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COMUNITATEA MICRO-FUNGICĂ A DOUĂ SOIURI DE 
AFIN (VACCINIUM MYRTHILLUS) CU PESTALOTIPSIS sp. CA 

TAXON DOMINANT 

Lavinia BARBU, Ioan RADU, Andreea COŞOVEANU  

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, 
București 

andreea.cosoveanu@icdpp.ro 
 

Cuvinte cheie: fitopatogeni, arbuști, microorganisme 
 

 Două soiuri de afin (i.e. Legacy și Bluegold) cu 

simptomele: pătări foliare și schimbarea morfologiei normale a 

lăstarilor și tulpinilor în “zebra stripe”, au fost evaluate pentru 

depistarea potențialului agent fitopatogen. Au fost utilizate ca 

sursă de material biologic tulpini, frunze și lăstari cu un total de 

114 fragmente vegetale. Mediile utilizate pentru izolarea 

fungilor au fost yeast malt agar (YMA), corn meal agar (CMA) si 

ca substrat organic — rondele de morcov.  

S-au obținut 59 de sușe care aparțin a 11 unitati 

taxonomice organizaționale (UTOs) nedeterminate, lui 

Chaetomium sp., Fusarium sp., Alternaria spp. și Pestalotiopsis 

sp. Izolatele de Alternaria spp. s-au considerat o singură UTO 

(Alternaria Section alternata). În organele plantelor, 

Pestalotiopsis sp. a înregistrat cea mai mare frecvență de 

colonizare în tulpini (FC% = 38.89) și în lăstari (FC% = 30.56). 

Cele mai mari valori ale frecvenței de colonizare pentru 

izolatele de Pestalotiopsis și Alternaria s-au obținut în cazul 

mailto:andreea.cosoveanu@icdpp.ro
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fragmentelor de tulpină cu mediul nutritiv CMA în proporție de 

75 și respectiv, în cazul fragmentelor de lăstari cu substratul 

nutritiv YMA, în proporție de 66.67.  

În ceea ce privește frecvența colonizării per planta 

gazdă, valorile au fost cuprinse între 5% și 38.46% pentru 

Pestalotiposis sp., între 2.56% și 36.84% pentru Alternaria spp., 

iar restul taxonilor au fost reprezentați cu valori cuprinse între 

2.5% și 10.53%. Per totalul mostrelor vegetale, Alternaria spp. a 

colonizat cu o frecvență de 27.19% iar Pestalotiopsis sp. cu o 

frecvență de 22.81%. În proporție de 20.18, restul de UTO au 

înregistrat valori scăzute (< 4.39%). Ratele de colonizare fungică 

per totalul de plante pentru mediile de cultura au fost de: 

52.87% — morcov, 76.32% — CMA și 84.21% — YMA. Organele 

vegetale au variat în ratele de colonizare între 57.7% — frunze 

și 83.33% — lăstari. Rata de colonizare per totalul mostrelor 

vegetale a fost de 70.18%.  

În lucrare se prezintă caractere morfologice 

determinative pentru sistematizarea izolatului de 

Pestalotiopsis, potențialul agent fitopatogen.  

 

Studiul s-a desfăşurat cu sprijinul financiar al  
SC MERRYBERRY SRL, jud. Dâmboviţa. 
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INCIDENȚA CANCERULUI BACTERIAN ÎN PLANTAȚIILE 
TINERE DE VIȚĂ DE VIE  

Ghică MIHU 

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație 
Odobești 

 

Cuvinte cheie: cancer bacterian, vița de vie, plantații tinere 
  

În perioada 2016-2018 s-a efectuat un studiu pe un 
eșantion de parcele viticole, amplasate în podgoriile Panciu, 
Odobești, Cotești și Huși, analizăndu-se apariția și manifestarea 
infecției cu cancer bacterian la plantele tinere de viță de vie, 
infecție produsă de agentul patogen Rhizobium 
(Agrobacterium) vitis. Plantațiile de viță de vie studiate sunt 
plantații tinere înființate prin ”Programul de 
restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, derulate cu 
sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014”. 
Din datele centralizate pe baza observațiilor efectuate s-a 
stabilit faptul că marea majoritate a plantațiilor înființate cu 
material săditor provenit din țările U.E. sunt infectate cu 
agentul patogen ce produce cancerul bacterian al viței de vie. 
Determinat de faptul că soiurile de vită de vie reacționează 
diferit sub aspectul sensibilității față de atacul agentului 
patogen, factorii importanți fiind de natură genetică, 
ecoclimatică, tehnologică și antropică s-a avut în vedere reacția 
plantelor raportata la acești factori. Din punct de vedere 
genetic cele mai sensibile soiuri sunt Chardonnay, cu până la 
12,29% plante infectate și Fetească neagră cu până la 12,04 %. 
Valori ridicate au fost înregistrate și la soiurile Pinot noire 
(2,76%) și Tămâioasă românească (2,26%). Din punct de vedere 
ecoclimatic perioada de timp analizată s-a caracterizat ca fiind 



4 

 

optimă pentru cultura viței de vie însă, primăvara sau începutul 
verii s-au înregistrat valori medii ale manifestării infecției 
plantelor cuprinse între 0,49% și 3,16%; la sfârșitul lunii iulie și 
începutul lunii august s-au înregistrat valori cuprinse între 1,04 
% și 2,21%; în perioada de toamnă s-au înregistrat valori 
cuprins între 1,47% și 4,21%, limitele de variație fiind 
influențate de condițiile agrometeorologice specifice fiecărui 
an, soiul și amplasamentul analizat. Diseminarea infecției, 
respectiv a agentului patogen, în plantații s-a realizat prin 
folosirea la plantare a materialului săditor infectat, 
nerespectarea perioadei de repaos ”teren în pregătire” de până 
la cinci ani și prin efectuarea lucrărilor specifice tehnologiei de 
cultură. 
 

Studiul a fost finanțat prin proiectului ADER 412 
din cadrul Planului Sectorial al MADR 2015-2018 
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FOCUL BACTERIAN (ERWINIA AMYLOVORA) BOALĂ 
PERICULOASĂ PENTRU LIVEZILE DE POMI FRUCTIFERI (SPECII 

SEMINȚOASE) ȘI COMBATEREA ACESTUIA 

Sergiu FENDRIHAN, Marian LIXANDRU 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor 
ecologos23@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: focul bacterian, pomi fructiferi  

 

Focul bacterian produs de bacteria Erwinia amylovora 

afectează numeroase livezi de sâmburoase din țară și din 

întreaga lume. Se fac eforturi pentru depistarea la vreme, 

pentru noi soluții de tratament și prevenire dintre cele mai 

diverse, pornind de la pesticide chimice până la soluții de 

combatere biologică, pentru care interesul este în creștere în 

ultima vreme. Lucrarea trece în revistă toate aceste probleme 

legate de focul bacterian și combaterea acestuia, precum și 

măsurile ce ar trebui întreprinse în viitorul apropiat pentru 

intensificarea eforturilor de cercetare și de aplicare a noilor 

metode de combatere a acestui patogen.  

  

mailto:ecologos23@yahoo.com
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MOLIA MUGURILOR, THERESIMIMA AMPELLOPHAGA 
(LEPIDOPTERA: ZYGAENIDAE) – O NOUĂ SEMNALARE ÎN 

PLANTAŢIILE DE VIȚĂ DE VIE DIN ROMÂNIA 

Constantina CHIRECEANU1, Ghică MIHU2,  

Teodor PODRUMAR 3  

1Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor 
2Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi 

Vinificație, Odobeşti, 3Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Viticultură şi Vinificaţie, Miniş 

chireceanu.constantina@icdpp.ro 
 

Cuvinte cheie: molia mugurilor, vița de vie, România 
 

Theresimima ampelophaga (Bayle-Barelle 1808) este o 
specie invazivă de lepidopter, considerată dăunător important 
la vița de vie din Sudul Europei. Principala plantă gazdă este 
vița de vie (Vitis  vinifera), dar larvele sale pot fi găsite şi pe vița 
ornamentală, Parthenocissus quinquefolia si alte specii ale 
genului Parthenocissus. Th. ampelophaga este răspândită în 
Africa de Nord (Algeria), Europa (Franței, Italia, Slovenia, 
Ungaria, Croația, Serbia, Albania, Macedonia, Moldova, 
Bulgaria, Grecia, Cipru, Ucraina-regiunea Odesa, Rusia de Sud), 
Asia (Georgia, Azerbaijan, Israel, Turcia). 

Prima menționare a insectei în România datează din 
1895 şi a fost făcută de Caradja. După această dată, molia a 
fost găsită de Cazacu şi Drosu în 2006 (Subchev et al., 2008) în 
Centrul Viticol Valea Călugărească, podgoria Dealu Mare. 

Insecta dezvoltă una-două generații pe an în funcție de 
condițiile climatice din zonă. Prima generație are loc de la 
sfârșitul lunii Mai pană la jumătatea lunii Iunie, începutul sau 
jumătatea lunii Iulie. A doua generație durează de la sfârșitul 
lunii Iulie pană la sfârșitul lunii August. Iernarea o petrece ca 
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larvă de vârsta a doua sub scoarța viței de vie. Primăvara 
larvele hibernante migrează spre mugurii umflați pe care îi 
perforează împiedicând deschiderea si formarea lăstarilor. 
Când mugurii secundari izbucnesc, larvele se hrănesc cu 
frunzele în creștere. 

Pentru detectarea prezentei moliei mugurilor Th. 
ampelophaga în noi zone viticole din Romania, în anul 2018, 
cinci capcane cu feromon sexual sintetic specific, produse în 
Ungaria (PPI CAR HAS), au fost plasate în 5 plantații din 
podgoriile Odobești (1), Miniș-Măderat (2), Recaș (1) și Diosig 
(1) în perioada 25 Mai-20 August (Odobești) și 3 Iulie-27 August 
în restul plantațiilor. Doar în plantația de vita de vie de la 
Odobești jud. Vrancea a fost înregistrată Th. ampelophaga în 
capcana feromonală. Au fost capturați 11 masculi în perioada 
26 Mai-26 Iunie. 

Acest rezultat reprezintă a doua semnalare a moliei Th. 
ampelophaga în podgoriile din România după anul 1985. 

 

Cercetările au fost realizate în cadrul proiectului ADER 412 din 
cadrul Planului Sectorial al MADR 2015-2018 
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METODE ACTUALE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE 
INTEGRATĂ A DĂUNĂTORILOR LA CULTURA DE FASOLE ÎN 

CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE  

Andrei CHIRILOAIE-PALADE, Cristina PETRIŞOR  

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor 

chiriloaie.andrei@icdpp.ro 

 

Cuvinte cheie: cultura de fasole, Acanthoscelides obtectus,  

 

În prezent, ca urmare a activităților antropogene precum 

defrișările necontrolate, industrializarea, poluarea apei, a 

solului etc. au loc schimbări climatice majore. Producția 

agricolă cu siguranță va fi una dintre cele mai afectate industrii  

în următorul deceniu. Cultura de fasole reprezintă o sursă 

importantă de proteine, glucide, carbohidrați, unele vitamine și 

micronutrienți, ocupând locul al treilea după soia și arahide. 

La nivelul anului 2006, cultura de fasole ocupa o 

suprafață de 57.441 ha în Romania. Dăunătorii asociați culturii 

de fasole sunt: gărgărița frunzelor (Sidona lineatus) ai cărei 

adulți rod frunzele iar larvele rod nodozitățile și rădăcinile, 

gărgărița fasolei (Acanthoscelides obtectus) care provoacă 

pagube deosebit de mari atacând plantele în câmp (G1) și 

boabele în depozite (G2 și G3), afidul negru (Aphis fabae) 

înțeapă frunzele, florile și păstăile, musca plantulelor (Phobia 

platura) săpând galerii în boabele în curs de germinare, în 

tulpini și cotiledoane. 

mailto:chiriloaie.andrei@icdpp.ro


9 

 

Dintre toți dăunătorii fasolei, cel mai important este 

gărgărița Acanthoscelides obtectus ale cărei larve decimează 

boabele depozitate prin consumarea conținutului acestora. 

Atacul dăunătorului începe în câmp, unde gărgărițele adulte 

depun ouăle pe păstăile mature și larvele pătrund în boabele 

incomplet dezvoltate și continua în depozite pe boabele uscate. 

Atacul în depozite poate duce la pierderi totale daca nu se 

intervine cu masuri de combatere. Cercetarea contemporană a 

căutat metode de combatere integrată împotriva dăunătorilor 

specifici ai culturii de fasole, mai ales împotriva gărgăriței 

fasolei A. obtectus.  

Lucrarea este un review asupra metodelor de combatere 

integrată a dăunătorilor la cultura de fasole în contextul 

schimbărilor climatice. 

 

 

Acest studiu a fost realizat din proiectul finanțat de  
Ministerul Cercetării și Inovării, CCCDI-UEFISCDI, 

număr PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0659/ Tehnologii 
inovative pentru reducerea impactului negativ al 

schimbărilor climatice în culturile legumicole 
(LEGCLIM), în cadrul Programului PNCDI III 
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SEMNALAREA UNUI NOU DĂUNĂTOR EMERGENT LA 
CULTURA PORUMBULUI ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA 

1Traian MANOLE, 2Dumitru MANOLE, 1Vasile JINGA, 
2Ștefan-Rareș IORDACHE  

1Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, 
București, 2 S.C. Sport-Agra SRL, Amzacea jud. Constanța 

traian.manole@gmail.com 
 

Cuvinte cheie: Helicoverpa armigera Hb., răspîndire, grad de 
atac, estimare pierderi 
 

 Porumbul este cultura care ocupă în România cea mai 

mare suprafață de teren agricol (3-3,5 mil. ha), din care: 70% 

sunt concentrate în sudul ţării (Oltenia, Muntenia, Dobrogea, 

sudul Moldovei) şi câmpia de vest, unde găseşte cele mai bune 

condiţii de vegetaţie. În Moldova se cultivă 17% din întreaga 

suprafaţă, iar în Transilvania, unde climatul este mai puţin 

favorabil şi cu solul foarte variat, doar 13%. Corespunzător 

suprafeței cultivate și importanței economice cultura 

porumbului are și o serie de dăunători (insecte și patogeni) care 

produc anual pierderi de recoltă de 34,8%. Printre dăunătorii 

importanți nativi în zona de sud-est se numără și o serie de noi 

dăunători emergenți sau unele specii invazive ale căror atacuri 

favorizează și exacerbează pagubele altor dăunători locali. În 

această categorie intră noul dăunător Helicoverpa armigera Hb. 

(Lepidoptera:Noctuidae). H.armigera (omida fructificațiilor) 

este un dăunător polifag dar care în ultimii ani atacă din ce în 

ce mai frecvent culturile de porumb. Atacul este produs de 

mailto:traian.manole@gmail.com
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larve pe fructificații (știuleți) în perioada înfloririi cînd femela 

depune ponta. Larvele apărute rod boabele în lapte la vîrful 

știuleților. Daunele directe sunt importante și determină o 

pierdere de recoltă, în schimb efectele produse în urma 

atacului duc la instalarea unor periculoși patogeni (Fusarium 

spp., Ustilago nuda L., etc.) care periclitează în mod deosebit 

valorificarea calitativă a producției. Activitatea ciupercilor din 

genul Fusarium pe dejecțiile produse de larve infestează 

știuleții și produc micotoxine, prezența acestora în masa de 

boabe, după recoltare poate compromite recolta. Lucrarea este 

o primă semnalare a atacului acestui dăunător la cultura 

porumbului în județul Constanța și prezintă o serie de date 

legate de biologia insectei în zona Dobrogei, gradul de atac și 

posibilități de control ale adulților sau larvelor. 

 

Această lucrare a fost realizată prin Programul-nucleu,  
derulat cu sprijinul MCI, proiect nr.16-29-02-01/2018  
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LIMITAREA PAGUBELOR PRODUSE DE OSTRINIA 
NUBILALIS ȘI FUSARIUM SPP. LA HIBRIDUL DE PORUMB 

TURDA 332 

Laura ȘOPTEREAN, Felicia MUREȘANU, Dana 

MALSCHI, Loredana SUCIU, Ana-Maria VĂLEAN  

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda 
ticulaura@yahoo.com 

 
Cuvinte cheie: pagubă, Ostrinia nubilalis, Fusarium spp., uleiuri 
esențiale, porumb. 
 

Planta de porumb (Zea mays L.) este „cea mai eficientă 

instalație” pentru captarea energiei solare și transformarea 

acesteia în aliment.  

În prezent, producția de porumb este una dintre cele 

mai importante ramuri ale producției vegetale, atât în România, 

cât și pe plan mondial. Bolile și dăunătorii sunt principalele 

constrângeri biotice care reduc producția culturilor și de 

asemenea calitatea acestora, care în cele din urmă reduce 

prețul de piață. Dintre bolile porumbului, bolile produse de 

speciile genului Fusarium sunt cele mai importante, atât prin 

răspândirea lor în zonele de cultură, cât și prin frecvența 

ridicată a atacului (de până la 50%), cauzând cele mai 

însemnate pierderi de recoltă de până la 30%, iar dintre 

mailto:ticulaura@yahoo.com
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dăunători probleme importante ridică sfredelitorul porumbului 

Ostrinia nubilalis cu o frecvență a atacului cuprinsă între 77-

92%. 

Aplicarea metodelor biologice (uleiuri esențiale volatile) 

de combaterea a acestor agenți dăunători a dus la scăderea 

frecvenței, intensității și gradului de atac, precum și la 

reducerea pagubelor. 

 
Cercetările au fost finanțate de Ministerul Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale, Contract nr. 414 cu titlul „Tehnologii 
integrate de prevenire și combatere a organismelor 

dăunătoare la plantele  agricole și horticole cu consum minim 
de resurse”. 
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CERCETĂRI PRIVIND ATACUL ȘI EVOLUȚIA SPECIEI 
OSTRINIA NUBILALIS HBN. ÎN CONDIȚIILE DIN CENTRUL 

MOLDOVEI 

Paula-Lucelia PINTILIE, Elena TROTUȘ,  

Roxana-Georgiana AMARGHIOALEI  

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Turda 
p.ursache03@gmail.com 

 

Cuvinte cheie: Ostrinia nubilalis, culturi de porumb, tratament 

la sămânță, insecticide sistemice 

 

Sfredelitorul porumbului crează probleme mari în 

cultura porumbului, de la un an la altul constatându-se o 

creştere a procentului de plante atacate ceea ce conduce la 

pierderi de recoltă de până la 40% în anii favorabili pentru 

dezvoltarea dăunătorului. În zona Moldovei, Ostrinia nubilalis 

Hbn. este cunoscută ca o specie abundentă cu un coeficient de 

variabilitate de 21,01%  și este prezentă în toate culturile de 

porumb. 

Cercetările s-au efectuat la SCDA Secuieni în anii 2017 și 

2018 și au constat în urmărirea zborului adulților și apariția, 

evoluția, atacul și pierderile de recoltă datorate larvelor la 

culturile de porumb tratate la sămânță cu insecticide sistemice 

și  la porumb netratat. Numărul de adulți ai speciei O.nubilalis 

mailto:p.ursache03@gmail.com
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Hbn. colectați în anii 2017 și 2018 a totalizat 665 exemplare, 

din care, în anul 2018 s-au înregistrat 488 exemplare. Zborul 

adulților a început din a doua și a treia decadă a lunii mai 

continuând până în  a treia decadă a lunii septembrie. 

Observațiile efectuate au arătat faptul că cele mai mici valori 

ale parametrilor urmăriți au fost înregistrate la variantele unde 

au fost aplicate în tratamentul la sămânță insecticide sistemice: 

frecvența plantelor atacate a fost de 24%, plantele au 

înregistrat un număr mediu de orificii de 0,37 și un număr 

mediu de larve/plante de 0,15, numărul mediu de galerii/planta 

a fost de 0,37, iar lungimea medie a galeriei a fost de 9,23 cm, 

comparativ cu varianta martor care a înregistrat  frecvența 

plantelor atacate de 47% , numărul mediu al orificiilor pe plantă 

a fost de 0,79, numărul mediu al larvelor/planta fiind de 0,39, 

larvele creând un numar mediu de galerii de 0,80 cu o  lungime 

medie de 6,84 cm. Dintre hibrizii urmăriți, atacul larvelor de 

Ostrinia a înregistrat valori cuprinse între 1,87 orificii/planta la 

Turda 165 și 0,53 orificii pe plantă la Turda Star și Turda 332.   
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EFECTUL PLASMEI NON-TERMICE LA PRESIUNE 
ATMOSFERICĂ ASUPRA DAUNATORILOR PRODUSELOR 

DEPOZITATE 

Lavinia Gabriela CARPEN 1, 2, 

Constantina CHIRECEANU3, 

Maximilian TEODORESCU1, Andrei CHIRILOAIE3, Andrei 

TEODORU3, Gheorghe DINESCU1, 2  

1 Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi 
Radiaţiei, Măgurele, Ilfov, 2 Facultatea de Fizică, Universitatea din 

București, Măgurele, Ilfov, 3 Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Protecția Plantelor, București 

lavinia.carpen@infim.ro 

 
Cuvinte cheie: Dăunători de depozit, jet filamentar de plasmă 

 
Dăunătorii din depozite sunt o problemă majoră pentru 

recolta agricolă pe care o pot deprecia calitativ. Principalele 
strategii de prevenire și combatere a dăunătorilor produselor 
depozitate se bazează pe insecticide, de cele mai multe ori cu 
efecte adverse pentru sănătatea consumatorilor. Acesta este 
motivul pentru care există cercetări intense pentru 
identificarea și implementarea unor metode noi ecologice 
destinate protecției produselor depozitate. 

Scopul acestui studiu a fost de a investiga efectul plasmei 
non-termice, de radiofrecvența (13,56 MHz) asupra controlului 
dăunătorilor din cereale depozitate. Experimentele au presupus 
ca plasma de formă filamentară să intre în contact direct cu 
probele de grâu, și după un anumit timp de tratament, s-au 
evaluat efectele plasmei asupra mortalității insectelor din 
speciile Tribolium confusum și T. castaneum, principalii 
dăunători ai cerealelor din depozite. 

http://www.inflpr.ro/
http://www.inflpr.ro/
mailto:lavinia.carpen@infim.ro
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Experimentele au fost realizate în atmosferă controlată, 
cu o plasmă rece de presiune atmosferică. Fiecare probă a 
constat din 30g de grâu și 25 de insecte. Mortalitatea insectelor 
produsă de plasma generată în diferite amestecuri de gaze a 
fost analizată comparativ. Astfel, pe lângă gazul de lucru 
argonul (3000 sccm1 Argon, 90 W puterea utilizată), au fost 
adăugate concentrații variate de oxigen, respectiv de azot *1+. 

A fost evidențiat faptul că mortalitatea insectelor in 
probele experimentale a crescut odată cu creșterea timpului de 
tratament, în timp ce în proba martor, mortalitate nu s-a 
modificat. 

Studiul prezintă și efectul pozitiv al plasmei asupra 
germinării semințelor de grâu care au fost expuse la plasmă 
împreuna cu insectele. 

Prin urmare, rezultatele au arătat că tratamentele cu 
plasma non-termică (rece) prezintă un bun potențial de 
aplicabilitate în domeniul controlului insectelor din produsele 
depozitate, dar și de sporire a unor parametri de germinare a 
semințelor de grâu. 

 

Această lucrare a fost finanțată de Autoritatea Națională 
pentru Cercetare și Inovare în cadrul Programului Nucleu 

INFLPR 4N/2018. 
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CERCETĂRI PRIVIND COMBATEREA BURUIENILOR 
DICOTILEDONATE DIN CULTURA GRÂULUI DE TOAMNĂ  

Marga GRĂDILĂ1,  Daniel JALOBĂ1, Nicu VASILE2  

1Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, 
București, 2S.C. Profarma Holding S.R.L. Călărași 

marga.gradila@icdpp.ro 

 
Cuvinte cheie: grâu, buruieni, erbicide, combatere integrată  
 

Comparativ cu plantele prășitoare datorită semănatului 

în rânduri dese, grâul creează imaginea unei culturi cu un grad 

de îmburuienare mai redus, deoarece acoperă mai bine solul. În 

realitate culturile de grâu din România se îmburuienează în 

fiecare an, mai ales în monocultură, cu specii de buruieni 

dicotiledonate și monocotiledonate, anuale și perene, unele 

dintre ele fiind dificil de combătut.  

În ultimii ani unele specii considerate “buruieni 

efemere” au devenit buruieni problemă, mai ales în condițiile 

unor infestări puternice, determinând pierderi de producție. De 

asemenea s-a constatat că deși unele dintre aceste specii fac 

parte din aceiași familie botanică, prezintă sensibilitate diferită 

la erbicide, astfel încât unele specii sunt combătute iar altele 

nu.  

Cercetările realizate în culturile de grâu din județul 

Călărași în perioada 2016-2018 răspund acestor probleme și vin 

în sprijinul fermierilor pentru a-i ajuta să recunoască aceste 

mailto:marga.gradila@icdpp.ro
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specii și să aplice cele mai bune metode de combatere. 

Schimbările intervenite în structura florei segetale impun şi 

justifică monitorizarea permanentă a stucturii şi dinamicii 

buruienilor dintr-un anumit teritoriu, fermă agricolă, inclusiv la 

nivel de solă pentru a stabili cele mai eficiente şi raţionale 

metode de combatere. În acest context în solele cultivate cu 

grâu s-au studiat aspecte referitoare la: dinamica gradului de 

îmburuienare, identificarea buruienilor problemă, stabilirea 

criterilor de alegere a celor mai eficiente erbicide şi a 

momentelor optime de aplicare.  

Cele mai bune rezultate în combaterea buruienilor din 

cultura grâului de toamnă s-au obţinut prin integrarea 

măsurilor agrotehnice, fitotehnice şi chimice, concluzie 

rezultată şi din studiul realizat.  

 

Mulțumiri, 

domnului inginer Nicu Vasile  

care ne-a pus la dispoziţie câmpurile experimentale. 
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INFLUENȚA MICROCLIMATULUI CREAT DE PERDELELE 
FORESTIERE ASUPRA ÎMBURUIENĂRII CULTURILOR DE 

FLOREA SOARELUI 

Marga GRĂDILĂ, Daniel JALOBĂ  

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, 
București 

marga.gradila@icdpp.ro 
 

 
Cuvinte cheie: perdele forestiere, buruieni , floarea –soarelui 
 
 

Una din cele mai eficiente măsuri de contracarare a 

efectelor secetei în zona Dobrogei o reprezintă înfiinţarea 

perdelele de protecţie şi amplasarea culturilor în microclimatul 

creat de acestea, microclimat favorabil şi culturii de floarea-

soarelui. Cercetările prezentate în lucrare s-au realizat la 

Amzacea, judeţul Constanţa, în culturi de floarea soarelui 

cultivate cu şi fără perdele forestiere.  Pentru fiecare solă au 

fost întocmite fișe de îmburuienare care prezintă densitatea, 

participarea și constanța fiecărei specii de buruieni. Datele au 

fost centralizate pentru a stabili speciile dominante și 

buruienile problemă care necesită aplicarea de tratamente. Din 

analiza datelor rezultă că în cultura de floarea soarelui 

amplasată între perdele forestiere au fost identificate 16 specii 

mailto:marga.gradila@icdpp.ro
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de buruieni, care datorită microclimatului favorabil în principal 

prin reducerea evapotranspiraţiei au  depășit 190 de plante/m2. 

Specia Chenopodium vulvaria care în slolele cutivate cu floarea-

soarelui fără perdele a avut o densitate de 8 plante/m2 a 

devenit buruiana dominantă depășind 20 de plante/m2 și 

participând împreună cu specia C. album cu aproape 25% la 

îmburuienarea generală a culturii. Din cauza conservării apei în 

sol, zârna (Solanum nigrum), specie iubitoare de umiditate și-a 

dublat densitatea de la 6% în slolele cutivate cu floarea-soarelui 

fără perdele la 15% în solele cutivate între perdele. Buruienile 

problemă identificate în solele cultivate cu floarea-soarelui 

între perdele forestiere și împotriva cărora tebuiesc aplicate 

măsuri concrete de combatere au fost: C. vulvaria, C. album, 

Amaranthus spp., Polygonum spp., S. nigrum,  Convolvulus 

arvensis și  Setaria spp. Speciile care se răspândesc 

predominant de către vânt (diseminare anemofilă) au avut o 

densitate mai mare în slolele cutivate cu floarea-soarelui între 

perdele: Xanthium italicum, Cirsium arvense, Sonchus spp.  

Această lucrare a fost realizată prin Programul-nucleu,  
derulat cu sprijinul MCI, proiect nr. 16-29-02-01.  
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CARDUUS NUTANS ȘI ERYNGIUM CAMPESTRE, 
BURUIENI PROBLEMĂ PREZENTE ÎN PAJIȘTEA PERMANENTĂ 

A ORAȘULUI BĂICOI 

Daniel JALOBĂ1, Marga GRĂDILĂ1, Nicolae IONESCU2  

1Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, 
București, 2S.C.D.A. Piteşti, com. Albota, judetul Argeş 

daniel.jaloba@icdpp.ro 

 
Cuvinte cheie: buruieni problemă, pajiști, valoare pastoral 
 
 

Speciile de buruieni problemă, în special cele perene, 

agresive, cu potenţial invaziv produc pagube diverse, de mare 

amploare şi irecuperabile prin reducerea cantitativă şi calitativă 

a recoltelor, îngreunarea efectuării lucrărilor de întreţinere, 

creşterea preţului de cost, degradarea pajiștilor, efecte toxice 

pentru om şi animale, precum şi prin găzduirea, favorizarea şi 

transmiterea bolilor şi dăunătorilor.  

În alcătuirea covorului ierbos al pajiștilor, alături de 

gramineele și leguminoasele furajere participă și alte specii, 

dintre care unele au o valoare furajeră scazută  sau prezintă un 

grad ridicat de toxicitate. Lipsa gestionării eficiente a pajiștilor a 

condus la fenomenul de degradare a acestor terenuri prin 

mailto:daniel.jaloba@icdpp.ro
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schimbarea proporției optime de participare a speciior furajere 

în structura covorului vegetal.  

În acest context cercetările și determinările  efectuate în 

pajiștea permanentă a orașului Băicoi din județul Prahova au 

avut drept scop monitorizarea speciilor care compun covorul 

vegetal, identificarea buruienilor problemă și determinarea 

influenței celor două specii asupra valorii pastorale.  

Au fost identificate două buruieni problemă: ciulinul 

(Carduus nutans) din familia Asteraceae și scaiul dracului 

(Eryngium campestre) din familia Apiaceae.  

Rezultatele obținute au evidențiat faptul ca prezența 

celor doua specii de buruieni reduce foarte mult valoarea 

pastorală a pajiștei de la 94% atunci când în alcatuirea covorului 

vegetal predomină speciile Lolium perene, Trifolium repens și 

Trifolium pratense la 24%, deoarece Carduus nutans și 

Eryngium campestre, manifestă un grad ridicat de agresivitate, 

impiedică dezvoltarea speciilor furajere valoroase și pun în 

pericol covorul vegetal util pentru hrana animalelor. 

Studiul a fost realizat cu sprijinul Consiliului Local Băicoi, Prahova. 
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INFLUENȚA SISTEMULUI DE LUCRARE A SOLULUI 
ASUPRA ÎMBURUIENĂRII CULTURILOR DE SOIA, GRÂU, 

PORUMB ȘI FLOAREA SOARELUI  

Paula Ioana MORARU1,  Teodor RUSU1,  

Ileana BOGDAN1, Felicia CHEŢAN2, Adrian Ioan POP 1  
1Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, 

 Cluj-Napoca, 2Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda 
moraru_paulaioana@yahoo.com 

 
Cuvinte cheie: sistemul de lucrare, îmburuienare, producție, 
soia, grâu, porumb, floarea soarelului 
 

Sistemele conservative de lucrare a solului (sistemele 

minime, semănatul direct) s-au extins continuu în România, 

fiind considerate componente ale agriculturii conservative. 

Scopul aplicării acestora este conservarea solului și apei, 

creșterea materiei organice din sol, combaterea fenomenelor 

de degradare şi creșterea eficienței energetice și economice a 

tehnologiilor agricole. Extensia sistemelor conservative de 

lucrare a solului are avantaje agrotehnice, organizatorice şi 

economice, însǎ practicarea lor presupune schimbarea unor 

concepte în ceea ce priveşte fertilizarea, combaterea 

buruienilor şi a bolilor. Nu existǎ buruieni nedǎunǎtoare pentru 

o culturǎ agricolǎ, doar efectul lor variazǎ în funcţie de 

numeroşi parametri pedoclimatici, biologici şi tehnologici. 

Impactul buruienilor asupra oricǎrui sistem agricol este 

sintetizat prin urmǎtoarele aspecte: reducerea cantitativǎ şi 

calitativǎ a recoltei; costuri cerute de controlul buruienilor în 
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orice sistem tehnologic; schimbǎri impuse în sistemul de 

cultivare datoritǎ unor buruieni problemǎ; costuri exterioare, 

cauzate de rǎspândirea buruienilor. 

 Lucrarea are ca scop prezentarea rezultatelor de 

cercetare privind aplicarea sistemelor de lucrare a solului 

(convențional, lucrări minime, semănatul direct), în condițiile 

din Transilvania și influența acestora asupra îmburuienării 

culturilor. Cercetările sunt efectuate în cadrul unor asolamente 

specifice zonei: soia – grâu – porumb – floarea soarelui. Gradul 

de îmburuienare creşte la sistemele conservative cu 20-43%, 

ceea ce necesitǎ o creştere a consumului de erbicide cu pânǎ la 

30-35% sau înlocuirea completǎ a gamei actuale de erbicide cu 

erbicide noi. Buruienile micşoreazǎ eficienţa unor lucrǎri 

agricole, cum ar fi aplicarea îngrǎşǎmintelor, irigaţia și lucrǎrile 

solului. Valorificarea acestor inputuri de cǎtre planta cultivatǎ 

se realizezǎ la parametri reduşi, eficienţa lor neregǎsindu-se în 

recoltele obţinute. Astfel, arǎtura pe terenurile îmburuienate 

este mai de slabǎ calitate, nu se poate realiza o uniformitate a 

adâncimii, îngroparea corespunzǎtoare a resturilor vegetale, 

mǎrunţirea corectǎ a brazdei etc. La fel, la sistemele minime 

aplicate pe terenurile îmburuienate nu se realizeazǎ 

adâncimea, uniformitatea, nivelarea şi mǎrunţirea 

corespunzatoare a solului. Datoritǎ acestui lucru, semǎnatul nu 

se poate realiza la parametri calitativi stabiliţi, deci nici lucrǎrile 

mecanice de întreţinere în timpul vegetaţiei. Lucrǎrile solului 

reprezintǎ cele mai vechi metode de combatere a buruienilor, 

dar foarte importante şi în prezent. Efectul lucrǎrilor solului 

asupra combaterii buruienilor depinde de felul lucrǎrii, 
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perioada de executare a acesteia şi calitatea lucrǎrii, 

asolamentul organizat si planta cultivată. Arǎturile au un efect 

puternic în combaterea buruienilor: seminţele din stratul 

superficial sunt introduse în adâncime de unde rǎsar cu 

greutate sau nu mai rǎsar deloc; sunt tǎiate, încorporate în sol 

şi distruse aproape toate buruienile anuale şi bienale în 

vegetaţie. Sistemele conservative distrug parțial buruienile, iar 

solul este mai puțin mobilizat. Eficiența lucrărilor minime în 

combaterea buruienilor este mai bună când acestea sunt în 

curs de rǎsǎrire sau în stadiul de plantulǎ. Lucrând cu grapa 

rotativǎ sunt distruse majoritatea buruienilor tinere şi se 

menţine o bunǎ stare culturalǎ a terenului. Reducerea 

numǎrului de lucrǎri ale solului în scopul conservǎrii resurselor 

de sol (lucrǎrile minime, semǎnatul direct) trebuie asociatǎ cu 

mǎsuri compensatorii pentru combaterea îmburuienǎrii, cum 

sunt: organizarea de rotaţii adecvate, mǎsuri de combatere 

preventivǎ şi diversificarea mǎsurilor de combatere integrate, 

cu accent mai mare pe mǎsurile de combatere biologicǎ. Eşecul 

multor încercǎri de aplicare a lucrărilor minime și a 

semănatului direct în România are la bazǎ necontrolarea 

corespunzǎtoare a îmburuienǎrii. La lucrările minime, 

seminţele se concentreazǎ în primii 10 cm si germineazǎ 

exploziv în primul an de aplicare, determinând îmburuienarea 

excesivǎ, dupǎ care aceasta se reduce. Influenţa sistemului de 

lucrare se regǎseşte în numǎrul total de buruieni (gradul de 

îmburuienare), dar şi în compoziţia floristicǎ a acestora. 

Influenţa sistemului de lucrare a solului se complexeazǎ cu 

particularitǎţile climatice ale anilor, astfel cǎ, indiferent de 
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sistemul de lucrare, în anii secetosi îmburuienarea este 

scǎzutǎ, iar în anii ploioşi este maximǎ.  Alternanţa arǎturii cu 

discul sau cizelul unul sau mai mulți ani, a determinat o 

reducere a gradului de îmburuienare, mai accentuat în cazul 

alternǎrii discului cu arǎtura şi proporţional cu numǎrul de 

discuiri aplicate. Numǎrul de buruieni a fost cu atât mai redus, 

cu cât lucrarea solului s-a fǎcut mai adânc. Pe mǎsura lucrǎrii 

superficiale cu discul sau fǎrǎ întoarcerea brazdei cu cizelul, 

numǎrul buruienilor aproape s-a dublat. Sistemele minime 

schimbǎ în timp compoziţia floristicǎ a buruienilor, aceasta 

apropiindu-se mai mult de o pajişte, prin creşterea procentului 

de buruieni monocotiledonate şi scǎderea dicotiledonatelor 

(mai uşor de combǎtut), iar în al doilea rând, o creştere 

generalǎ a îmburuienǎrii în primii ani de aplicare a acestora. 

 

 

This work was supported by a grant of the 
Romanian Ministery of Research and 

Innovation, CCCDI-UEFISCDI, project number 
PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0301, contract no. 

28PCCDI/2018, within PNCDI III 
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INFLUENȚA TIPULUI DE SOL, A SISTEMULUI DE LUCRARE ŞI 
DE COMBATERE A BURUIENILOR ASUPRA PRODUCŢIEI DE 

SOIA ÎN CONDIȚIILE DIN CÂMPIA TRANSILVANIEI 

Teodor RUSU1, Cornel CHEŢAN2, Ileana BOGDAN1, Felicia 

CHEŢAN2, Felicia MUREȘAN 2, Paula Ioana MORARU1, 

Adrian Ioan POP 1  
1Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 

2Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda 
trusu@usamvcluj.ro 

 

Cuvinte cheie: tipul de sol, sistemul de lucrare, controlul 
buruienilor, producție, soia. 
 

Soia este una dintre cele mai valoroase și cunoscute 
plante agricole, fiind utilă  pentru alimentația umană, 
alimentația animalelor și industrie. Soia, fiind o leguminoasă, 
contribuie substanțial la creșterea gradului de fertilitate al 
solului, dar poate fi și principala materie primă pentru 
obținerea bio-dieselului (SUA și Brazilia). Resursele termice 
constituie unul dintre principalii factori limitativi în extinderea 
culturii în zonele nordice, în timp ce în zonele sudice, eficienţa 
culturii este condiţionată, de regulă, de resursele hidrice.  

Scopul lucrării prezentate este identificarea unei 
strategii integrate de control a buruienilor la cultura de soia, 
pornind de la:  

(1) cerințele culturii de soia față de factorii de mediu și 
tehnologici (sistemul de lucrare a solului) astfel încât să poată 
concura eficient cu buruienile;  

(2) cunoașterea influenței sistemului convențional, a 
sistemelor minime și a semănatului direct asupra culturii de 
soia;   
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(3) raportarea strategiei de control a buruienilor la noile 
condiții climatice prin măsuri specifice de adaptare;  

(4) cercetarea unor strategii chimice cu erbicide 
complementare, ca spectru de combatere și moment de 
aplicare.  

Câmpia Transilvaniei reprezintă o zonă agricolă cu soluri 
fertile, pretabilă din punct de vedere a resursei termice, dar cu 
restricții din punct de vedere a resursei hidrice, pentru cultura 
de soia. Astfel, suma gradelor biologic active înregistrate pentru 
soia, în perioada de monitorizare 2008-2016 în Câmpia 

Transilvaniei, este cuprinsă ȋntre 1044-15680C (T8°C, 150 zile), 
încadrându-se astfel pentru soia în zona II, III și IV de cultură. Se 
pot cultiva astfel soiuri cu perioadă mai lungă de vegetație, mai 
productive, dar în același interval, 38,9% din perioada de 
vegetație, umiditatea înregistrată fiind sub intervalul optim de 
umiditate.  

Sistemul de lucrare a solului influențează dezvoltarea 
nodozităților, a elementelor de productivitate și în final 
producția de soia. Pe solurile fertile, structurate (cernoziom, 
faeoziom), producția înregistrată prin aplicarea sistemelor 
minime (minimum tillage) și a semănatului direct (no-tillage) 
sunt mai mari cu 2-15% comparativ cu sistemul convențional de 
lucrare a solului. Pe solurile mai puțin fertile, cu conținut de 
humus sub 2,2%, compacte, cu diferențiere texturala mare pe 
profilul solului (preluvosol, luvosol), lucrările minime și 
semănatul direct reduc producția obținută. Se înregistrează 
diferențe în funcție de perioada de aplicare, asolamentul 
practicat, condițiile climatice ale anului agricol, cantitatea de 
resturi vegetale rămasă la suprafață, utilajul folosit la semănat 
etc.  

Soia prezintă sensibilitate deosebită la îmburuienare în 
primele faze de creștere, până la acoperirea terenului, dar și 
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spre maturitate, după ce încep să cadă frunzele. Odată invadată 
de buruieni, mai ales în prima fază de vegetaţie, cultura nu se 
mai redresează, chiar dacă ulterior buruienile sunt combătute. 
Soia, fiind o plantă cu talie mică-mijlocie, face parte din grupa 
plantelor agricole uşor concurată de buruieni, care produc mari 
pierderi de producţie (30-80%), uneori chiar compromiterea 
culturii. Cele mai frecvente buruieni întâlnite în cultura de soia 
sunt, în special, cele cu germinaţie primăvara târziu, dar nu 
numai: Echinochloa crus-galli, Setaria sp., Digitaria sanguinalis, 
Sorghum halepense, Agropyron repens, Solanum nigrum, 
Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Galinsoga 
parviflora, Xanthium sp., Abutilon teophrasti, Datura 
stramonium, Polygonum sp., Cirsium arvense, Convolvulus 
arvensis etc. 

Îmburuienarea explozivă a culturii de soia (datorită 
semănatului primăvara târziu, când întreaga vegetaţie renaşte 
exploziv), infestarea extrem de diversificată și variabilitatea 
raportului dintre speciile de buruieni, impun o strategie 
specificǎ de control integrat al buruienilor, ȋn vederea reducerii 
numărului acestora sub pragul economic de dăunare. Încălzirea 
climei din ultimii ani, impune necesitatea unor măsuri specifice 
de adaptare a acestei strategii, în special de natură tehnologică, 
la cultura soiei. În același timp, pe măsură ce habitatele se 
degradează din cauza schimbărilor climatice, speciile de plante 
care vor supraviețui sunt cele cu un ciclu scurt de viață, care se 
pot adapta și răspândi ușor. Aceste modificări au determinat 
invazia unor specii de buruieni specifice, cum ar fi Xanthium sp. 
Semințele acestei specii germinează la temperaturi ridicate, de 
20-30°C, de la adâncimi de 2-10 cm. Germinația este eșalonată, 
în funcție de tempereatura, umiditatea solului și adâncimea de 
încorporare. Prima dată germinează sămânța achenei 
inferioare, în timp ce sămânța achenei superioare germinează 
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numai în cazul în care prima a fost distrusă prin lucrările solului, 
prașile sau erbicide.  

Strategia recomandată pentru controlul buruienilor din 
cultura de soia cuprinde următoarele:  

(1) Planificarea controlului integrat al buruienilor în 
cadrul unor asolamente de 4-5 ani. Introducerea culturii de soia 
în rotaţie cu cerealele păioase şi porumb este foarte 
importantă, având în vedere faptul că buruienile dicotiledonate 
perene (Cirsium, Sonchus, Convolvulus, Lathyrus etc.) sunt 
combătute foarte greu din cultura de soia, în timp ce erbicidele 
aplicate la cereale păioase şi porumb le combat şi, ȋn plus, pot 
reduce în mod evident îmburuienarea generală a terenului.  

(2) Cel mai important aspect urmărit prin tehnologia 
aplicată este conservarea apei în sol, prin lucrările minime ale 
solului sau semănatul direct, asigurându-se mulciul de la 
suprafața solului şi controlul preventiv al buruienilor. O 
umiditate suficientă în sol este condiția principală pentru 
obținerea unor rezultate bune.  

(3) Îmbunătăţirea managementului cultivării plantelor și 
reintroducerea “bunelor practici agrotehnice”. Amplasarea 
culturilor după premergătoare care lasă terenul curat de 
buruieni, rotaţia culturilor şi a erbicidelor, efectuarea corectă a 
lucrărilor solului, distrugerea buruienilor răsărite la pregătirea 
patului germinativ şi alegerea perioadei optime de semănat, 
contribuie într-o măsură însemnată la reducerea gradului de 
infestare cu buruieni a culturii de soia.  

(4) Utilizarea erbicidelor cu acțiune totală, aplicate 
înainte, în timpul sau după semănat, dar înainte de răsăritul 
plantelor de soia. Cel puţin 4 ani solele erbicidate vor fi lipsite 
de buruieni perene, până la o nouă reinfestare. Este 
recomandabil ca aceste erbicide să se aplice după ploaie sau 
seara (frunzele să fie turgescente), şi nu pe caniculă. Pentru a 
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se absorbi complet şi transloca în părţile subterane, este 
necesar ca după aplicare, 5-6 ore, să nu plouă.  

(5) Aplicarea erbicidelor în funcție de spectrul de 
buruieni, la dozele şi epocile optime de aplicare. Pentru 
menţinerea culturii de soia curată de buruieni, sunt necesare, 
în general, 2 tratamente chimice, primul ppi/preemergent 
pentru monocotiledonate anuale şi unele dicotiledonate şi al 2-
lea tratament postemergent pentru dicotiledonate.  

Dacă pe vegetaţie există infestare şi cu 
monocotiledonate anuale sau perene, rezultate bune se obţin 
prin asocierea a două erbicide complementare, care să 
combată atât monocotiledonatele, cât şi dicotiledonatele.  

 
 

 

This work was supported by a grant of the Romanian 
Ministery of Research and Innovation, CCCDI-

UEFISCDI, project number PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-
0301, contract no. 28PCCDI/2018 - Integrated 

management system of the agroecosystem resistance 
against pests in order to promote sustainable 

agriculture under the conditions of climate change, 
within PNCDI III 
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COMBATEREA TERMICĂ A BURUIENILOR DIN 
CULTURILE DE LEGUME 

Adriana MUSCALU1, Cătălina TUDORA1,  

Constantina CHIRECEANU2  
1Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Mașini și 
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Cuvinte cheie: combatere termică, buruieni, ceapă, fasole, 
ardei gras. 
 

In ultimii ani, preocupările legate de creșterea 

populațiilor de buruieni rezistente la erbicide, disponibilitatea 

redusă a ingredientelor bioactive pentru culturile de legume, 

cât și extinderea fermelor ecologice pentru aceste culturi au 

stimulat dezvoltarea de noi metode non chimice de combatere 

sau de noi abordări ale celor deja utilizate. 

Pentru legumicultori combaterea buruienilor din 

culturile ecologice reprezintă o adevarată provocare, 

utilizându-se mai ales combaterea fizică, de tip mecanic sau 

termic. 

Lucrarea prezinta o sinteză referitoare la tehnicile 

actuale de combatere termică a buruienilor din culturile de 

mailto:amuscalis@yahoo.com
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legume, tipuri de echipamente, caracteristicile si performanțele 

acestora, precum și rezultatele obtinute.  

Combaterea termică constituie o premisă importantă 

pentru adaptarea și îmbinarea rațională a metodelor de 

combatere în cadrul sistemelor de combatere integrată 

specifice culturilor ecologice de ceapă, fasole, ardei gras. 

 

 Lucrarea a fost finanțată pe un grant al 
Ministerului Cercetării și Inovării, CCCDI – 

UEFISCDI, proiect numărul PN-III-P1-1.2 PCCDI-
2017-0659 /Nr. 11PCCDI/2018 în conformitate cu 

PNCDI III 
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TEHNOLOGII DE APLICARE LA CULTURA DE SOIA A 
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Dana MALSCHI, Ana-Maria VĂLEAN,  

Eugen MUREȘANU, Ioana PORUMB, Cornel CHEȚAN, Alina 
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Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda 
ticulaura@yahoo.com 

 
Cuvinte cheie: sistemul de lucrare, boli, dăunători, schimbări 

climatice, soia. 

 

Condițiile agroecologice zonale, în special modificările 

microclimatului legate de încălzirea globală, precum și 

schimbările tehnologiilor de cultură, constituie o diversitate de 

factori care influențează nivelul populațiilor de boli, dăunători, 

buruieni și nivelul pagubelor produse.  “Planta de aur a omenirii 

sau planta viitorului” - așa a fost denumită soia de-a lungul 

timpului este o cultură cu o importanță economică deosebită 

datorită numeroaselor sale întrebuințări. Ea este utilizată în 

alimentația omului, la producerea furajelor pentru animale, dar 

și ca materie primă pentru unele industrii. Tot mai mulți 

fermieri români se îndreaptă către cultura de soia, aspect 

demonstrat de creșterea suprafețelor cultivate cu această 

plantă. Luând în calcul faptul că rentabilitatea producției de 

mailto:ticulaura@yahoo.com
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soia începe de la circa 1 t/ha, creșterea economică 

semnificativă poate fi obținută prin aplicarea unor tehnici și 

practici agricole corespunzătoare, care să protejeze mediul, 

prin exercitarea unui control minuțios al imputurilor și al 

costurilor de producție. Utilizarea tehnologiilor de cultură 

actuale permit obținerea unor recolte ridicate, metodele 

agrotehnice având și un efect considerabil în reducerea 

pagubelor provocate de boli, dăunători și buruieni. Totodată, 

soia este o cultură, care poate fi încadrată în sistemul de 

agricultură ecologică, ea se potriveşte cu uşurinţă în diferite 

scheme de producţie agricolă, care să aibă impact redus asupra 

mediului. Managementul integrat al buruienilor, bolilor și 

dăunătorilor este o metodă de gestionare a acestora pe o bază 

mai durabilă prin combinarea mijloacelor biologice, culturale, 

fizice şi chimice, astfel încât să se reducă la minimum riscurile 

economice, de sănătate şi mediu. Gestionarea integrată joacă 

un rol important în protecţia plantelor de soia, deoarece 

reprezintă un factor de limitare în producerea soiei.  

 

 

This work was supported by a grant of the 

Romanian Ministery of Research and 

Innovation, CCCDI-UEFISCDI, project number 

PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0301, contract no. 

28PCCDI/2018, within PNCDI III 
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PROTEJAREA CULTURILOR DE MOMORDICA CHARANTIA L.  
PRIN METODE ALTERNATIVE 

Adriana Florina BIRA, Alexandru SUCIU,  

Daniela IONESCU 

Hofigal Export-Import S.A. 

adrianaflorinabira@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: agricultura ecologică, metode alternative de 

protecție, extracte vegetale, Momordica charantia L. 

 

Pentru asigurarea unui mediu ecologic necesar obţinerii de 

culturi de plante sănătoase, în cantități mari și de calitate 

superioară, se impun anumite măsuri de protecție.  

Pentru Hofigal Export-Import S.A. cultura de Momordica 

charantia L. are importanță majoră pentru obținerea de 

suplimente alimentare cu rol hipoglicemiant. Fiind amplasată în 

sere, cultura poate fi atacată de o serie de dăunători cu 

pondere precum: Trialeurodes vaporariorum, Liriomyza trifolii, 

Cerosipha gossypii, Tetranychus urticae, Thrips tabaci, 

Frankliniella occidentalis, Meloidogyne incognita. T. tabaci și 

F.occidentalis sunt vectori importanți ai unor virusuri.  

Pagube însemnate pot fi provocate de cancerul bacterian, o 

boala gravă provocată de bacteria Agrobacterium 

tumefaciens.La presiunea dăunătorilor și agenților patogeni se 

impun o serie de măsuri și metode destinate  stabilirii unor 

strategii de protecție a culturii de Momordica charantia. La 

Hofigal Export-Import S.A. s-au desfasurat experimente pe 

mailto:adrianaflorinabira@yahoo.com
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culturi de M.charantia nou înființate, în care materialul 

semincer a fost tratat cu soluție de argint coloidal 15ppm, cu 

rol de dezinfectant. S-a pus accent și s-a acordat o atenție 

deosebită arăturilor adânci de toamnă, pregătirii terenului 

pentru înființarea noilor culturi prin grapare și discuire și prașile 

repetate în timpul perioadei de vegetație.  

De asemenea, în vederea limitării răspândirii bacteriei și a 

stopării dezvoltării cancerelor pe rădăcini, s-au efectuat 

tratamente la sol cu soluție pe bază de Bacillus subtilis, 

obținută de la INCCF București.  

Dintre metodele agrofitotehnice un rol important l-a avut 

asolamentul ca urmare  a rotației culturilor. Pentru limitarea 

populațiilor de T. vaporariorum, L.trifolii, T.tabaci, 

F.occidentaliss, Aphis spp. sub pragul economic de dăunare, s-

au utilizat panouri optice adezive de culoare galbenă și s-au 

efectuat tratamente repetate, alternativ, cu extracte vegetale. 

Toate aceste metode de protecție, cumulativ, au dus la 

obținerea de plante sănătoase, viguroase, de calitate 

superioară și cu o capacitate de dezvoltare mai mare.  
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ÎMBUNĂTĂȚIREA GERMINAȚIEI PRIN TRATAMENTE LA 
SĂMÂNȚĂ LA UNELE SPECII DE LEGUME 

Cristina PETRIŞOR, Constantina CHIRECEANU,  
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București 
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Cuvinte cheie: culturi de legume, tratamente alternative  

 

Răsărirea rapidă și uniformă este esențială pentru 

producerea unor răsaduri de calitate mai ales la speciile de 

legume. Astfel, tratarea semințelor înainte de însămânțare, prin 

îmbibare în diferite soluții de compuși naturali sau în suspensii 

de microorganisme benefice poate fi utilă nu numai pentru o 

germinare mai rapidă, sincronă și uniformă ci și pentru 

îmbunătățirea vigorii și stabilității răsadului și pentru protecția 

fata de diferiți agenți patogeni existenți în sol și în mediu.  

Scopul acestui studiu a fost evaluarea efectului aplicării 

unor tratamente la sămânță cu diferite tulpini de Trichoderma 

și acid salicilic asupra procentului de germinație și a vitezei de 

germinație la semințele unor soiuri de fasole, ceapă și ardei. 

Semințele tratate și netratate au fost germinate la 25ᴼC, 

în condiții de întuneric timp de 14 zile. Tratamentul cu acid 

salicilic la semințele celor trei specii studiate a îmbunătățit 

semnificativ ambii parametrii urmăriți, procentul de germinare 

și viteza de germinare, comparativ cu semințele din varianta 
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martor. Tratarea semințelor de ardei și de ceapă cu tulpina 

Trichoderma Tal12 a stimulat considerabil procentul de 

germinare. 

Rezultatele obținute au indicat faptul că atât tulpinile de 

Trichoderma cât și acidul salicilic stimulează germinația si pot 

influenta pozitiv diferite aspecte ale creșterii și dezvoltării 

răsadurilor. 

 

 

 Acest studiu a fost realizat in proiectul finanțat de 

Ministerul Cercetării și Inovării, CCCDI-UEFISCDI, 

număr PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0659/ Tehnologii 

inovative pentru reducerea impactului negativ al 

schimbărilor climatice in culturile legumicole 

(LEGCLIM), in cadrul Programului PNCDI III 
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EFECTUL FUNGICIDELOR, DISTANŢEI ÎNTRE RÂNDURI ŞI AL 
SOIURILOR ASUPRA BIOMASEI ŞI PRODUCŢIEI DE CARTOF 

Manuela HERMEZIU1, Gavrilă MORAR2, Maria 

ŞTEFAN1, Maria IANOŞI1, Cristina MOLDOVAN2,  

Radu HERMEZIU1  
1 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof și 

Sfeclă de Zahăr, Brașov, 2 Universitatea de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară, Cluj Napoca 

hermezium@gmail.com 
 

Cuvinte cheie: cartof, Phytophthora infestans, fungicide, tehnologie, 
biomasă 
 

Efectele schimbărilor climatice asupra productivităţii 

culturilor pot fi complexe. În funcţie de regimul temperaturilor şi de 

cultură, temperaturile ridicate contribuie la reducerea producţiilor 

datorită ratei crescute de dezvoltare a plantelor şi accelerării 

proceselor respiratorii. Modificările climatice atrag după ele un şir de 

alţi factori care pot fi învinuiţi de reducerea accentuată a producţiilor 

la cartof. Este cazul lipsei de apă şi a substanţelor nutritive precum şi 

a daunelor produse de boli şi dăunători. Perioadele mai lungi de 

vegetaţie vor contribui la intensificarea atacului manei cartofului 

(Phytophthora infestans) şi deci la pierderi de producţie şi la 

creşterea cantităţilor de fungicide folosite pentru controlul acesteia.  

Experienţele s-au desfăşurat între anii 2014-2016 la 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi 
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Sfeclă de Zahăr Braşov.  S-au creat blocuri randomizate cu patru 

repetiţii, două densităţi de plantare (53.300 plante/ha, 

respectiv 44.4000 plante/ha) şi două programe de aplicare a 

fungicidelor (doar produse de contact – TECH I, respectiv 

produse de contact, translaminare şi sistemice – TECH II). 

Soiurile analizate au fost Riviera (soi foarte timpuriu) foarte sensibil la 

mana cartofului, Christian şi  Roclas (soiuri semitimpurii), moderat 

sensibile la mana cartofului. Eficacitatea fungicidelor s-a cuantificat 

având în vedere intensitatea atacului definită ca procent (%) din 

suprafaţa foliară afectată de boală, fiecare variantă din fiecare 

repetiţie fiind reprezentată ca un întreg şi utilizând o scară de notare 

folosită la nivel internaţional. La soiurile Riviera şi Roclas se poate 

observa o tendinţă de micşorare a numărului de tuberculi la 

variantele TECH II faţă de TECH I, mai ales la densitatea de plantare 

mai mare ( 53,3 mii cuiburi/ha).  

În anul 2014 biomasa totală a soiurilor şi a combinaţiilor  

studiate nu s-a diferenţat semnificativ. În schimb, în anii 2015 şi 2016, 

soiurile s-au diferenţiat atât prin cantitatea de biomasă la începutul 

lunii iulie, cât şi prin diferenţierea statistică a variantelor în cadrul 

soiurilor. De asemenea data plantării a avut efecte puternice asupra 

numărului de tuberculi formaţi la cuib.  În anii în care s-a plantat 

timpuriu (1 aprilie 2014 şi 31 martie 2016), datorită condiţiilor de 

temperatură şi umiditate favorabile tuberizării, numărul de tuberculi 
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pe plantă a fost semnificativ mai ridicat (15,6 tuberculi/plantă în 2014 

şi 18,5 tuberculi/plantă în 2016), faţă de 12,1 tuberculi/plantă 

obţinuţi ca medie experimentală în 2015, an în care, după plantarea 

de la sfârşitul lunii aprilie au urmat condiţii mai puţin prielnice.  

Dintre soiuri, în toţi anii cercetaţi, cele mai ridicate 

producţii s-au obţinut la soiul Roclas (în medie între 877 şi 1048 

g/plantă), comparativ cu producţiile care s-au înregistrat la 

sfârşitul lunii iulie la soiurile Riviera (între 689 şi 715 g/plantă) şi 

Christian (între 668 şi 820 g/plantă). 

Per ansamblu, starea de vegetaţie a plantelor şi 

condiţiile climatice din luna iulie au avut un rol hotărâtor în 

acumularea producţiei de cartof.  
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COMPORTAREA UNOR HIBRIZI DE FLOAREA SOARELUI 
ÎN CONDIŢIILE ANULUI 2018, ÎN DOBROGEA  

Vasile JINGA1, Dumitru MANOLE2, Ana Maria 

GIUMBA2, Ioan RADU1  

1Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor 
2S.C. SPORT AGRA S.R.L. Amzacea, Constanța 

vasilejinga23@gmail.com 

 
Cuvinte cheie: floarea-soarelui, comportare hibrizi, Dobrogea, 
producții 
 

La nivelul Uniunii Europene, în 2017, România a fost țara 

cu cea mai mare suprafață cultivată cu floarea soarelui şi cea 

mai mare producție realizată. Pentru același an la nivelul ţării, 

floarea soarelui ocupa locul trei din punct de vedere al 

suprafeţei cultivate după porumb şi grâu. 

În lucrarea de față s-a urmărit comportamentul a 14 

hibrizi de floarea soarelui la atacul principalilor agenți de 

dăunare (Phomopsis helianthi, Sclerotinia sclerotiorum, 

Alternaria helianthi) în două locații reprezentative din 

Dobrogea (Amzacea şi Fântânele). Tehnologia de cultură a florii 

soarelui a fost similară în ambele loturi experimentale. In 

vederea protecției culturii, s-au efectuat tratamente foliare cu 

fungicidul Pictor 0,5 l/ha. Observațiile în cele două câmpuri 

experimentale s-au efectuat în perioada iulie-august 2018. 

Rezultatele obținute au arătat o bună comportare a 

hibrizilor SY Diamantis, SY Neostar şi P64LE125 faţă de 

Phomopsis helianthi în ambele locații. Faţă de Sclerotinia 
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sclerotiorum și Alternaria helianthi, hibrizii SY Gracia, P64LE99 

şi P64LE25 au prezentat o rezistență ridicată în ambele locații. 

Tehnologia de cultura a inclus erbicidări în pre-emergenţă 

cu FRONTIER FORTE 1,2 l/ha şi în post-emergenţă cu PULSAR 

PLUS 2l/ha, care au limitat atacul de buruieni şi de Orobanche 

cumana. Tehnologia aplicată a dus la obținerea unor producții 

de peste 4000 kg/ha la majoritatea hibrizilor testați. 

 

Această lucrare a fost realizată prin Programul-nucleu,  
derulat cu sprijinul MCI, proiect nr. PN-18-41-02-01/2018  
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COMPORTAREA UNOR SOIURI DE ORZ ȘI GRÂU ÎN 
DOBROGEA, LA SC SPORT AGRA-AMZACEA, ÎN CONDIŢIILE 

ANULUI 2018 

Dumitru MANOLE1,  Anamaria GIUMBA1,  

Vasile JINGA2*  
1 S.C. SPORT AGRA S.R.L. Amzacea, Constanța 

 2 Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor 
vasilejinga23@gmail.com 

 

Cuvinte cheie:  orz, grâu, patogeni, producții 
 

Lucrarea se referă la evaluarea comportamentului unor 

soiuri de grâu și orz în condițiile anului 2018 în zona Dobrogei. 

În loturile demonstrative realizate la S.C. SPORT AGRA SRL 

Amzacea județul Constanța, în condițiile anului 2018 sunt 

prezentate date privind principalii agenți patogeni și rezultatele 

de producție. Condiţiile climatice din toamna anului 2017 și din 

primăvara lui 2018 au favorizat un puternic atac al agenților de 

dăunare. La cultura de orz s-a semnalat la observațiile din 17 

aprilie un atac ridicat al patogenilor Rhyncosporium secalis, cu 

un grad de atac (GA) cuprins între 30-90 %, și Pyrenophora 

tritici-repentis, în procent de atac mai scăzut la majoritatea 

varietăţilor (GA 3-20 %). La cultura de grâu, patogenul Septoria 

tritici a prezentat un atac de 18-23,5%, iar Pyrenophora tritici-

repentis a prezentat un atac de 4,5-17,5 %. Patogenul Puccinia 

striiformis a fost prezent în procent scăzut (GA 1-13,5%) la 

observațiile din 17 aprilie. 

Pentru protecția culturilor împotriva agenților patogeni s-

au aplicat 2 tratamente foliare la avertizare cu fungicidele Artea 
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330 EC în martie și cu Priaxor EC în aprilie. După ultimul 

tratament fungic, cu o foarte bună eficacitate, s-a constatat o 

micșorare a atacului la majoritatea patogenilor, în observațiile 

din 8 mai. Tratamentele fungice au stopat evoluția bolilor 

foliare și ale spicului.  

Efectele benefice s-au constatat în producțiile bune 

obținute. La cultura de orz, producțiile au fost de 7800 kg/ha la 

soiul Predator și 8500 kg /ha la soiul Panonic. La cultura de grâu 

s-au obținut producții cuprinse între 7425 kg/ha la soiul 

Miranda și 8025 kg/ha la soiul Avenue, respectiv 8300 kg/ha la 

soiul Kraljica. Indicii de calitate au avut valori cuprinse între 

70,4 și 77,5% greutate hectolitrică și proteină 11,9-14,5 . Toate 

aceste producții deosebite s-au obţinut în condiţii de neirigat. 
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EVALUAREA IMPACTULUI CONTAMINǍRII SOLULUI ASUPRA 
FRUCTELOR ŞI LEGUMELOR 

Augustina PRUTEANU1,  Despina BORDEAN1,2, 

Valentin VLǍDUȚ1, Mihaela NIȚU1, Iulian VOICEA1  

1Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Mașini și 
Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare,  – INMA 

București, 2Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 
Banatului, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, 

Timișoara 
pruteanu_augustina@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: contaminare sol, metale grele, bioacumulare, 
fructe, legume. 
 

Poluarea mediului înconjurător este o problemă majoră 

la nivel mondial și, în acest context, la nivel european Uniunea 

a adoptat în ultimii 20 de ani numeroase legi, directive și 

standarde pentru atenuarea acesteia, monitorizarea și, dacă 

este posibil, controlul acesteia. 

Poluarea solului este o componentă care contribuie la 

creșterea poluării mediului, solul este elementul cheie care stă 

la baza producției de alimente pentru consumul uman. Dacă ne 

referim numai la sol, nivelul de poluare este dat de gradul său 

de contaminare cu diferiți poluanți, ȋn special metale grele (Cu, 

Pb, Zn, Cd, As, etc). 

Lucrarea prezinta o sinteză referitoare la nivelul de 

contaminare a solului cu metale grele (Cu, Pb si Zn) și respectiv 

bioacumularea acestora ȋn fructe și legume recoltate pentru 

consum în stare proaspătă.  

mailto:pruteanu_augustina@yahoo.com
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Deoarece fructele și legumele pentru a se dezvolta 

extrag apa și substanțele nutritive din sol, este necesar să se 

studieze modul în care un anumit grad de contaminare al 

solului conduce la obținerea unor produse (legume și fructe) 

care conțin un procent din acele elemente toxice, care pot 

produce pe termen lung boli și pot sǎ cauzeze moartea 

oamenilor, care în prezent consumǎ astfel de produse 

contaminate. 

 

 

Lucrarea a fost finanțată pe un grant al 

Ministerului Cercetării și Inovării, PCE – 

UEFISCDI, proiect numărul PN-III-P4-ID-PCE-

2016-0860 în conformitate cu PNCDI III 
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IMPACTUL INSECTICIDELOR NEONICOTINOIDE, APLICATE LA 
SĂMÂNȚĂ, ASUPRA ENTOMOFAUNEI DĂUNĂTOARE ȘI 

ALBINELOR MELIFERE, DIN CULTURILE DE RAPIȚĂ 

Roxana DUDOIU1, Elena TROTUȘ2, Georgeta 

TRAȘCĂ3, Florian TRAȘCĂ3, Viorel FĂTU1, Paula URSACHE2, 

Emil GEORGESCU4, Adrian SICEANU5, Eliza CĂUIA5,  

Carmen MINCEA1  

1Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor, 
București, 2Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă, Secuieni, 

3Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă SCDA, Pitești, 4Institutul 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă, Fundulea 5Institutul de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură, București 
carmen.mincea@icdpp.ro 

 
Cuvinte cheie: insecticide neonicotinoide, entomofaună 
dăunătoare, albine melifere, reziduuri 

 

S-a studiat impactul insecticidelor neonicotinoide  

aplicate la sămânță, asupra entomofaunei dăunătoare și 

albinelor melifere din culturile de rapiță.  

Studiile s-au desfăşurat în 3 zone reprezentative pentru 

agricultura României, respectiv, Podişul Moldovei, Dealurile 

Subcarpatice şi Sudul ţării.  

S-au monitorizat dăunătorii culturilor de rapiță în 

toamna anului 2017 și primăvara anului 2018, s-a determinat 

eficacitatea tratamentelor  aplicate la sămânță și s-au efectuat 

analize la plante și produse ale stupului pentru determinarea 

nivelului de reziduuri de neonicotinoide (imidacloprid, 

clotianidin și tiametoxam).  

mailto:carmen.mincea@icdpp.ro
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Rezultatele demonstrează că, în condiţiile ţării noastre, 

nivelul populațiilor dăunătoare studiate depășește pragurile 

economice de dăunare şi, de asemeni, faptul că, în majoritatea 

cazurilor, reziduurile de insecticide neonicotinoide s-au situat 

sub limitele cuantificabile. 

 
Studiile s-au efectuat în cadrul proiectului ADER 4.1.5 

„Realizarea unui sistem de monitorizare şi cuantificare a 
efectelor tratamentului seminţelor cu insecticide 

neonicotinoide (imidacloprid, clotianidin şi tiametoxam) la 
culturile de porumb, floarea-soarelui şi rapiţă, asupra 

producţiei agricole şi a populaţiilor de Apis mellifera, în 
condiţiile agropedoclimatice specifice ţării noastre.” 
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IMPORTANŢA FAUNEI DIN SOL PENTRU MODELAREA 
MATERIEI ORGANICE DIN AGROECOSISTEME 

Maria IAMANDEI  

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor, 
Bucureşti 

maria_iamandei@yahoo.com 
 

Cuvinte cheie–fauna din sol, materie organică din sol 

 

Materia organică din sol (MOS) este esenţială pentru 

fertilitatea solului, atenuarea modificărilor climatice şi 

conservarea biodiversităţii epigee ori din profunzimea solului şi 

a serviciilor ecosistemice asociate.  

Modelele existente privind dinamica MOS nu ţin seama 

de contribuţia importantă a activităţiii faunei din sol. Explicaţia 

acestei limitări este dată, pe de o parte de complexitatea inter-

relaţiilor dintre diferitele categorii de organisme din sol şi pe de 

altă parte de lacunele existente în cunostinţele privind 

biodiversitatea faunei din sol.  

Conținutul de MOS este influențat de clima, vegetație, 

istoricul utilizării și management dar și de (macro-) faună și alte 

componente ale biotei solului.  

mailto:maria_iamandei@yahoo.com
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Lucrarea cuprinde un studiu prospectiv care va sta la 

baza selecției grupelor de faună care pot fi utilizate în 

modelare,  ca prim pas pentru dezvoltarea ulterioară a unor 

sisteme de monitorizare a proprietăţilor solului şi de predicţie a 

producției vegetale în agroecosisteme. 

 

It would not have been possible without the kind support and 

collaboration with my colleagues in the  

Cost Action ES 1406 KEYSOM 

 

 

This work was supported by a grant of the 

Romanian Ministery of Research and 

Innovations, CCCDI-UEFISCDI, project number 

PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0560/ 41PCCDI, 

within PNCDI III 
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STRUCTURA TAXONOMICĂ A POPULAȚIILOR DE 
NEVERTEBRATE DIN CULTURA DE FLOAREA SOARELUI 
PROTEJATĂ DE PERDELE DE ROBINIA PSEUDOACACIA  

ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA 

1Traian MANOLE, 1Constantina CHIRECEANU, 2Dumitru 

MANOLE, 1Andrei CHIRILOAIE PALADE, 1Andrei TEODORU 
1Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, 

București, 
 2Centrul de cercetare-dezvoltare  S.C. Sport-Agra SRL, Amzacea jud. 

Constanța 
 

traian.manole@gmail.com 

 
Cuvinte cheie: agrosilvicultură, biodiversitate, perdele de 
protecție 
 

Între speciile de plante oleaginoase cultivate în România, 

floarea soarelui ocupă un loc important atât în ceea ce privește 

suprafața cultivată cât și rolul semințelor în industria 

alimentară. Pe măsura importanței sale, măsurile 

agrofitosanitare de protecție ocupa un loc central în tehnologia 

de cultură având în vedere spectrul larg de boli și dăunători din 

culturile de floarea soarelui din țara noastră, cu precădere în 

zona de sud a țării. 

Lucrarea prezintă, pentru prima dată în țara noastră, 

structura comunităților de nevertebrate din cultura de floarea 

soarelui în condițiile specifice unei culturi experimentale 

protejate de perdele de protecție de Robinia pseudoacacia L. 

organizate la S.C. Sport-Agra SRL Amzacea jud. Constanța. 

mailto:traian.manole@gmail.com
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Colectarea materialului biologic de la nivelul solului s-a efectuat 

cu ajutorul capcanelor de tip Barber, iar fauna din sol a fost 

extrasă prin sondaje în sol cu dimensiunile de 25/25/30 cm. 

Rezultatele obținute se referă la principalele grupe de 

nevertebrate, abundența numerica și relativă, dominanța 

speciilor, cu precizarea rolului ecologic în funcție de modulul 

trofodinamic în care speciile utile sau dăunătoare se 

încadrează.  

 

Această lucrare a fost realizată prin Programul-nucleu, 

derulat cu sprijinul MCI, proiect nr. 18-41-02-01 
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TRICHODERMA HARZIANUM T10.1RO - O NOUĂ 
TULPINĂ ANTAGONISTĂ ȘI CU POTENȚIAL DE STIMULARE A 

GERMINAȚIEI SEMINȚELOR DE TOMATE 

Beatrice Michaela IACOMI, Fulvia-Florica VLAD 

USAMV București, Facultatea de Agricultură, Departamentul Științele 

Plantelor 

b.iacomi@yahoo.fr 

 

Cuvinte cheie: antagonism, semințe, tomate, patogeni, 

Trichoderma 

Trichoderma harzianum este cunoscută ca o specie 

cosmopolită, ubiquistă, asociată unei mari diversități de 

substraturi. Este, poate, cel mai cunoscut nume utilizat în 

agricultură când vorbim produse comerciale pe bază de 

Trichoderma aplicate pentru controlul bolilor și pentru 

stimularea creșterii plantelor. 

O nouă tulpină de T. harzianum (T10.1RO) a fost izolată 

din microflora semințelor de crucifere și identificată molecular. 

Tulpina a fost caracterizată din punct de vedere al potențialului 

antagonist in vitro (metoda culturilor duble) și s-a dovedit 

eficace în inhibarea creșterii miceliene a unor izolate patogene, 

aparținând genurilor Alternaria, Botrytis, Fusarium și 

Sclerotinia. Izolatele patogene au provenit de la plante de 

tomate (rădăcini, frunze, fructe). 

Tulpina T10.1RO s-a dovedit a avea și potențial de 

stimulare a germinației semințelor de tomate, in vitro (exprimat 

mailto:b.iacomi@yahoo.fr
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prin procentul de germinare și prin indicii de vigoare a 

plăntuțelor).  

 Cercetări sunt în curs pentru caracterizarea elementelor 

de fitness ale tulpinii de T. harzianum și pentru studierea 

efectului asupra parametrilor fiziologici ai plantelor de tomate,  

în seră. 

 

 

Această lucrare a fost realizată în cadrul  

PNCDI III,  CCCDI-UEFISCDI, 

derulat  cu  sprijinul  Ministerului  Cercetării  și 

Inovării, proiect nr. PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-

03-01/28PCCDI/2018 
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SPECII FITOPATOGENE PENTRU CARTOFUL DULCE OBŢINUT 
ÎN CONDIŢIILE CLIMATICE DIN ROMANIA ŞI MECANISMELE 

DE ACȚIUNE ALE UNOR TULPINI MICROBIENE  
DE BIOCONTROL 

Oana Alina BOIU-SICUIA1, 2, Florica 

CONSTANTINESCU1, Reta DRĂGHICI3, Aurelia DACONU3, 

Călina Petruţa CORNEA 2  

1Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, 
2Facultatea de Biotehnologii, USAMV București, 

 3Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe 
Nisipuri, Dăbuleni 

sicuia_oana@yahoo.co 

  
Cuvinte cheie: cartof dulce, fitopatogeni, combatere biologică 
 

Cartoful dulce sau batatul (Ipomoea batatas (L) Lam.) 

este o legumă relativ recent introdusă spre cultivare în 

România. Plantele de cartof dulce se dezvoltă bine în condiţii 

termice ridicate, pe soluri bine drenate. Cultura este relativ 

tolerantă la secetă şi suportă furtunile cu vânt puternic. 

Schimbările climatice din ultima perioadă şi situaţia pedo-

climatică din zona de sud a ţării, în special pe solurile nisipoase 

din judeţul Dolj, au permis creşterea interesului pentru 

cultivarea acestei specii. De asementea, cartoful dulce permite 

diversificarea spectrului de culturi în zonele în curs de 

deşertificare, cu o bună productivitate în condiţiile actuale ale 

schimbărilor climatice. Preţul de valorificare al producţiei fiind 

profitabil pentru cultivatorii. 
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Proprietaţile nutritive ale tuberculilor de cartof dulce fac 

ca această legumă să fie apreciată şi de consumatori, atât 

pentru diversificarea alimentaţiei, cât şi datorită beneficiilor 

nutriţionale, inclusiv în alimentaţia copiilor şi a persoanelor cu 

diabet. 

Spectrul de fitopatogeni la cartoful dulce este variat 

însă, în România, nu au fost întâmpinate probleme fitosanitare 

grave, ceea ce permite cultivarea sa cu succes în sistemul de 

producţie ecologică.  

În cadrul proiectului sectorial ADER 2.2.2/2015, în 

perioada 2016-2018, la cartoful dulce obţinut la Staţiunea de 

Cercetare-Dezvolare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri, 

Dăbuleni au fost semnalate doar infecţii cauzate de: Alternaria 

sp., Fusarium sp., Botrytis cinerea, Pythium sp., Penicillum sp. și 

Rhizopus stolonifer.  

Pentru prevenirea contaminarii cartofului dulce cu fungi 

fitopatogeni, au fost identificate o serie de măsuri profilactice 

ce presupun: selectarea materialului biologic pentru plantare, 

aplicarea de tratamente preventive (biologice sau chimice) şi 

respectarea condiţiilor specifice de păstrare pe parcursul 

depozitării. 

Studiile efectuate la nivel internațional au demonstrat 

sensibilitatea cartofului dulce și la alți patogeni, comuni în 

România, diferiți de cei identificați de noi la batat, motiv pentru 

care, colectivul din cadrul Laboratorului de Organisme utile din 

ICDPP a luat în considerare selectarea de tulpini microbiene 

utile plantelor de cultură (utilizabile drept agroinoculanți 

biologici), cu spectru larg de acţiune. Au fost luate în studiu 
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tulpini bacteriene și de drojdii capabile să inhibe dezvoltarea 

atât a fitopatogenilor identificați în România la cartoful dulce, 

cât şi a altor specii patogene prezente pe teritoriul ţării noastre, 

care ar putea pe viitor să afecteze aceasta cultură. În acest 

context, au fost selectate și testate tulpini de Bacillus sp., 

Pseudomonas sp. și Metschnikowia pulcherrima care au 

manifestat in vitro și/sau in vivo activitate antifungică și/sau de 

biostimulare a plantelor. 

Studiile efectuate au evidențiat existența mai multor 

tipuri de mecanisme de biocontrol prin care tulpinile 

microbiene selecţionate au efecte benefice asupra plantelor, 

precum: antagonismul microbian, competiția pentru nutrienți și 

spațiu, producerea de compuși antimicrobieni și enzime litice. 

 

Acest studiu a fost realizat în cadrul proiectului sectorial ADER 

2.2.2./2015 "Elaborarea tehnologiilor de cultivare a cartofului 

dulce în contextul schimbărilor climatice şi elaborarea unor 

măsuri de promovare a culturii în România" finanţat de 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
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COLONIZAREA ENDOFITĂ A PLANTELOR DE ARDEI CU O 
TULPINĂ AUTOHTONĂ DE BEAUVERIA BASSIANA 

Mihaela Monica DINU, Ana-Cristina FĂTU,  

Ana-Maria ANDREI 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, 
București 

 dinu.mihaela@icdpp.ro 

 
Cuvinte cheie: fungi entomopatogeni, colonizare endofită 

 

Fungii entomopatogeni sunt microorganisme foarte 

importante în reglarea populațiilor de insecte din cadrul agro-

ecosistemelor și au un potențial mare de control biologic, mai 

ales când sunt formulate sub formă de micopesticide. Aceste 

micromicete au capacitatea de a coloniza diferite substraturi, 

pot supraviețui în sol în lipsa unei gazde, sub formă de spori, 

miceliu sau forme de rezistență și s-a demonstrat că pot 

coloniza endofit plantele, atât natural cât și prin inoculări 

artificiale. Funcția ecologică a fungilor entomopatogeni endofiți 

rămâne însă, în mare parte necunoscută; există totuşi studii 

care au evidențiat diferite caracteristici fenologice ale plantelor 

inoculate (dezvoltare mai bună, creștere în înălțime), precum și 

o rezistență mai bună la boli (inclusiv viroze) și dăunători. De 

asemenea, ciupercile endofite pot fi utilizate ca vectori genetici 

sau ca surse de metaboliți secundari. Obiectivul general al 

metodei prezentate în lucrare a fost acela de a investiga 

potențialul endofitic al unei tulpini autohtone de Beauveria 

bassiana (Bals.) Vuil. (Ascomycota: Hypocreales), izolată dintr-



62 

 

un focar natural și menținută în Colecția de microorganisme 

entomopatogene a ICDPP București, în vederea evaluării 

ulterioare pentru utilizare în controlul biologic. În experiment s-

au folosit plante tinere de Capsicum anuum L. (Solanaceae), 

plantate în ghivece de ceramică cu sol sterilizat în prealabil, iar 

inocularea s-a făcut folosindu-se o tulpină izolată de pe un 

adult de Lymantria dispar (L.) (Lepidoptera: Lymantriidae) prin 

udarea plantelor la nivelul rădăcinii cu o suspensie lichidă pe 

bază de spori, formulată la o concentrație de 6x109 UFC/ml. 

Evaluarea capacităţii de colonizare endofită a ciupercii la nivelul 

rădăcinii, tulpinii și frunzelor s-a făcut la un interval de o lună 

de la aplicarea inoculului. Tulpina de B.bassiana testată a 

colonizat plantele în proporție de 68%, inclusiv la nivelul 

frunzelor. Cea mai mare incidență a colonizării a fost observată 

la nivelul radăcinilor absorbante (28%), iar cea mai mică 

incidență a colonizării s-a înregistrat la nivelul frunzelor (5%). În 

plante au mai fost identificați și alți fungi, dintre care 

predominanți au fost cei din genul Fusarium, Alternaria și 

Penicillium. 

 

 

Această lucrare a fost realizată în cadrul PNCDI 

III,  CCCDI - UEFISCDI,  derulat  cu  sprijinul  

Ministerului  Cercetării  și Inovării, proiect nr. 

PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-03-01/28PCCDI/2018 
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EFFICACITATEA BIOPREPARATULUI BioMelCon 
(Beauveria brongniartii) ÎN PEPINIERE ȘI PLANTAȚII SILVICE, 

ÎN AL TREILEA AN DE APLICARE 

Ana-Cristina FĂTU1, Mihaela Monica DINU1,  

Ana-Maria ANDREI1, Constantin CIORNEI 2  

1 Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, 

București  
2 Institutul de Cercetari și Amenajari Silvice – Stațiunea Hemeiuși, 

Bacău 

cristina.fatu@icdpp.ro 

 

Cuvinte cheie: Beauveria brongniartii, bioinsecticid, viermi albi  

 

 Având în vedere faptul că infestarea cu viermi albi 

reprezintă în continuare o problemă în pepinierele și plantațiile 

silvice certificate FSC, în contextul lipsei alternativelor chimice, 

s-au efectuat teste de eficacitate a bioinsecticidului 

experimental BioMelCon obținut la ICDPP, prin formularea 

entomopatogenului B. brongniartii (tulpina ICDPP#2) pe 

substrat nutritiv natural (orz).  

Tratamentul a fost efectuat anual începând din 2016, în 

diferite pepiniere aparținând D.S. Bacău și D.S. Neamț, care 

prezentau infestări puternice cu viermi albi (Melolontha 

melolontha, Anomala dubia, Amphimallon solstitialis și 

Rhizotrogus aestivus).  

Tratamentele au fost efectuate cu doze de bioinsecticid 

cuprinse între 150 și 200 kg/ha/an, în lunile aprilie-mai, prin 

încorporarea acestuia în primii 30 cm de sol.  

mailto:cristina.fatu@icdpp.ro
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În toamna celui de al doilea an de aplicare a 

tratamentelor biologice, s-a înregistrat o reducere 

considerabilă a populațiilor de cărăbuși, în special de M. 

melolontha și R. aestivus, care  înregistraseră densități inițiale 

foarte mari (˃4 insecte/m2), înainte de prima aplicare a 

bioinsecticidului, în anul 2016.  

Populațiile de A. dubia și A. solstitialis au fost afectate în 

mică măsură, acestea nefiind gazde specifice pentru B. 

brongniartii. Totuși, R. aestivus, o altă gazdă nespecifică pentru 

B. brongniartii, a manifestat susceptibilitate la atacul fungic.   

Obiectivul studiului efectuat în anul 2018 a fost 

evaluarea efectelor aplicării tratamentelor cu BioMelCon 

asupra colonizarii entomopatogenului B. brongniartii în sol, 

precum și asupra gradului de infestare cu viermi albi a 

pepinierelor silvice, în al treilea an de tratament.  

 

Cercetările au fost efectuate în cadrul  

Contractelor de cercetare ştiinţifică nr. 443/2018 şi 464/2018,  

finanţate de RNP-ROMSILVA 
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REALIZAREA DE EXTRACTE VEGETALE CU ACȚIUNE 
BIOFERTILIZANTĂ/BIOINSECTICIDĂ CU APLICAȚIE ÎN 

AGRICULTURA ECOLOGICĂ 

Iulian VOICEA, Iuliana GĂGEANU, Cătălina TUDORA, 

Valentin VLĂDUȚ, Augustina PRUTEANU  

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Pentru Mașini și 
Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA 

București 
voicea_iulian@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: extracte vegetale, acțiune biofertilizantă 
/bioinsecticidă, agricultură ecologică, sistem de extracție 

 

Producţia ecologică în cultura plantelor, fără utilizarea 

produselor tradiționale nocive, cunoaște o preocupare specială 

de câteva decenii în tarile dezvoltate economic. Interesul 

pentru produsele și producția ecologica este în continuă 

creştere în ţara noastră, sistemul de agricultură de tip 

industrial, cu neajunsurile care o însoţesc, tinzând să fie înlocuit 

de "agricultura ecologică"/"agricultura durabilă".  

Conform normelor impuse de legislaţia din domeniu 

folosirea unor extracte vegetale cu acțiune 

biofertilizantă/bioinsecticiă fără urme de substanțe de sinteză 

chimică este absolut obligatorie în practicarea agriculturii 

ecologice/bio-organice. Descoperirea de noi substanţe și 

compuși cu acţiune fertilizatoare/insecticidă reprezintă o 

continuă provocare pentru domeniul cercetării ştiinţifice 

agricole din secolul XXI. Descoperirea acestor noi compuşi 

mailto:voicea_iulian@yahoo.com
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chimici este posibilă prin studiul diferitelor extracte vegetale 

obţinute din varietatea de plante, în special medicinale și 

aromatice, disponibile pe suprafaţa pământului. Aceste 

extracte vegetale în funcţie de componenţa biochimică pot fi 

folosite fie ca substante cu rol de biofertilizator sau 

bioinsecticid cu utilizare în special în agricultura ecologică. 

Insectele reactionează la mirosuri, vapori, gaze, fum, caldură, 

uleiuri, săpun etc, iar insecticidele ecologice ţin cont de toate 

acestea. De exemplu mirosul puternic de usturoi, tutun, 

rubarbar și alte plante este respingător pentru unele insecte.  

Sistemul de extracție pentru obţinerea acestor extracte 

vegetale cu acțiune biofertilizantă/bioinsecticidă (EXTBIO) 

functionează pe principiul extragerii substanțelor bioactive sub 

acțiunea presiunii hidrostatice variabile în vasul de extracție, cu 

controlul temperaturii solventului. In scopul controlului optim 

al procesului de extracție se folosește un micro PLC cu interfață 

grafică, prin intermediul căruia se pot programa parametrii de 

lucru. 

 

Lucrarea a fost finanțată pe un proiect NUCLEU al Ministerului 

Cercetării și Inovării- MCI, contract 18N/16.03.2018, cod 

proiect: PN 18 30 02 03 – Tehnologie de inființare și 

valorificare superioară a materiei prime vegetale obținută din 

plante medicinale 

  



67 

 

METODE DE VALORIFICARE A RESURSELOR 
MICROBIENE DIN AGROECOSISTEME PENTRU NUTRIŢIA ŞI 

PROTECŢIA PLANTELOR CULTIVATE 

Oana-Alina BOIU-SICUIA, Sorina DINU,  

Florica CONSTANTINESCU 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, 
Bucureşti 

sicuia_oana@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: agricultura durabilă, agroinoculanţi 

 

Prezentul studiul prezintă avantajele utilizării resurselor 

microbiene destinate nutriţiei şi protecţiei plantelor cultivate şi 

metodele de valorificare a microorganismelor benefice 

plantelor în ecosistemele agricole.  

Datorită specificului lor, în ecosistemele agricole, riscul 

apariţiei unor dezechilibre fitosanitare este mult accentuat 

comparativ ecosistemelor naturale. Pentru a reduce presiunea 

de infecţie a unor patogeni specializaţi în infectarea plantelor 

cultivate, valorificarea microbiotei cu efecte benefice asupra 

plantelor reprezintă o cale sustenabilă pentru agricultura 

durabilă. Astfel, prin inocularea de microorganisme benefice 

pentru agricultură, creşte toleranţa plantelor de cultură la 

efectele neprielnice de mediu şi se valorifică eficient resursele 

nutritive. De asemenea, prin aplicarea de agroinoculanţi 

microbieni, creşte randamentul de utilizare al fertilizanţilor 

organici şi minerali, şi în acelaşi timp, este redusă necesitatea 

chimizării în agricultură. 
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Valorificarea resurselor microbiene, prin utilizarea de 

inoculanţi microbieni în agricultură, susţine rentabilitatea 

economică a producţiei agricole şi în acelaşi timp face apel la 

practice prietenoase cu mediul înconjurător, fără să neglijeze 

aspectele legate de sănătatea publică. 

 

 

 

Această lucrare a fost realizată în cadrul 

PNCDI III,  CCCDI-UEFISCDI,   

derulat  cu  sprijinul  Ministerului  

Cercetării  și Inovării, proiect nr. PN-III-P1-

1.2-PCCDI-2017-03-01/28PCCDI/2018 
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METODE DE VALORIFICARE A MICROORGANISMELOR 
ANTAGONISTE, RESURSE NATURALE ALE 

AGROECOSISTEMELOR 

Sorina DINU, Cristina PETRIŞOR,  

Florica CONSTANTINESCU 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, 
Bucureşti 

dinu.sorina@icdpp.ro 

 
Cuvinte cheie: microorganisme antagoniste, produse fitosanitare 

Studiul prezintă efectele benefice ale 

microorganismelor inoculante asupra plantelor de cultură, 

precum și ale aplicării lor în agricultură. La ora actuală, un 

accent deosebit se pune pe utilizarea tehnologiilor durabile în 

agricultură, pentru garantarea siguranţei alimentare şi 

utilizarea inteligentă a resurselor naturale. Aceste tehnologii 

prezintă următoarele avantaje: i) nu sunt dăunătoare mediului 

înconjurător ci, dimpotrivă sprijină dezvoltarea armonioasă a 

ecosistemelor şi, ii)  conduc la obţinerea unor produse agricole 

sănătoase.  

Utilizarea populaţiilor de microorganisme în 

agroecosisteme este benefică deoarece determină stabilitate şi 

productivitate, fiind considerată o tehnologie adecvată pentru 

substituirea agriculturii convenţionale.  

Microorganismele benefice utilizate în mod obișnuit în 

agricultură, la nivel mondial, includ specii de Rhizobium, 

Mycorrhizae, Azospirillum, Bacillus, Pseudomonas, Trichoderma 

şi Streptomyces. Influențele benefice ale microorganismelor 

mailto:dinu.sorina@icdpp.ro
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asupra creșterii plantelor includ fixarea azotului, absorbția şi 

asimilarea nutrienților principali, promovarea creșterii 

rădăcinilor și tulpinilor, intensificarea nodulării rădăcinilor 

plantelor leguminoase sub acţiunea rizobiilor, 

combaterea/suprimarea bolilor și îmbunătățirea structurii 

solului. Microorganismele benefice pot fi aplicate la diferite 

culturi agricole şi pot fi stocate sub diferite forme de 

condiţionare, care le permit o supravieţuire pe termen lung şi, 

ulterior o manipulare facilă de către fermieri. În studiu, sunt 

prezentate succinct metodele de prelucrare a 

microorganismelor antagoniste în vederea obţinerii de produse 

de uz fitosanitar şi câteva exemple de bioproduse 

comercializate pe piaţă. Experimentele efectuate pe diferite 

culturi agricole, din diferite zone ale lumii, au arătat perspective 

încurajatoare pentru aplicarea practică a agroinoculanţilor în 

vederea îmbunătățirii randamentului culturilor și a fertilității 

solului, prin evitarea multor factori restrictivi biotici şi abiotici 

din mediul înconjurător. 

 

 

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

Ministerului  Cercetării  și Inovării, proiect nr. PN-III-
P1-1.2-PCCDI-2017-03-01/28PCCDI/2018 
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METODE DE VALORIFICARE A MICROORGANISMELOR 
ENTOMOPATOGENE, RESURSE NATURALE ALE 

AGROECOSISTEMELOR  

Ana-Cristina FĂTU, Mihaela Monica DINU,  

Ana-Maria ANDREI  

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, 
București 

dinu.mihaela@icdpp.ro 

 
Cuvinte cheie: bioinsecticide, fungi entomopatogeni 

Există preocupări la nivel internațional pentru 

dezvoltarea unor produse destinate protecției plantelor care 

utilizează microorganisme bacteriene sau fungice ca inoculanți 

microbieni, inoculanți de sol sau ca substanță activă, respectiv 

componentă a unor bioinsecticide. Acestea, pe lângă 

capacitatea de a regla numeric populațiile de insecte, pot, de 

asemenea, spori proprietățile biologice ale solului și au efect 

direct asupra plantelor, stimulând creșterea acestora, 

favorizând dezvoltarea sănătoasă a sistemului radicular, 

îmbunătățind rezistența la stres, mărind astfel capacitatea de 

apărare împotriva atacurilor. În lucrare sunt prezentate 

microorganisme autohtone de interes biotehnologic aparținând 

Colecției de entomopatogeni din ICDPP Bucuresti, precum și 

metode de valorificare ale acestora. Recunoscute pe plan 

internațional drept noi agenţi de control microbiologic, acestea 

au fost înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci 

(OSIM) și reprezintă sursa de material biologic pentru 

prepararea singurelor bioinsecticide fungice entomopatogene 
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din România. BbS1.07 (B.I. OSIM/2012) este tulpina de 

Beauveria bassiana utilizată pentru prepararea primului 

bioinsecticid fungic entomopatogen, BioProSol, pentru 

combaterea gândacului din Colorado. BbgMm1a/09 (B.I. 

OSIM/2014) este tulpina de B.brongniartii care reprezintă 

"substanță activă" a bioinsecticidului BioMelCon utilizat în 

combaterea cărăbușului de mai. BbIt este tulpina de B. 

bassiana utilizată pentru obținerea experimentală a 

bioinsecticidului BioProSil-It,  pentru controlul biologic al 

gândacului de scoarță. BbSc este tulpina de B. bassiana care a 

stat la baza dezvoltării unui substrat nutritiv și de formulare 

pentru entomopatogenul Beauveria sp. (B.I./2017). Tulpini de 

B. bassiana și B. brongniartii au fost experimentate pentru 

îmbogățirea microbiologică a unor fertilizanți organici utilizaţi 

pentru prevenirea infestării cu filoxeră a culturilor viticole (B.I. 

OSIM/2016). Noi metode de formulare a microorganismelor 

entomopatogene, care asigură o bună eficacitate a 

bioinsecticidelor, demonstrată prin teste de laborator, seră și 

câmp sunt, de asemenea, prezentate. 

 

 

Această lucrare a fost realizată în cadrul 

PNCDI III,  CCCDI-UEFISCDI,   

derulat  cu  sprijinul  Ministerului  Cercetării  

și Inovării, proiect nr. PN-III-P1-1.2-PCCDI-

2017-03-01/28PCCDI/2018 
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METODE DE VALORIFICARE A ENTOMOFAUNEI UTILE 
DE INTERES FITOSANITAR 

Daniel Kazimir KURZELUK 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor, 
Bucureşti 

 daniel.kurzeluk@icdpp.ro 
 

Cuvinte cheie: entomofaună utilă, metode de valorificare 
 

La ora actuală există un interes crescut privind 

combaterea biologică a dăunătorilor, în contextul extinderii 

metodelor ecologice de cultură, ca răspuns la cererea din ce în 

ce mai ridicată de produse alimentare “bio”. In acest sens, 

insectele utile reprezintă o alternativă de succes la metodele 

chimice de protecţie a plantelor. În Europa sunt crescute în 

condiţii de laborator şi livrate 13 specii de coleoptere, 12 

hemiptere, 4 diptere şi  22 de himenoptere. În afară de 

descrierea de taxoni noi şi de conservarea habitatelor unde 

aceştia trăiesc, până în anii ’70, nu au existat preocupări privind 

creşterea în masa a insectelor utilizabile în combatere 

biologică. In prezent, pe lângă stabilirea condiţiilor optime de 

dezvoltare, s-au pus la punct mai multe diete (naturale sau 

artificiale), metode de creştere a insectelor-pradă, metode de 

modificare a ciclului biologic, precum şi modalităţi de 

condiţionare şi lansare a acestora în culturi. Există o 

multitudine de insecte-gazdă, precum şi medii de creştere cu 

compoziţie controlată, care asigură întreaga gamă de nutrienţi, 

factori de creştere şi structurali necesari dezvoltării în mod cât 

mailto:daniel.kurzeluk@icdpp.ro
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mai natural şi eficient a prădătorului.  Prin modificarea ritmului 

circadian, se poate accelera sau încetini ritmul de dezvoltare, 

iar prin creşterea progresivă a scotofazei, corelată cu scăderea 

treptată a temperaturii se poate induce diapauza. Prolificitatea 

şi rata de supravieţuire sunt foarte variabile – nu numai în 

funcţie de specie, ci şi de stadiu, condiţii de micro-climat, 

nutriţie etc. Lansarea pradatorilor se poate face în stadiul de 

ouă parazitate, în stadii preimaginale sau ca adulţi. În 

momentul lansării, se are în vedere stabilirea unui raport optim 

gazdă/entomofag, astfel încât capacitatea de 

ovipozitare/consum nutriţional să fie cât mai apropiate de cele 

existente în natură.  

În cazul insectelor la care şi larvele şi adulţii sunt 

carnivore (e.g. coccinelidele şi carabidele), se va avea în vedere 

posibilitatea ca larvele să-şi desăvârşeasă metamorfoza, adulţii 

astfel eclozaţi putând să se reproducă, contribuind la 

menţinerea sub control a dăunătorilor din habitatul ţintă. 

Lucrarea reprezintă un amplu studiu documentar privind stadiul 

actual al cunoştinţelor în domeniul posibilităţilor de utilizare a 

entomofaunei utile pentru protecţia culturilor agricole.  

 

 

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

Ministerului  Cercetării  și Inovării, proiect nr. 
PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-03-01/28PCCDI/2018 
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TUTA ABSOLUTA (MEYRICK, 1917) (LEPIDOPTERA: 
GELECHIIDAE) – DATE DE BIO-ECOLOGIE  

ȘI METODE DE COMBATERE 

Daniel Kazimir KURZELUK 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor, 
Bucureşti 

 
daniel.kurzeluk@icdpp.ro 

 

Cuvinte cheie: entomofaună utilă, metode de 
valorificare, studiu duocumentar 

 
Tuta absoluta este un dăunător al solanaceelor cultivate 

în sere şi solarii. Originară din America de Sud, s-a răspândit în 

mai multe zone de pe glob, ca urmare a transportului antropic. 

În România a fost semnalată prima dată în anul 2009. Deşi 

preferă tomatele, atacă în mai mică măsură cartofii, vinetele şi 

ardeii. Din cauza biologiei sale (creşterea prolificităţii corelată 

cu creşterea temperaturii şi a umidităţii) şi a particularităţilor 

reproducerii (polivoltinism şi partenogeneză deuterotocă), 

atacurile produc pagube însemnate. În lucrare sunt prezentate 

date privind biologia dăunătorului, precum şi metode de 

comabtere: chimice (insecticide neonicotinoidice), agriculturale 

(rotaţia culturilor, asolament, eliminarea plantelor atacate), 

biotehnice (capcane cu feromoni), biologice (microorganisme, 

insecte prădătoare), fizice (capcane cu UV).  

mailto:daniel.kurzeluk@icdpp.ro
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STUDIU PRELIMINAR PRIVIND DINAMICA 
POPULAȚIILOR MOLIEI MINIERE A TOMATELOR ÎN CULTURI 

PROTEJATE ÎN SOLARII  

Maria IAMANDEI  

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor, 
Bucureşti 

maria_iamandei@yahoo.com 
 

Cuvinte cheie:Tuta absoluta, molia miniera a tomatelor, 

dinamica populatiei, capcane cu feromoni 

Monitorizarea dăunătorului Tuta absoluta în toate 

regiunile producătoare de roșii din țară este un pas vital pentru 

detectarea timpurie și luarea deciziilor de management 

integrat. Scopul prezentului studiu a fost de a elucida 

momentul apariției și dinamica populaților dăunătorului în zona 

din apropierea Bucureștiului, prin utilizarea de capcane cu 

feromoni sexuali. Experimentele au fost derulate în 4 solarii din 

3 localități, pe parcursul a două cicluri vegetative în cursul 

anului 2017. Concluzia acestui studiu preliminar este că 

utilizarea capcanelor de feromoni se dovedeste a fi o metodă 

de monitorizare fiabilă a speciei T. absoluta,  fiind necesare 

studii aprofundate pentru elaborarea Schemelor de 

Management Integrat.  

 
Această lucrare a fost realizată prin Programul-nucleu, derulat 

cu sprijinul MCI, proiect nr. 16-29-02-03 
  

mailto:maria_iamandei@yahoo.com


77 

 

NANOTEHNOLOGIA ÎN AGRICULTURA DURABILĂ – 
APLICAŢII ȘI RISCURI 

Carmen LUPU1, Mariana POPESCU 2, Roxana 

DUDOIU1,Florin OANCEA2  

1Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, 
București,  

2Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și 
Petrochimie - ICECHIM, București 

 
carmen.lupu@icdpp.ro 

 
Cuvinte cheie: nanotehnologie, agricultură durabilă, 
nanofertilizanți, nanopesticide, nanoîncapsulare, nanoemulsii, 
riscuri  

 
Nanomaterialele sunt particule minuscule pe scara 

nano, cu aplicații în diverse domenii. Nanotehnologia este o 

modalitate promițătoare de a îmbunătăți producția vegetală, 

calitatea și siguranța alimentelor, de a reduce input-urile 

agricole și a îmbogăți absorbția nanonutrienților din sol. 

Aplicațiile acesteia în sectoarele agricol și alimentar se referă la 

eliberarea inteligentă a nutrienților, biosepararea proteinelor, 

prelevarea rapidă a probelor de contaminanți biologici și 

chimici, nano-încapsularea nutraceuticelor, dezvoltarea unor 

pesticide moderne. Nano-revoluția conduce la o abordare high-

mailto:carmen.lupu@icdpp.ro


78 

 

tech în agricultură și alimentație, cu promovarea agriculturii 

durabile, dar și introducerea unui nou nivel de preocupări 

ecologice și de sănătate. Datorită absorbției lor rapide și largi, 

nanomaterialele se găsesc deja în mediul înconjurător și în 

corpurile noastre. Acestea ar putea reprezenta riscuri pe care 

nu le cunoaștem, deci este importantă evaluarea potențialelor 

efecte nocive ale nanomaterialelor.  

Cunoștințele actuale nu sunt suficiente pentru a evalua 

pericolele și riscurile nanoparticulelor în mediul înconjurător; 

investigațiile ar trebui să se concentreze asupra efectelor 

cronice la concentrații relevante pentru mediul înconjurător, cu 

preponderență pe ținte celulare, biochimice și moleculare. 

Ecotoxicitatea nanoparticulelor este foarte importantă 

deoarece creează o legătură directă între efectele adverse ale 

acestora și organisme ca: microorganisme, plante și altele, 

inclusiv oameni, la diferite niveluri trofice. 
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MYCOKEY:  STUDIU PRIVIND REDUCEREA RISCULUI DE 
CONTAMINARE CU AFLATOXINE TOTALE 

Irina SMEU1, Hellene CASIAN2, Elena Mirela CUCU1, 

Alina Alexandra DOBRE1  

1Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse 
Alimentare – IBA București,  

2Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din 
București, Facultatea de Agricultură 

alina.dobre@bioresurse.ro 
 

Contaminarea naturală a culturilor agricole cu 

mucegaiuri toxigene apare frecvent și reprezintă o preocupare 

majoră pentru întreaga lume, afectând comerțul internațional 

și provocând anual pierderi economice semnificative. 

Contaminarea culturilor de porumb cu aflatoxine reprezintă o 

problemă serioasă de siguranță alimentară, cu implicații mari 

pentru industria alimentară.  

Proiectul european MycoKey (Integrated and innovative 

key actions for mycotoxin management in the food and feed 

chain), finanțat în cadrul programului Horizon2020 își propune 

să genereze soluții inovatoare și integrate care să sprijine 

părțile interesate în gestionarea eficientă și durabilă a 

micotoxinelor de-a lungul lanțurilor alimentare și a furajelor, 

prin îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la micotoxine și 

inovarea comunicării privind riscurile acestora, utilizând soluții 

TIC, selectând și consolidând instrumente de monitorizare ale 

micotoxinelor, evaluând și folosind soluții fiabile, compuși 

durabili și tehnologii de mediu pentru prevenire, intervenție și 

mailto:alina.dobre@bioresurse.ro
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remediere. Proiectul MycoKey este adresat nu numai 

comunității științifice, ci și agricultorilor, crescătorilor de 

animale, industriei alimentare, consumatorilor și factorilor de 

decizie și legislatorilor. Activitățile proiectului subliniază 

necesitatea unui management eficient și durabil al 

micotoxinelor de-a lungul lanțului alimentar. 

Proiectul MycoKey este format dintr-un consorțiu care 

cuprinde 23 de centre științifice, 5 parteneri industriali, 1 

asociație de producători și 3 întreprinderi mici și mijlocii. 

Coordonatorul proiectului MycoKey este Instituto di Scienze 

delle Produzioni Alimentari (ISPA-CNR), Bari, Italia, iar dintre 

partenerii proiectului amintim Plant Research international 

(DLO), Wageningen, Țările de Jos, Universitatea Ghent, Belgia, 

Agroscope, Elveția, VTT Tehnical Research centre of Finland, 

Finlanda, INCDBA-IBA București, România, Tubitak MAM, 

Turcia, International Institute of Tropical Agriculture (IITA), 

Nigeria, Shanghai Jiao Tong University, China, The Oil Crops 

Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, 

China, Institute of Plant Protection, Liaoning Academy of 

Agricultural Sciences, China, Universidad Nacional de Rio 

Cuarto, Argentina, Lesaffre International, Franța, Unisensor, 

Belgia și alții.  

În perioada 7-8 iunie 2018, a avut loc la București cel de-

al doilea workshop tehnologic al proiectului internațional 

MycoKey. Evenimentul a fost organizat de INCDBA - IBA 

București în colaborare cu ISPA-CNR, Bari, Italia și găzduit de 

Universitatea de  Științe Agronomice și Medicină Veterinară din 

București (USAMVB). Tema evenimentului a fost "MycoKey: o 
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nouă abordare pentru managementul micotoxinei în lanțul de 

porumb din Europa de Est". Evenimentul MycoKey a avut ca 

teme principale aspectele generale și economice privind 

micotoxinele, metodele de monitorizare ale micotoxinelor și 

măsurile de recoltare inteligentă și prevenție în câmp. 

Workshopul MycoKey din București a fost axat pe 

managementul micotoxinelor în culturile de porumb, pe 

informații personalizate și descriptive privind riscurile de 

contaminare, sprijin decizional și sugestii practice de 

intervenție. 

Pentru mai multe informații vă invităm să accesați: 

http://bioresurse.ro/the-2nd-mycokey-technological-

workshop/ și http://www.mycokey.eu/. 
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CERCETĂRI PRIVIND IMPACTUL MICOTOXINELOR 
ASUPRA SĂNĂTĂŢII  

Roxana (MUNTEANU ) ANDRONE 1, Ioan ROŞCA2  

Universitatea Bioterra Bucuresti1, 2Universitatea de Științe 
Agronomice și Medicină Veterinară din București 2  

roxana_and84@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: micotoxine,  produse agricole, consumator   
 Micotoxinele sunt substanțe formate de ciuperci, cu 
caracter toxic, cu rol deosebit de important în procesul 
patologic. Acestea acționează asupra protoplasmului celulei 
gazdă, în concentrații extrem de scăzute prin alterarea 
permeabilității membranelor. Toxina cea mai frecventă la 
numeroase plante de cultură este aflatoxina produsă de 
ciuperci din genul Aspergillus. Se prezintă rezultatele 
referitoare la principalii vectori biologici (insecte) la cultura de 
porumb și a factorilor climatici de stres ce pot contribui la 
acumularea micotoxinelor în grâu. Datorită faptului că sunt 
rezistente la procesare acestea pot fi găsite în pâine, cerealele 
de la micul dejun, vin, bere etc. Prin procesare doar se poate 
reduce cantitatea de micotoxine nu și eliminarea totală a 
acestora. Micotoxinele se pot dezvolta în timpul cultivării, 
transportului, depozitării sau în alte momente pe parcursul 
producției. Rezultatul final este că acestea sunt găsite în foarte 
multe alimente (în special cele bazate pe cereale). 
Ochratoxinele au fost identificate în numeroase produse 
alimentare de origine vegetală: porumb, grâu, orez, ovăz, orz, 
sorg, soia, leguminoase, cafea şi peşte sărat, în concentraţii de 
până la 2800 µg/kg. Toxicitatea acută a ochratoxinei este 
cuprinsă între 0,2 şi 0,34 µg/kg. În alimentele obținute din 
plante din 7000 de mostre, OTA a fost gasită în 57 % din cazuri 
în concentrație peste limita admisă.   

mailto:roxana_and84@yahoo.com1
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REZULTATE PRELIMINARE PRIVIND EVOLUȚIA SPECTRULUI 
DE BOLI ȘI DĂUNĂTORI LA TOMATE DE CÂMP CULTIVATE ÎN 

SISTEM ECOLOGIC 

Maria-Gabriela Pârvu, Floarea Burnichi,  

Lenuţa Pantazi, Niţă Auraş, Florentina Vasile,  

Vlad Constantin, Florica Constantinescu, 

Silvana Dănăilă-Guidea 

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău 

 

Cuvinte cheie: agricultură ecologică, tomate 
 

Pe parcursul anului 2018, în poligonul de agricultură 

ecologică al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură 

Buzău, în cadrul Proiectului de Cercetare Complexă PN-III-P1-1.2-

PCCDI-2017-0301, Contract 28PCCDI/21.03.2018 (SEDMAGRO), a fost 

determinat şi monitorizat spectrul de boli şi dăunători apăruţi în 

cultura de tomate de câmp, soiul Florina 44, creaţie a S.C.D.L. Buzău. 

Ulterior, au fost administrate şi a fost monitorizat efectul unor 

produse fitosanitare ecologice pentru combaterea bolilor şi 

dăunătorilor apăruţi: Phytophthora infestans, Alternaria solani, 

Septoria lycopersici şi Helicoverpa armigera. S-a constatat că schema 

de tratament utilizată a avut o eficacitate cuprinsă între 80 şi 100% în 

combaterea agenţilor patogeni semnalaţi.  

 

 

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

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

 
 


