la diminuarea 

considerabilă a frecvenţei atacului, reducerea acestui parametru fiind 

în jur de circa 90% (eficacitatea fiind uşor mai ridicată prin aplicarea 

tăierilor şi distrugerea materialului biologic infestat cu larvele 

dăunătorului). 

 

RECOMANDĂRI 

1. Pentru menţinerea valorii estetice a plantelor dintr-o amenajare 

peisagistică este obligatorie monitorizarea complexului de dăunători 

pe tot parcursul anului. 

2. Pentru combaterea speciilor de dăunători se va acorda prioritate 

metodelor de prevenire şi a celor alternative, întrucât combaterea 

chimică este dificilă de aplicat datorită riscurilor de expunere a 

cetăţenilor la acţiunea toxică a zoocidelor. 

3. În cazul aplicării unor tratamente chimice trebuiesc excluse de la 

utilizare produsele foarte toxice şi persistente şi promovate cât mai 

multe produse selective. 

4. Sistemele de combatere integrată trebuie să respecte cerinţele 

toxicologice, energetice şi pe cele ale protecţiei mediului înconjurător.  

5. Se va proceda la o alegere judicioasă a plantelor utilizate într-o 

amenajare peisagistică, astfel încăt acestea să fie mai tolerante la 

atacul dăunătorilor. Adesea, unele specii scoase din arealul lor natural 
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sunt foarte sensibile la acţiunea factorilor abiotici, iar plantele 

debilitate devin mai sensibile la atacul dăunătorilor. 
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