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Abstract: In Iaşi ecological conditions the behaviour of Foc de Tabără, 
Luchian, Carina, Betty Prior, Fashion and Grand Prix species was tracked al 
Macrosiphum rosae L. and Arge rosae Berland. attack. 

After the made determinations results that the majority of the analyzed 
species prove a medium resistance at Macrosiphum rosae L. attack with the 
exception of Carina specie that had a sensitive behaviour. The damage degree 
values were between 3,56% at Foc de Tabără specie and 7,73% at Carina 
specie. In 2001 year all the roses species proved a medium resistance at Arge 
rosae Berland. Attack. In 2002 year only Foc de Tabără specie was sensitive 
(Gd =5,51%) while the others five species had recorded values of damage 
degree between 2,23-4,71%. 
 

Trandafirul a fost considerat din cele mai vechi timpuri „Regina florilor“, 
datorită multiplelor sale calităţi, a bogăţiei, frumuseţii, parfumului, a diferitelor 
culori şi forme a soiurilor cultivate. 

Datorită importanţei mari pe care o are trandafirul, în ultima perioadă s-au 
întreprins numeroase cercetări privind stabilirea complexului de agenţi patogeni şi 
dăunători care afectează trandafirul, biologia şi ecologia speciilor dăunătoare, 
comportarea unui sortiment de soiuri, precum şi elaborarea unor măsuri de 
prevenire şi combatere (Bernardis R., 2004; Ostaciuc I., 1982; Sandu Tatiana, 
2001; Szekely I., 1981; Wagner Şt., 2002). Din aceste cercetări a rezultat că bolile 
şi dăunătorii trandafirului produc anual pagube importante. 

Studiul comportării soiurilor de trandafir în condiţii naturale de infestare 
conduce numai la rezultate orientative, din cauza unor factori obiectivi care 
influenţează atacul şi anume: condiţii climatice (temperatura, umiditatea relativă a 
aerului, precipitaţiile), ce determină densitatea numerică a dăunătorilor, respectiv 
gradul de dăunare. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ 
 

S-a urmărit comportarea a 6 soiuri de trandafir în anii 2001 şi 2002 la atacul 
păduchelui verde a trandafirului –Macrosiphum rosae L. şi viespea galbenă –Arge 
rosae Berland. determinându-se următorii indici: 

• Frecvenţa atacului –F%; 
• Intensitatea atacului –I%; 
• Gradul de dăunare –Gd%. 
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Aceşti indici au fost calculaţi prin respectarea normelor din protecţia plantelor. 
În funcţie de valorile gradului de dăunare, soiurile s-au grupat astfel: 

• Soiuri mijlociu rezistente (MS) –Gd=1-5%; 
• Soiuri sensibile (S) –Gd =5-10%; 
• Soiuri foarte sensibile (FS) –Gd mai mare de 10%; 

 
REZULTATE OBŢINUTE 

 
Soiurile de trandafir s-au comportat diferit la atacul dăunătorului 

Macrosiphum rosae L., iar rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelele 1 
şi 2. 
 

Tabelul 1 
Comportarea unor soiuri de trandafir la atacul dăunătorului  

Macrosiphum rosae L în anul 2001 
 

Nr. 
crt. SOIUL F % I % Gd % Aprecierea 

rezistenţei soiului 
1. FOC DE TABĂRĂ 20,4 15,2 3,10 MR 
2. LUCHIAN 27,2 17,5 3,76 MR 
3. CARINA 31,2 23,4 7,30 S 
4. BETTY PRIOR 21,7 16,2 3,51 MR 
5. FASHION 24,2 19,4 4,69 MR 
6. GRAND PRIX 25,2 16,4 4,13 MR 

 
Din datele tabelului 1 rezultă că în anul 2001, cel mai mic grad 

dăunare s-a înregistrat la soiul Foc de Tabără (Gd=3,10%), fiind urmat de 
soiul Betty Prior (Gd=3,51%). 

Soiul Carina a înregistrat cel mai mare grad de dăunare (Gd=7,30%), 
comportându-se ca sensibil la atacul păduchelui verde al trandafirului. 
 

Tabelul 2 
Comportarea unor soiuri de trandafir la atacul dăunătorului  

Macrosiphum rosae L. în anul 2002 
 

Nr. 
crt. SOIUL F % I % Gd % Aprecierea 

rezistenţei soiului 

1. FOC DE TABĂRĂ 23,2 17,4 4,03 MR 
2. LUCHIAN 25,1 16,3 4,09 MR 
3. CARINA 32,4 25,2 8,16 S 
4. BETTY PRIOR 23,8 18,1 4,30 MR 
5. FASHION 27,2 17,8 3,84 MR 
6. GRAND PRIX 28,3 16,9 4,78 MR 



 
În anul 2002 soiul Fashion a prezentat cel mai mic grad de dăunare 

(Gd =3,84%), fiind urmat de soiul Foc de Tabără (Gd =4,03%). 
Soiul Carina s-a comportat ca un soi sensibil la atacul de 

Macrosiphum rosae L. deoarece a înregistrat un grad de dăunare de 8,16% 
(tabelul 2). 

Aceste rezultate sunt reprezentate şi în graficul 1, din care rezultă că 
majoritatea soiurilor de trandafir au dovedit o rezistenţă mijlocie la atacul 
păduchelui verde. 

 

 
 

Fig. 1 Comportarea soiurilor de trandafir la atacul de Macrosiphum rosae L. 
 
 
 

Comportarea unor soiuri de trandafir la atacul dăunătorului Arge 

rosae L. în condiţiile anilor 2001 şi 2002 este prezentată în tabelele 3 şi 4. 
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Tabelul 3 
 

Comportarea unor soiuri de trandafir la atacul dăunătorului  
Arge rosae Berland. în anul 2001 

 
Nr. 
crt. SOIUL F % I % Gd % Aprecierea 

rezistenţei soiului 
1. FOC DE TABĂRĂ 14,2 10,5 1,49 MR 
2. LUCHIAN 17,1 12,8 2,19 MR 
3. CARINA 20,8 15,4 3,20 MR 
4. BETTY PRIOR 19,1 11,2 2,13 MR 
5. GRAND PRIX 18,5 15,4 2,84 MR 
6. FASHION 22,4 14,7 3,29 MR 

 
Din datele tabelului 3 a rezultat că în anul 2001 au dovedit o 

rezistenţă mijlocie la atacul viespii galbene. 
Cel mai mic grad de dăunare s-a înregistrat la soiul Foc de Tabără 

(Gd =1,49%), fiind urmat de soiurile Betty Prior (Gd =2,13%) şi Luchian 
(Gd =2,19%), în timp ce soiul Fashion  a prezentat cel mai mare grad de 
dăunare (Gd =3,29%). 

 
Tabelul 4 

 
Comportarea unor soiuri de trandafir la atacul dăunătorului  

Arge rosae Berland. în anul 2002 
 

Nr. 
crt. SOIUL F % I % Gd % Aprecierea 

rezistenţei soiului 

1. FOC DE TABĂRĂ 17,8 12,5 2,23 MR 
2. LUCHIAN 20,2 15,4 3,11 MR 
3. CARINA 27,4 17,2 4,71 MR 
4. BETTY PRIOR 23,2 14,7 3,41 MR 
5. GRAND PRIX 21,5 18,4 3,95 MR 
6. FASHION 28,9 19,1 5,51 S 

 
 
În anul 2002, dăunătorul Arge rosae Berland. a produs un grad de 

dăunare ce a fost cuprins între 2,23% la soiul Foc de Tabără şi 5,51% la 
soiul Fashion , care s-a dovedit sensibil la atacul acestui dăunător. 

Datele obţinute privind comportarea unor soiuri de trandafir la atacul 
de Arge rosae Berland. în anii 2001 şi 2002 sunt prezentate şi în graficul 2: 

 
 



 
 
 

Fig. 2 Comportarea soiurilor de trandafir la atacul de Arge rosae Berland. 
 
 
 

CONCLUZII 
 

1. Majoritatea soiurilor de trandafir analizate au dovedit o 
rezistenţă mijlocie la atacul păduchelui verde –Macrosiphum rosae L., 
cu excepţia soiului Carina, care s-a comportat ca sensibil la atacul 
acestui dăunător. 
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2. Valorile gradului de dăunare la atacul de Macrosiphum rosae 
L. (media pe 2 ani) au fost cuprinse între 3,56% la soiul Foc de tabăr şi 
7,73% la soiul Carina. 

3. În anul 2001, toate soiurile de trandafir au dovedit o rezistenţă 
mijlocie la atacul dăunătorului Arge rosae Berland., gradul de dăunare 
fiind cuprins între 1,49% (la soiul Foc de Tabără) şi 3,29% (la soiul 
Fashion). 

4. În anul 2002, din cele 6 soiuri luate în studiu, un număr de 5 s-
au comportat ca mijlociu rezistente la atacul de Arge rosae Berland., 
cu excepţia soiului Fashion, care s-a dovedit sensibil. Gradul de 
dăunare a fost cuprins între 2,23% la soiul Foc de tabără şi 5,51% la 
soiul Fashion. 
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