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Abstract. Researches were made through the vegetative season of the 
year 2005 (from May to September) in two different representative apple 
orchards from N-E of Romania - Iaşi and Fălticeni. The two experimental plots 
are placed in the didactic farm ,,V. Adamachi” which belongs to the 
Agricultural Sciences and Veterinary Medicine University from Iasi (third year 
of ecologization) and farm ,,Dumbrava” belonging to SCDP-Falticeni (forth 
year of ecologization). Beating samples were taken every two weeks, each 
experimental plot disposing two different management practices, one using 
chemical treatment against pests and the other using only ecological approved 
methods. In the insecticide treated orchards the ratio between phytophagous 
and entomophagous arthropods was higher. That was caused specially by the 
multiplication of the phytofagous arthropods with short life cycle. Both diversity 
and fundamental ecological indicators (abundance and dominance) of the 
entomophagous arthropods were higher on the ecological plots. 
 
 

Conceptul modern de protecţie integrată a agroecosistemelor, reprezintă 
modalitatea optimă în bioterapia bolilor şi dăunătorilor pentru o agricultură 
durabilă, modernă şi de viitor. În pomicultură, spectrul agenţilor fitopatogeni şi al 
artropodelor dăunătoare este cu mult mai mare faţă de alte plante cultivate, fapt ce 
ridică probleme deosebite în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea lor. De 
asemenea, protecţie fitosanitară a pomilor fructiferi este o verigă tehnologică de 
bază pentru asigurarea unor producţii de fructe mari, constante şi de bună calitate. 

Cultura mărului, ca specie prioritară atât din punct de vedere a suprafeţelor 
cultivate, cât şi a importanţei economice şi alimentare, se confruntă anual cu un 
număr mare de boli şi dăunători cheie, care în condiţii de neaplicare a măsurilor 
de combatere, pot produce diminuări semnificative de recoltă, ajungându-se până 
la compromiterea acesteia în totalitate. 

Totodată, la alegerea mijloacelor de protecţie fitosanitară, trebuie avut în 
vedere şi protecţia mediului ambiant prin reducerea considerabilă a poluării, a 
sănătăţii consumatorului prin fructe cu un conţinut scăzut în reziduuri de 
pesticide, precum şi a menţinerii unui grad ridicat al biodiversităţii generale 
locale.  
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MATERIAL ŞI METODĂ 
În vederea stabilirii dinamicii artropodelor dăunătoare şi utile din coronamentul 

pomilor fructiferi, s-au întreprins cercetări pe parcursul anului 2005 în livezi de măr din 
două bazine pomicole reprezentative pentru zona de Nord–Est a României – Iaşi şi 
Fălticeni. Prelevarea eşantioanelor s-a efectuat din două livezi, una aparţinând Fermei 
Didactice „V. Adamachi” a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – 
Iaşi, iar cealaltă Fermei „Dumbrava” a SCDP – Fălticeni. Fiecare livadă a dispus de 
câte două variante experimentale, una în care s-au aplicat tratamente chimice cu 
pesticide, iar alta în curs de ecologizare, în care tratamentele cu insecticide au fost 
eliminate din schema de protecţie fitosanitară (pentru Ferma Adamachi - Iaşi, 3 ani de 
ecologizare, iar pentru SCDP – Fălticeni, 4 ani de ecologizare) şi au fost înlocuite cu 
mijloace biologice de combatere, reprezentate prin folosirea viespilor oofage din genul  
Trichogramma şi prin asigurarea condiţiilor optime de înmulţite şi dezvoltare a 
entomofaunei utile locale. 

La stabilirea momentelor optime de aplicare a măsurilor de combatere, s-a avut 
în vedere metodicele curente de prognoză şi avertizare a tratamentelor, precum şi 
calitatea produselor folosite. 

Artropodele au fost colectate prin metoda frapajului. Fiecare eşantion a fost 
constituit prin scuturarea bruscă a câte unei ramuri, de aproximativ 50 cm, din 10 
pomi diferiţi (5 ramuri menţinute constant şi 5 alese randomic). Numărul de lovituri a 
fost de 5/ramură. 

De pe fiecare variantă experimentală au fost prelevate câte şase probe, iar 
datele de prelevare a acestora au fost pentru Fălticeni: 13.05, 2.06, 4.07, 5.08, 25.08 
şi 15.09, iar pentru Ferma Adamachi: 10.05, 3.06, 8.07, 3.08, 18.08 şi 19.09  

În laborator, probele au fost triate şi clasificate pe grupe taxonomice superioare 
(ordin, suprafamilie, familie), iar unele şi pe categorii de artropode dăunătoare şi utile. 
Pentru toate grupele de artropode au fost calculaţi indicii analitici de abundenţă şi 
dominanţă, cu specificaţia că ei au fost raportaţi separat, pentru Clasa Arachnida şi 
pentru Clasa Insecta. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Dinamica populaţiilor de artropode este influenţată în mod direct atât de 

condiţiile climatice din cele două localităţi în care s-a făcut eşantionarea probelor 
(Iaşi şi Fălticeni), dar mai ales de mijloacele de luptă folosite pentru combaterea 
complexului de dăunători şi agenţi fitopatogeni specifici culturii mărului. 

Reprezentativitatea taxonilor superiori ai artropodelor pentru eşantioanele 
prelevate în perioada efectuării observaţiilor, precum şi valorile principalilor 
indici ecologici, de abundenţă şi dominanţă a acestora, sunt prezentate în tab.1.  

În ceea ce priveşte repartizarea artropodelor pe taxoni superiori, se 
evidenţiază faptul că un număr de 2 ordine din Clasa Arachnida (Araneae şi 
Acarina) şi 10 din Clasa Insecta (Collembola ,Demaptera, Psocoptera, 
Heteroptera, Homoptera, Coleoptera, Neuroptera, Hymenoptera, Lepidoptera şi 
Diptera) sunt semnalate în mod constant pe cele patru variante experimentale, iar 
două ordine de insecte (Blattodea şi Orthoptera) s-au înregistrat cu un număr mic 
de exemplare doar pe lotul ecologic din Iaşi. 

 



 1005

Tabelul 1  
Abundenţa şi dominanţa artropodelor din coroana merilor din livezile studiate în sezonul vegetativ 2005 

Ferma „V. Adamachi” Iaşi SCDP - FĂLTICENI 

Chimic Ecologic 
(al III-lea an) Chimic Ecologic 

(al IV-lea an) 
TAXONI 

A D % A D % A D % A D% 
Clasa ARACHNIDA 4830 - 695 - 6523 - 1077 - 
  Ord. Araneae  22 0,5 35 5 80 1,2 180 16,7 
  Ord. Acarina 4808 99,5 660 94,9 6443 98,8 897 83,3 
        - acarieni prǎdǎtori 39 0,8 429 61,7 136 2,1 719 66,8 
        - acarieni fitofagi 4769 98,7 231 33,3 6307 96,7 178 16,5 
Clasa INSECTA 577 - 394 - 911 - 595 - 
  Ord. Collembola 147 25,5 236 59,9 60 6,6 121 20,3 
  Ord. Blattodea - 0 1 0,3 - 0 - 0 
  Ord. Dermaptera 4 0,7 8 2 5 0,5 11 1,8 
  Ord. Orthoptera - 0 2 0,5 - 0 - 0 
  Ord. Psocoptera 1 0,2 5 1,3 9 0,9 3 0,5 
Supraord. Hemiptera 246 42,7 29 7,3 373 40,9 187 31,4 
  Ord. Heteroptera 28 4,9 3 0,8 114 12,5 76 12,8 
  Ord. Homoptera 218 37,8 26 6,6 259 28,4 111 18,7 
  Grp. Auchenorrhyncha 43 7,5 8 2 22 2,4 41 6,9 
  Grp. Sternorrhyncha 175 30,3 18 4,6 237 26 70 11,8 
        Suprafam. Aphidina 174 30,1 18 4,6 230 25,2 70 11,8 
        Suprafam. Psyllina 1 0,2 - 0 7 0,8 - 0 
  Ord. Thysanoptera 63 10,9 50 12,7 10 1,1 8 1,3 
  Ord. Coleoptera 64 11,1 30 7,6 181 19,9 156 26,2 
      d.c. Coccinellidae 41 7,1 14 3,6 79 8,7 48 8,1 
Adulţi 20 3,5 14 3,6 57 6,3 37 6,2 
Larve  21 3,6 - 0 22 2,4 11 1,8 
  Ord. Neuroptera (adulţi / larve) 2/6 1,4 0/2 0,5 7/20 3 4/3 1,2 
  Ord. Hymenoptera 27 4,7 26 27,7 72 8 30 5 
  Ord. Lepidoptera 3 0,5 1 0,3 141 15,5 55 9,2 
  Ord. Diptera 14 2,4 4 1 33 3,6 17 2,9 
       Subord. Nematocera 11 1,9 3 0,8 30 3,3 13 2,2 
       Subord. Brachycera 3 0,5 1 0,8 3 0,3 4 0,7 
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În ambele bazine pomicole, pe variantele chimice, reprezentanţii ordinului 

Acarina prezintă valori net mai ridicate ale celor doi indicatori ecologici, cu o 
dominanţă de 99,5% la Ferma Adamachi din Iaşi şi de 98,8 % la Ferma 
Dumbrava din Fălticeni, valori raportate la numărul total al arachnidelor. Această 
situaţie se datorează în special înmulţirii exagerate a acarienilor fitofagi ca urmare 
a mai multor factori, dintre care cei mai importanţi sunt: apariţia formelor din ce 
în ce mai rezistente la acţiunea acaricidelor folosite în mod curent; perioada scurtă 
a ciclul biologic şi prolificitatea ridicată; distrugerea artropodelor acarofage prin 
utilizarea unor pesticide cu spectru larg de acţiune. 

Dintre insecte, o stare asemănătoare este înregistrată la ordinul Homoptera, 
determinată de indivizii speciilor din suprafamilia Aphidina. Astfel, din totalul 
insectelor înregistrate, dominanţa reprezentanţilor din Homoptera / Aphidina are 
valori de 37,8 / 30,1 % în lotul chimic de la Iaşi şi de 28,4 / 25,2 % pe cel de la 
Fălticeni.   

De asemenea, pe variantele ecologice ale ambelor localităţi, valorile 
abundenţei şi dominanţei ale grupelor de artropode au valori cu mult mai 
echilibrate, fapt datorat asigurării unor condiţii favorabile de înmulţire a 
populaţiilor de artropode utile, în special ca urmare eliminării insecticidelor şi 
acaricidelor de sinteză pentru combaterea complexului de dăunători specifici 
mărului. 

Un grup de insecte cu o mare reprezentativitate şi constanţă în probele 
colectate este Ordinul Hymenoptera cu valori ale indicilor ecologici mai scăzute 
pe variantele chimice ale ambelor localităţi, situaţie determinată de sensibilitatea 
binecunoscută a acestora la acţiunea insecticidelor folosite în mod curent pentru 
combaterea dăunătorilor cheie. Familiile dominante în cadrul acestui taxon sunt 
reprezentate de Formicidae şi de unele aparţinând suprafamiliei Chalcidoidea 
(Eulophidae, Aphidiidae, Pteromalidae, Trichogrammatidae s.a.). 

Analizând comparativ valorile abundenţei unor grupe de artropode 
prădătoare cu a altor grupe cu un regim alimentar fitofag şi care constituie în mod 
curent sursa de hrană pentru speciile din prima categorie, au rezultat o serie de 
informaţii care sunt prezentate grafic în fig. 1 şi fig. 2 

Astfel, pentru raportul dintre acarienii fitofagi şi cei prădători (fig. 1), se 
evidenţiază faptul că pe loturile chimice din ambele ferme pomicole, numărul 
acarienilor fitofagi este mai mare de 122,3 ori la Ferma Adamachi şi de 46, 4 ori 
la Ferma Dumbrava, pe când în loturile ecologice numărul acarienii prădători este 
mai mare de 1,9 ori la Adamachi şi de 4,0 ori la Fălticeni. 

Pentru raportul dintre afide şi coccinelide (fig. 2) se observă pe de o parte o 
abundenţă mai mare a afidelor în toate variantele experimentale, iar pe de altă 
parte o abundenţă mai mare a coccinelidelor pe variantelor chimice decât pe cele 
ecologice din aceeaşi localitate. Această situaţie este explicabilă prin aceea că 
speciile de Coccinelidae au o mare capacitate de căutare a surselor de hrană mai 
bogate şi de migrare din diverse habitate limitrofe. 
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Fig.1 - Raportul dintre acarienii prădători şi fitofagi pe variantele experimentale 
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Fig.2 - Raportul dintre afide şi coccinelide pe variantele experimentale 
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CONCLUZII 

În urma analizării datelor obţinute din cercetărilor efectuate pe cele patru variante 
experimentale de măr în sezonul vegetativ al anului 2005, se pot trage următoarele 
concluzii: 

1. în variantele chimice, ca urmare a reducerii numărului de tratamente cu 
insecticide şi acaricide din schema normală de protecţie a acestei culturi, se constată o 
înmulţire exagerată a populaţiilor unor dăunătorilor importanţi ai mărului, în special a 
celor cu un ciclu biologic scurt, aşa cum sunt Panonychus ulmi KOCH, Aphis pomi DE 
GEER, Eriosoma lanigerum HAUSM. ş.a. 

2. duşmanii naturali care au reuşit să reducă efectivele populaţiilor acestor 
dăunători pe loturile ecologice, au fost pentru acarienii fitofagi, specii de acarieni 
prădători (familiile Stigmaeidae, Phytoseiidae) şi Stethorus punctillum WSE. 
(Coccinellidae), iar pentru afide, specii de coccinelide şi neuroptere. 

3. ca urmare a creşterii diversităţii specifice, pe variantele ecologice ale ambelor 
localităţi, valorile indicilor ecologici de abundenţă şi dominanţă a grupelor de artropode 
înregistrate au valori cu mult mai echilibrate comparativ cu cele chimice. 
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