
 

 

 

REZUMAT 

 Cuvinte cheie: măr, dăunători, entomofauna utilă, staţionare. 

Importanţa mărului rezultă, în primul rând, din valoarea alimentară şi terapeutică a 

fructelor. Datorită însuşirilor tehnologice, merele constituie o materie primă cu pondere mare în 

industria alimentară, una dintre componentele de bază ale alimentaţiei moderne a omului.  

 Cultura mărului este foarte veche, descrieri pomologice dar şi practici de cultură întâlnim 

în scrierile a numeroşi învăţaţi cu cca. 2000 – 3000 ani înainte de Hristos (Saffo, Hipocrate, 

Teofrast). Plasticitatea ecologică ridicată a acestei specii a permis o vastă diseminare geografică 

a numeroaselor soiuri formate sau create în cele mai diverse zone de pe glob (Vavilov N.I., 

1951). 

Literatura de specialitate evidenţiază mărul ca specia fructiferă cea mai importantă de pe 

glob, fiind însă atacată de un număr mare de boli şi dăunători. Percher citat de Vavilov N.I., 

1951, a întocmit o listă, care cuprinde nu mai puţin de 80 de boli, care atacă această specie fiind 

provocate de virusuri, micoplasmoze, bacterii, 64 specii de insecte şi acarieni, 8 specii de 

nematozi şi cel puţin 3 specii de rozătoare.  

Centre de origine ale speciilor de Malus sunt arealele geografice cuprinse între Caucaz, 

Turkestan, Altai, Pamir până în China şi Japonia. Există câteva specii originare din America de 

Nord: Malus fusca Schneid, Malus ioensis, Brit, Malus coronaria Mill, Malus angustifolia 

Michx. Centrul genetic cel mai important pare a fi Asia de sud – vest (Vavilov 1951). 

Cultura mărului acoperă întreaga zonă temperată, cuprinsă între 30-60o latitudine nordică 

şi 30-70o latitudine sudică precum şi unele zone restrânse subtropicale. Plasticitatea ecologică 

ridicată a acestei specii a condus la crearea unor soiuri adaptate celor mai diverse zone. Astfel, se 

întâlnesc plantaţii de măr atât în Siberia şi Nordul Chinei, unde temperatura coboară frecvent 

până la – 40oC. 

Analizând atacul insectelor dăunatoare asupra plantaţiilor de măr, se poate observa o 

reducere a producţiei de fructe ce se poate înregistra anual chiar şi pană la 100% în plantaţiile 

netratate. Pentru elaborarea modelelor de prognoză, trebuie să cunoaştem caracteristicile 

principale ale dăunătorilor, metodele de reproducere, posibilităţile de răspândire şi în primul rând 

cunoştinţele referitoare la particularităţi atât morfologice, cât şi cele biologice ale speciilor 

dăunătoare.  



Teza de doctorat abordează studiul principalelor insecte dăunătoare şi utile din plantaţiile 

pomicole de măr din zona de nord-est a României utilizând diferite metode de lucru. Cercetările 

au fost efectuate pe arealele a două judeţe: Iaşi şi Vaslui. În judeţul Iaşi, cercetările au fost făcute 

în cadrul a trei staţionare după cum urmează: staţionarul Vasile Adamachi Iaşi – varianta tratată, 

staţionarul Vasile Adamachi Iaşi – varianta netratată şi Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare 

pentru Pomicultură - Ferma Miroslava Iaşi. În judeţul Vaslui, cercetările au fost întreprinse în 

staţionarul de la ferma SC Loturi Service SRL Deleşti Vaslui. 

Prin aceasta îşi propune să aducă contribuţii la studiul unor specii dăunătoare şi utile  prin 

colectarea, determinarea, descrierea lor şi să compare unele tehnologii de prevenire şi combatere.  

Teza de doctorat este structurată în două părţi, prima parte conţinând introducere şi trei 

capitole iar partea a-doua patru capitole, bibliografie şi lista cu lucrările publicate. 

Capitolul I intitulat “Importanţa şi răspândirea culturii  mărului” conţine descrierea 

importanţei culturii mărului, originea şi aria de răspândire a culturii, cerinţele faţă de factorii 

climatici şi descrierea unor soiuri. De asemenea o scurtă descriere a situaţiei culturii de măr pe 

glob şi în România. 

Capitolul II, “Stadiul actual al cercetărilor cu privire la fauna utilă şi dăunătoare din 

plantaţiile de măr”, conţine o amplă descriere a cercetărilor efectuate până în prezent asupra 

faunei utile şi dăunătoare culturii de măr.  

Conţine informaţii despre: 

- Stadiul actual al cercetărilor cu privire la fauna utilă şi dăunătoare din plantaţiile 

pomicole de măr din România; 

- Cercetări care au ca drept scop combaterea chimică a dăunătorilor; 

- Cercetări care se referă la combaterea  biologică, ecologică  sau alte metode decât cea 

chimică; 

- Cercetări care se referă la poluarea mediului şi la reziduuri de pesticide, toxicitate; 

- Cercetări asupra faunei utile din plantatiile pomicole de măr; 

- Stadiul actual al cercetărilor cu privire la fauna utilă şi dăunătoare din plantaţiile 

pomicole de măr pe plan mondial; 

- Consideraţii generale asupra faunei utile; 

- Prădătorii care intervin în reglarea densităţii dăunătorilor din plantaţiile pomicole; 

- Paraziţii care intervin în reglarea densităţii dăunătorilor din plantaţiile pomicole. 

Capitolul III, “Principalii dăunători semnalaţi în plantaţiile  de măr, dinamica apariţiei, 

daunele şi combaterea acestora”, conţine o descriere amplă a principalilor dăunători studiaţi. 



Capitolul IV, intitulat “Caracterizarea cadrului natural şi a condiţiilor pedoclimatice 

ale zonei studiate” conţine informaţii despre aşezarea geografică a celor două judeţe în care au 

avut loc observaţiile.  

Cercetările cu privire la entomofauna utilă şi dăunătoare s-au desfăşurat în patru 

staţionare experimentale, trei dintre ele pe teritoriul judeţului Iaşi, iar unul în judeţul Vaslui.  

Pe teritoriul judeţului Iaşi au fost selectate trei plantaţii pomicole de măr aparţinând 

Fermei Didactice „Vasile Adamachi” (varianta tratată şi varianta netratată), Staţiunii de 

Cercetare- Dezvoltare pentru Pomicultură  Iaşi - ferma Miroslava şi în judeţul Vaslui - S.C. 

Loturi Service SRL Vaslui - Ferma Deleşti. Descriere cadrului natural specifică fiecărui judeţ 

conţine informaţii despre relief, caracterizarea climatică şi studiul vegetaţiei. 

Capitolul V, intitulat “Scopul şi obiectivele tezei de doctorat, materialul şi metoda de 

cercetare”. Scopul tezei de doctorat este acela de a aduce un aport semnificativ de date ştiinţifice 

obţinute în urma desfăşurării cercetărilor proprii care fac referire la entomofauna dăunătoare şi 

utilă din unele plantaţii de măr în urma aplicării diferitelor metode de lucru. 

Principalele obiective propuse sunt:  

1. Cunoaşterea stadiului actual al cercetărilor privind fauna dăunătoare din plantaţiile 

pomicole de măr din Moldova; 

2. Cunoaşterea stadiului actual al cercetărilor privind fauna de coleoptere utile din 

plantaţiile pomicole de măr din Moldova; 

3. Identificarea şi prezentarea principalelor caracteristici ale speciilor ce aparţin faunei utile 

şi dăunătoare din plantaţiile pomicole de măr; 

4. Identificarea speciilor de coleoptere utile din plantaţiile pomicole de măr; 

5. Analiza şi studiul comparativ al faunei utile de coleoptere pentru combatere dăunătorilor. 

Pentru atingerea obiectivelor propuse, se vor efectua mai multe activităţi şi anume: 

� aplicarea în câmpul experimental a diferitelor tipuri de capcane.;  

� recoltarea materialului biologic prin diferite metode: cu ajutorul capcanelor de diferite 

tipuri, prin frapaj etc; 

� colectarea şi pregatirea materialului pentru identificarea speciilor de insecte utile; 

� analizarea materialului colectat, determinarea speciilor şi calcularea unor indici ecologici 

şi indicatori ai biodiversităţii al speciilor faunei utile; 

� stabilirea abundentei, dinamicii şi a rolului speciilor de insecte utile din plantatiile 

pomicole de mar; 

� analiza evolutiei biodiversitatii faunei utile pentru fiecare staţionar analizat; 

� efectuarea calcului indicatorilor de biodiversitate ale speciilor de coleoptere colectate. 



Materialul entomologic a fost recoltat prin următoarele metode şi anume: prin metoda 

capcanelor de sol tip Barber şi prin metoda frapajului. Recoltarea materialului s-a făcut la 

intervale cuprinse între 6 şi 12 zile pentru capcanele de tip Barber cât şi în cazul metodei 

frapajului. 

În urma recoltării materialul biologic, acesta a fost etichetat, precizându-se: numărul 

probei, data recoltării, plantaţia şi modul de aplicare sau nu a tratamentelor. Materialul colectat a 

fost dus în laborator, pregătit corespunzător pentru analize şi determinări. 

Analiza şi interpretarea datelor obţinute se va face  cu ajutorul unor parametri  ecologici 

care vor fi calculaţi pentru fiecare specie mai importantă colectată. Aceşti indici sunt: abundenţa 

(A), constanţa (C), dominanţa (D), indicele de semnificaţie ecologică (W). De asemenea, se vor 

calcula şi valorile indicatorilor de biodiversitate ai speciilor de coleoptere colectate. 

Capitolul VI, intitulat “Rezultate şi discuţii” conţine rezultatele observaţiilor în cei doi ani 

studiaţi şi analiza şi interpretarea datelor obţinute.  

În urma observaţiilor privind abundenţa şi dinamica principalelor specii dăunătoare din 

staţionarele luate în studiu, s-au evidenţiat următoarele: 

- cercetările efectuate asupra speciei Cydia pomonella L. au evidenţiat o densitate mare a 

dăunătorului, ceea ce constituie un pericol potenţial pentru producţia de mere, avându-se 

în vedere că pragul economic de dăunare (PED) este de 3 – 5 fluturi/capcană/săptămână; 

- în ceea ce priveşte specia Quadraspidiotus perniciosus, în perioada 2008-2009, primii 

adulţi au apărut la data de 09.06.2009 (G1), a doua generaţie pe 24.07.2009 iar cea de-a 

treia pe data de 20.09.2009 dupa caderea a cel putin 90% din frunze. În anul 2010, 

dăunătorul a prezentat 2 generaţii, primii adulţi au apărut în luna iulie iar ultima perioadă 

de semnalare a dăunătorului a fost în luna noiembrie. 

- în perioada de cercetare, primii adulţi ai speciei Eriosoma lanigerum au apărut la data de 

30.03.2009 în fenofaza de dezmugurit iar ultima apariţie a acestora a fost semnalată pe 

data de 05.08.2009, utilizându-se ca tratament la avertizare Decis 2,5 EC =0.05% 

(0.75l/ha). În anul 2010, primii adulţi au apărut mai devreme în fenofaza de dezmugurit în 

4 – 5 zile, pe data de 19.03.2010, ultima semnalare a acestora în livada de măr a fost pe 

data de 23.07.2010; 

- în anul 2009 primii adulţi de Anthonomus pomorum au apărut în luna aprilie la 

fenofaza de dezmugurire a mugurilor florali, iar în 2010, apariţia primilor adulţi a fost 

mai devreme, în luna martie. 

De asemenea, în perioadele analizate, s-au emis avertizări pentru combaterea dăunătorilor 

şi s-au aplicat tratamente chimice în funcţie de avertizările emise. 



Referitor la entomofauna colectată din cele patru staţionare utilizând metodele capcanelor 

de tip Barber şi metoda frapajului, situaţia se prezintă astfel: 

- în staţionarul Vasile Adamachi Iaşi - netratat prin colectarea insectelor cu ajutorul 

capcanelor de tip Barber şi prin metoda frapajului am totalizat un număr de 438 de 

exemplare, din care 181 exemplare au fost determinate ca insecte aparţinând 

entomofaunei utile, iar 257 au fost determinate ca insecte aparţinând entomofaunei 

dăunătoare; 

- în staţionarul Vasile Adamachi Iaşi – tratat prin colectarea insectelor cu ajutorul 

capcanelor de tip Barber şi prin metoda frapajului am totalizat un număr de 220 de 

exemplare, din care 120 exemplare au fost determinate ca insecte aparţinând 

entomofaunei utile, iar 100 au fost determinate aparţinând entomofaunei dăunătoare; 

- în staţionarul Miroslava Iaşi prin colectarea insectelor cu ajutorul capcanelor de tip 

Barber şi prin metoda frapajului am totalizat un număr de 306 de exemplare, din care 

169 exemplare au fost determinate ca insecte aparţinând entomofaunei utile, iar 137 au 

fost determinate ca insecte dăunătoare; 

- în staţionarul Deleşti Vaslui prin colectarea  insectelor cu ajutorul capcanelor de tip 

Barber şi prin metoda frapajului am totalizat un număr de 670 de exemplare, din care 

537 exemplare au fost determinate ca insecte aparţinând entomofaunei utile, iar 133 

aparţinând entomofaunei dăunătoare;  

Capitolul VII intitulat “Concluzii şi recomandări” conţine principalele concluzii şi 

recomandări ce s-au dedus din capitolul anterior. 

 Teza mai conţine “Bibliografie” şi Anexa 1 - Lista cu lucrări publicate. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


