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Abstract 

 
New directions towards conservative agriculture are taking shape within the systems of 

sustainable agricultural development, in the context of current climate changes, by 
implementing the results of the research regarding: planting antierosion agroforestry belts 
with many protective effects on cultures, biodiversity, stability, insecticides application 
limiting and biocenotic equilibrium; cropping and working the soil by terracing on contours 
in order to avoid the damaging effects of soil erosion and leaching; non-polluting ecological 
agriculture; conservative, minimum soil tillage in order to avoid the damaging effects of 
drought; the ecological reconstruction on degraded soils etc.  

The studies of integrated management, including the planning of using sustainable agri-
cultural development management in accordance with European legislation and integration 
requirements, will be utilized in environment-influencing activities (Government Law no 
195/2005 regarding environmental protection, Law no. 46/2008 of the forestry code, Law no 
289/2002, of the protective forestry belts). In Romania, the concerns applied for a sustaina-
ble development of agriculture have been considered as important objectives for the scien-
tific research institutes and higher education, for the last decades in Europe and worldwide. 
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INTRODUCERE 

 
Importanţa perdelelor agroforestiere pentru dezvoltarea agricolă dura-

bilă şi a cercetărilor în domeniu. Schimbările actuale ale climatului, siste-
melor exploataţiilor agricole şi tehnologiilor de cultură determină modificări 
agroecologice importante. Acestea privesc efectele grave produse asupra solului 
şi asupra dezvoltării plantelor de cultură prin greşelile tehnologice, prin poluare, 
secetă şi arşiţă, furtuni, torente, alunecări de teren, inundaţii etc., precum şi 
schimbările structurii şi abundenţei entomofaunei dăunătoare, care pot duce la 
distrugerea agroecosistemelor.  
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În România preocupările pentru dezvoltarea durabilă în agricultură, bazate 
pe cercetări de lungă durată asupra factorilor productivităţii culturilor, asupra 
biodiversităţii, protecţiei mediului, utilizării bioresurselor au constituit obiective 
importante de-a lungul ultimelor decenii, sincronizate la nivel european şi 
mondial (B a i c u, 1996; B e r c a, 2006; H e r a  şi colab., 2004; T o n c e a, 
1999, 2002). S-au abordat cercetări sistemice, integrate zonal şi global pentru 
elaborarea tehnologiilor zonale de dezvoltare agricolă durabilă (H a ş, 2006;    
M u n t e a n u  şi colab., 2005; M a r u ş c a, 2008;  M a l s c h i, 2007; P u i a  
şi colab., 2001; T o n c e a, 2007, 2009; V ă d i n e a n u, 1998).  

În scopul dezvoltării durabile a agriculturii, în centrul Transilvaniei, sistemul 
managementului integrat al culturilor agricole (C r i s t e a, 2006; F i ţ i u, 2004; 
G h i d r a, 2004;  H a ş, 2006;  M a l s c h i, 2007, 2008;  R o m a n  şi colab., 
1982) şi cel de combatere a dăunătorilor (M a l s c h i, 2005) includ, ca o verigă 
importantă, complexul măsurilor de utilizare a biodiversităţii în agroecosisteme. 
Aceste biotehnologii privesc diferite aspecte:  
 protecţia şi creşterea activităţii fondului natural de entomofagi ai dăună-

torilor (B ă r b u l e s c u  şi colab., 2001, 2002; M a l s c h i  şi  M u s t e a, 
1993; M a l s c h i, 2007; P o p o v  şi colab., 2004, 2007); 
 plantarea perdelelor agroforestiere, compuse din specii de arbori şi arbuşti 

(L u p e  şi  S p î r c h e z, 1955;  M a l s c h i  şi  M u s t e a, 1995;  M a l s c h i, 
2007;  P o p e s c u, 1993) care, prin flora diversificată, reprezintă principalul 
factor ce asigură bogăţia speciilor, creşterea abundenţei artropodelor entomo-
fage utile;  
 plantarea benzilor protectoare arborescente, a benzilor şi a taluzelor înier-

bate, protective, antierozionale, totodată favorabile pentru dezvoltarea entomo-
fagilor şi pentru migraţia lor în culturi; 
 îmbogăţirea marginilor câmpului cultivat cu plante cu atractivitate spe-

cială pentru entomofagi; 
 conservarea diversităţii florei din ierburile marginale, pajişti şi păşuni, 

formate din specii importante pentru dezvoltarea entomofagilor.   
În cadrul sistemelor de dezvoltare agricolă durabilă se conturează tot mai 

puternic necesitatea implementarii rezultatelor cercetării privind plantarea per-
delelor agroforestiere antierozionale, cu numeroasele lor efecte protective pen-
tru culturi, stabilitate şi echilibru agrobiocenotic, pentru biodiversitate şi evita-
rea poluării cu pesticide etc. La noi în ţară, această metodă de protecţie a solului 
şi a culturilor agricole prin perdele forestiere a fost iniţiată din anul 1861 şi 
dezvoltată în anii cu mari calamităţi, secete excesive, furtuni de praf (1890, 
1935, 1946), concretizându-se până în anul 1961 în plantarea a peste 6000 ha de 
perdele forestiere, iar în anii 1970-1975 a încă 1700 ha pe nisipurile din sudul 
Olteniei (P o p e s c u, 1993). Eficienţa perdelelor forestiere este recunoscută în 
lupta contra secetei şi a altor adversităţi legate de climă şi relief: furtuni, torente, 
viscole, alunecări de teren, pentru prevenirea şi combaterea, proceselor masive 
de degradare ale solului dar şi pentru protejarea şi dezvoltarea fondului natural 
de entomofagi. Protejând culturile agricole, perdelele forestiere au un rol decisiv 
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prin efectul direct asupra microclimatului; oprirea alunecărilor de teren şi a 
torentelor locale; creşterea şi conservarea fertilităţii solului. Toate aceste efecte 
ale prezenţei perdelelor forestiere de protecţie contribuie şi la protejarea şi 
dezvoltarea diversităţii florei şi faunei. Un impact special în dezvoltarea dina-
mică a agroecosistemului îl are rolul perdelelor forestiere în conservarea parti-
culară a faunei de artropode utile, cu efect în stabilizarea echilibrului entomo-
cenotic.  

Sistemul de agricultură cu perdele forestiere se înscrie în strategia şi legis-
laţia modernă a ţării. Conform cerinţelor integrării europene, managementul 
integrat de mediu pentru dezvoltarea agricolă durabilă include conservarea şi 
utilizarea durabilă a bioresurselor şi biodiversităţii, reconstrucţia agroeco-
sistemelor, obiective care se pot atinge prin plantarea perdelelor agroforestiere 
(Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 195/2005 privind protecţia mediului, Legea 
nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, Legea nr. 46/2008. Codul 
silvic).   
 

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 
 

Bazată pe cercetările anterioare de lungă durată, lucrarea este elaborată în 
perioada 2006-2008, la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, cu 
scopul de a sublinia importanţa agroecologică a perdelelor agroforestiere. 
Datele experimentale au ca suport studiul comparativ abordat în sistemele de 
agricultură în câmp deschis, la Turda şi în sistemul cu perdele agroforestiere 
anitierozionale de la Cean-Bolduţ. Lucrarea prezintă dinamica populaţiilor şi 
evoluţia atacului dăunătorilor cerealelor în relaţie cu: impactul schimbărilor 
climatice; efectul tehnologiilor actuale de cultură (tehnologii agricole clasice, 
conservative  fără arătură şi antierozionale  cu perdele forestiere de protecţie); 
ecotehnologiile de conservare şi utilizare a resurselor naturale de biodiversitate, 
în cazul sistemului de agricultură cu perdele forestiere; metodele adecvate de 
combatere integrată a dăunătorilor, incluzând momentele optime de aplicare a 
insecticidelor, utilizarea activitătii auxiliarilor entomofagi etc.   

 
REZULTATE SI DISCUŢII 

 
In domeniile utilizării durabile a resurselor naturale şi a conservării biodi-

versităţii, în centrul Transilvaniei, cercetările efectuate la Staţiunea de 
Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda au demonstrat faptul că sistemul de 
agricultură cu perdele forestiere de protecţie antierozională asigură o bună 
dezvoltare a biodiversităţii, asigură protecţia antierozională şi a microclimatului, 
fiind şi deosebit de bogat în faună de artropode entomofage auxiliare. Sub 
aspectul utilizării biodiversităţii în limitarea biologică naturală a dăunătorilor, 
importanţa protectivă şi calitativă a sistemului de agricultură cu perdele 
agroforestiere s-a evidenţiat ca model de tehnologie durabilă şi nepoluantă, în 
comparaţie cu sistemul de agricultură în câmp deschis, unde în perioada 1990-
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2008, condiţiile agroecoclimatice şi atacul dăunătorilor din biocenozele cerea-
liere au reprezentat reale situaţii de risc şi calamitate, necesitând aplicarea 
tratamentelor cu insecticide (M a l s c h i, 2005, 2007, 2008). 

Agroecositemul cu perdele forestiere de protecţie de la Cean-Bolduţ repre-
zintă un model de tehnologie ecologică pentru combaterea dăunătorilor şi pentru 
dezvoltarea durabilă a culturilor cerealiere, în zona de dealuri din centrul 
Transilvaniei. Situată în partea de sud-vest a Câmpiei Transilvaniei, Staţiunea 
de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda este beneficiara fermei de la Cean-
Bolduţ pentru culturi de câmp, amenajate în sistem antierozional prin reţeaua de 
perdele forestiere de protecţie, plantate din anul 1952. Ferma cuprinde 342 hec-
tare de teren agricol şi pajişti, încadrate de cele 14 hectare de perdele alcătuite 
din circa 36 specii arborescente şi arbustive, păstrând aproape complet planul 
iniţial de plantare şi fiind, în prezent, singura de acest fel din România. Prin 
echilibrul evident al agrosistemului cerealier, ferma este un simbol privind 
preocupările cercetării şi practicii agricole în direcţia protecţiei culturilor şi a 
combaterii eroziunii solurilor (P o p e s c u, 1993; L u p e  şi  S p î r c h e z, 
1953), precum şi a conservării faunei de artropode utile (M a l s c h i  şi  M u s t e a, 
1995; M a l s c h i, 2004, 2005, 2007). 

În ferma de culturi de câmp de la Cean-Bolduţ s-a înregistrat o mare diver-
sitate a speciilor entomofage şi combaterea biologică naturală a insectelor 
dăunătoare din culturile cerealiere protejate de perdele forestiere (M a l s c h i  
şi  M u s t e a, 1995; M a l s c h i, 2007). Cercetările au demonstrat avantajele 
practicării agroecosistemului cu perdele forestiere, care realizează:  
 stabilizarea echilibrului entomocenotic, prin care dăunători importanţi 

(gândacul ovăzului - Oulema melanopus, muştele cerealelor, tripsul grîului - 
Haplothrips tritici, afidele etc.) sunt limitaţi şi menţinuţi la niveluri sub pra-
gurile economice de dăunare;  
 eficienţa ecologică în lupta împotriva dăunătorilor şi invaziilor lor masive, 

prin efectul de protejare, dezvoltare şi conservare a fondului natural de entomofagi;  
 economicitatea, rezultată din evitarea combaterii cu insecticide (M a l s c h i  

şi  M u s t e a, 1995;  M a l s c h i, 2005, 2007). 
Reţeaua de perdele agroforestiere antierozionale de la Cean-Bolduţ (figura 1) 

este amplasată într-o zonă tipică a Câmpiei de coline joase ale Transilvaniei, 
având caracteristicile naturale, geomorfologice, litologice, climatice, edafice şi 
fitocenotice ale acesteia. Coordonatele geografice ale zonei, în judeţul Cluj,  
pentru localitatea Cean-Bolduţ, ferma cu perdele agroforestiere: latitudine 
46o36’00”/longitudine 23o56’30”; iar coordonatele după sistemul Universal 
Transverce Mercator: GS 27. Relieful este slab frământat, cu altitudini între 280 
şi 460 m şi o înclinare moderată de la nord-est spre sud-est. Unele porţiuni sunt 
abrupte sau chiar prezintă rupturi verticale şi alunecări între perdelele 1, 3, 8 şi 
în păşunile din vest, pe treimea superioară a versanţilor.  

Valorile multianuale privind temperatura medie şi precipitaţiile anuale sunt 
de 8,6oC şi 509,2 mm. Solurile dominante sunt cernoziomuri (în 9 tipuri şi 20 de 
subtipuri) şi prezintă diferite procese de degradare: eroziuni, alunecări, coluvio-
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nări. Se înregistrează: eroziune superficială pe pantele cu înclinare de 3-5o, unde 
orizontul de humus are 40-50 cm grosime; eroziune avansată, pe înclinările de 
6-12o, unde orizontul de humus are 23-35 cm iar pe pantele cu înclinări de 
16-30o solurile sunt complet erodate (P o p e s c u, 1993). Terenul arabil protejat 
însă de perdele forestiere prezintă o bună evoluţie şi conservare a calităţii 
solului. 
  

 
 

Fig. 1  Harta reţelei de perdele agroforestiere de la ferma Cean-Bolduţ, S.C.D.A. Turda  
(The map of agroforest belts network in Cean-Bolduţ farm of A.R.D.S. Turda) 

 
Vegetaţia este specifică pentru limita inferioară a zonei forestiere cu silvo-

stepa. Perdelele antierozionale sunt alcătuite din amestecuri a peste 36 de specii 
arborescente şi arbustive. Rândurile marginale sunt formate din specii pomicole 
şi arbuşti fructiferi: cireş (Cerasus avium), măr (Malus silvestris), păr (Pirus 
piraster), porumbar (Prunus spinosa), păducel (Crataegus monogyna), măcieş 
(Rosa canina), coacăz (Vaccinium spp.), alun (Corylus avellana), lemn câinesc 
(Ligustrum vulgare), clocotiş (Staphylaea pinnata), soc (Sambucus nigra) ş.a. 
Rândurile interioare ale perdelelor sunt formate din specii forestiere având la 
bază stejarul (Quercus robur), ulmul de Turchestan (Ulmus sp.), salcâmul  
(Robinia pseudacacia), paltinul de câmp (Acer platanoides), paltinul de munte 
(Acer pseudoplatanus), frasinul (Fraxinus excelsior), teiul (Tillis cordata) şi 
salcia (Salix caprea) (L u p e  şi  S p î r c h e z, 1953; P o p e s c u, 1993). 
Pajiştile şi benzile de ierburi marginale conţin specii caracteristice zonei şi 
specii cu atractivitate specială pentru entomofagi (Pastinaca sativa, Daucus 
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carota, Achillea millefolium, Hypericum perforatum, Tanacetum vulgare, 
Cichorium inthybus, Sinapis arvensis, Papaver rhoeas, Sonchus arvensis, 
Veronica persica, Matricaria chamomilla, Myosotis arvensis, Viola arvensis, 
Lolium perene, Plantago major etc.).  Culturile de câmp sunt cele din rotaţia 
cerealieră, de regulă, o rotaţie de trei ani cu grâu de toamnă, orz de primăvară, 
porumb, fasole, leguminoase furajere - trifoi, lucernă, amplasate în sole de 9-16 
ha, maxim 22 ha. 

Aceste condiţii ecologice şi mai ales structura diversificată a florei în agro-
ecosistemul cu perdele forestiere constituie un mediu deosebit de favorabil 
pentru dezvoltarea faunei de artropode utile. Observaţiile multianuale (M a l s c h i  
şi  M u s t e a, 1993) înregistrează prezenţa tuturor grupelor importante de artro-
pode entomofage prădătoare: Aranea; Dermaptera (Forficulidae); Heteroptera 
(Nabidae ş.a.); Thysanoptera (Aeolothripidae); Coleoptera (Sylphidae, Cocci-
nellidae, Carabidae, Staphylinidae, Cantharidae, Malachiidae, ş.a.); Diptera 
(Syrphidae, Scatophagidae, Empididae ş.a.); Hymenoptera  (Formicidae ş.a.; 
Neuroptera (Chrysopidae) (M a l s c h i  şi  M u s t e a, 1995), datele fiind 
concordante cu literatura de specialitate (B a s e d o w, 1990;  W e l l i n g, 
1990; W e t z e l, 1995), acestea evidenţiind capacitatea de distrugere a speciilor 
entomofage în agrobiocenozele cerealiere şi mai ales activitatea afidifagă. 

Motivaţia aprofundării acestor cercetări s-a desprins din interesanta consta-
tare asupra faptului că în sistemul de culturi de câmp cu perdele forestiere 
antierozionale există, la peste 50 de ani de la plantarea reţelei, un echilibru 
entomocenotic real, astfel încât nu se înregistrează situaţii critice de atac al 
dăunătorilor şi nu se impune aplicarea tratamentelor cu insecticide (tabelul 1).  

 
Tabelul 1 

Atacul dăunătorilor în culturi de grâu în câmp deschis  (Turda) şi în ferma cu 
perdele forestiere Bolduţ 

((Wheat pests attack in open area at Turda and in farm with forestry belts at Bolduţ) 
 

Densitatea şi atacul principalilor dăunători ai grâului, nr. 

 Turda Bolduţ Turda Bolduţ Turda Bolduţ 
Haplothrips tritici  
Larve/spic  

Afide/spic 
 

Larve de diptere (% tulpini 
atacate) 

Dăunător/ 
 
Densitatea 
dăunătorilor 22 3,8 32 3,2 25 5,5 

 

 
In condiţiile de încălzire climatică din perioada 2000-2008, în sistemul de 

agricultură în câmp deschis, atacul dăunătorilor a prezentat reale situaţii de risc 
sau calamitate, ceea ce a evidenţiat, comparativ, importanţa protectivă şi cali-
tativă a sistemului de agricultură cu perdele agroforestiere consolidate. Investi-
gaţiile s-au intensificat prin înregistrarea unor interacţiuni pradă - prădător 
deosebit de puternice. Se constată că în ferma cu perdele forestiere de protecţie, 
în condiţiile de încălzire climatică şi aridizare ale perioadei actuale, s-au remar-
cat combaterea biologică naturală completă a populaţiilor gândacului ovăzului 
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(Oulema melanopus L.) şi limitarea populaţiilor altor dăunători ai cerealelor, 
afide (Sitobion avena Fabr. ş.a.) şi tripşi (Haplothrips tritici Kurdj.), la niveluri 
sub pragul economic de dăunare.  

Dezvoltarea populaţiilor de insecte fitofage, în interacţiune cu entomofagii, 
este fluctuantă. În ultimii ani nivelul insectelor dăunătoare, în fermele cerealiere 
aflate în câmp deschis, depăşeşte posibilităţile de autoreglare naturală prin 
entomofagi, fiind necesare tratamente cu insecticide. În aceste ferme, rolul fon-
dului natural de entomofagi este totuşi deosebit de important în limitarea naturală 
a populaţiilor de dăunători, ceea ce impune măsuri de protejare a lui (figura 2).  

 

 Abundenţa comparativa a dăunătorilor grâului şi a auxiliarilor entomofagi, 
la SCDA Turda (colectată în mai 2007, prin100 filetari cu fileul entomologic)
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Fig. 2   Abundenţa comparativă a dăunătorilor grâului şi a entomofagilor, în două 
sisteme de agricultură: A - în câmp deschis, Turda (tehnologie conservativă fără arătură) şi B - în 

agroecosistem cu perdele forestiere antierozionale, la Bolduţ, în 2007 
[Comparative abundance of wheat pests and entomophagous in the farms in open field 

area (A) - Turda and with forestry belts (B) at Bolduţ, in  2007] 
 

 

În ultimii ani s-au remarcat creşteri importante ale densităţii şi atacului la 
tripşii, ploşnţele, afidele, muştele cerealelor ş.a., pentru care sunt necesare trata-
mente cu insecticide (tabelele 2, 3 şi 4).  

Conţinutul, dinamica şi intensitatea interacţiunilor structurale dintre insectele 
dăunătoare şi entomofagi sunt specifice diferitelor zone ecologice de cultură. În 
cazul agroecosistemelor cerealiere din centrul Transilvaniei rolul pozitiv al 
entomofagilor prădători este o certitudine. Fondul natural de entomofagi din 
agroecosistemele cerealiere regionale reprezintă un sistem de apărare deosebit 
de important împotriva dezvoltării potenţialului biologic şi de atac al dăună-
torilor cerealelor şi de prevenire a invaziilor unor specii de carantină.  
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Tabelul 2 
Evoluţia de lungă durată a structurii dăunătorilor grâului (A), comparativ cu structura 

în tehnologie fără arătură (B), în condiţii de câmp deschis, la S.C.D.A. Turda 
[Long term evolution of wheat pests structure (A) by comparison with this structure in no-

tillage technology one (B), under the open field area conditions, A.R.D.S. Turda]  
 

Structura entomofaunei dăunătoare grâului  (%),  în câmp deschis 
A B 

A. Evoluţia structurii în 1980-1999, 
comparativ cu anii 2000-2005, în 

tehnologie clasică 

B. Structura dăunătorilor în 
luna mai, 2006-2008, 

tehnologie conservativă 
Dăunători 

1980-1989 1990-1999 2000-2005 2006 2007 2008 
Cicadele grâului 10,5 9,4 9,0 8,0 1,1 1,0 
Afidele cerealelor 32,5 40,4 6,0 13,0 4,0 11,0 
Tripsul  grâului 30,0 23,3 27,0 36,0 88,0 79,2 
Ploşniţa cerealelor 0,2 2,3 6,0 1,0 1,0 4,0 
Gândacul ovăzului 1,0 4,0 14,0 5,5 0,3 0,5 
Puricele grâului 5,0 3,0 19,6 5.0 0,5 3,0 
Puricele de pământ 4,0 1,1 6,5 0.5 0,2 0,5 
Viespea grâului 0,3 0,7 1,2 1.0 1,0 0,4 
Muştele cerealelor 16,.5 16,0 10.7 30.0 4,0 1,4 

 
 

Tabelul 3 
Frecvenţa atacului şi densitatea dăunătorilor în cultura grâului în perioada 2000-2005 -  

tehnologia clasică (A), comparativ cu anii 2006-2008 - tehnologie conservativă, fără arătură 
(B), la S.C.D.A. Turda 

[Pests % attack and density in wheat crops, during 2000-2005, in classical technology (A) in 
comparison with the 2006-2008 period - in conservative no-tillage technology (B) 

at ARDS Turda] 
  

Sistem tehnologic A - clasic B - fără arătură 
Dăunători Manifestarea atacului 2000-2005 2006 2007 2008 

Diptere % tulpini distruse  46 41 21 64 
adulţi/spic 11 8 8 15 

Tripşi 
larve/spic 14 12 22 21 

Ploşniţe ploşniţe/m2 5 1 2 3 
Afide  afide/spic 21 2,5 0.5 8 

  
 
În centrul Transilvaniei este necesar să se promoveze protejarea biodiver-

sităţii entomofagilor prădători auxiliari din culturile de câmp. Fauna de artropo-
de utile este favorizată de: diversitatea florei şi a entomofaunei, de existenţa 
unor margini ale culturilor bogate în vegetaţie, benzi de ierburi, pajişti, arbuşti, 
arbori, plantaţii forestiere de protecţie. De asemenea, eficienţa auxiliarilor este 
favorizată de aplicarea raţională şi selectivă a tratamentelor cu pesticide, la 
avertizare, de dimensiunile mici ale parcelelor cultivate, de structura diversifi-
cată a culturilor, intercalând parcele de cereale păioase, culturi prăşitoare (po-
rumb, soia, fasole), culturi furajere (trifoi, lucernă) ş.a., care asigură continui-
tatea locurilor de hrănire şi refugiu pentru entomofagi. 
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Tabelul 4 
Frecvenţa atacului şi densitatea dăunătorilor din culturile de grâu, porumb şi soia, în sistem 

tehnologic conservativ, în anul 2008  la S.C.D.A. Turda 
(Pests attack and density in wheat, maize and soybean crops, in 2008, at A.R.D.S. Turda) 

 

Cultura Dăunătorul 
Frecvenţa, 

% 
Densitate larve/mp. Densitate 

larve/plantă 
Opomyza, Phorbia, 
Oscinella etc.) 

60-64 % tulpini distruse de larve / 8. 05.2008 

12 spice /m2 10-15 adulţi/ spic / 28.05.08 
Haplothrips tritici  

30 % spiculeţe  4 -21 larve / spic / 24.06.2008 
Eurygaster, Aelia 3 spice / m2 2-3 ploşniţe/m2 / 4.06.08 

Grâu 

Sitobion avenae etc. 
48 frunze 
ingălbenite / m2 

2-8 afide / spic / 11.06.2008 
8 afide / frunză / 11.06.2008 

Agriotes  
  
25-30 % 

2-3 larve/mp. la semanat; 
4-5 larve/plantuta de porumb în 
fenofaza de 2-4 frunze; 

Grylotalpa grylotalpa 3-4% 1-2/ m2 
Oscinella  5-8 % în fenofaza de 4-6 frunze; 

Porumb 

Ostrinia nubilalis 22-48 % 2-3 larve/plantă 
Amathes c-nigrum 8-10 % 2-4 larve/ m2 
Autographa gamma 6-8 % 1-2 larve/ m2 Soia 
Mamestra  8-10 % 2-4 larve/ m2 

 
 

CONCLUZII 
 

În cadrul sistemelor de dezvoltare agricolă durabilă se conturează noi orien-
tări privind: plantarea perdelelor agroforestiere antierozionale, cu numeroasele 
lor efecte protective pentru culturi, biodiversitate, stabilitate, limitarea utilizării 
insecticidelor şi echilibru biocenotic; cultivarea şi lucrările solului pe terase, 
pentru evitarea efectelor distructive ale eroziunii, levigării şi deteriorării solului; 
lucrările conservative minime ale solului şi fără arătură, pentru evitarea efec-
telor distructive ale secetei şi aridizării; agricultura ecologică, nepoluată; re-
construcţia ecologică pe terenurile agricole degradate etc., în contextul schim-
bărilor climatice actuale. 
 Eficienţa perdelelor forestiere este recunoscută în lupta contra secetei şi a 

altor adversităţi legate de climă şi relief, pentru prevenirea şi combaterea pro-
ceselor de degradare ale solului dar şi pentru protejarea şi dezvoltarea fondului 
natural de entomofagi.  
 Utilizarea fondului natural de auxiliari, în distrugerea dăunătorilor din 

culturile cerealiere, este un mare avantaj pentru agricultura zonală, evidenţiin-
du-se în condiţiile unor culturi protejate de perdele forestiere consolidate. 
Astfel, prin echilibrul realizat în agrosistemul cerealier, ferma cu perdele 
agroforestiere de la Cean-Bolduţ, plantată din 1952, este un simbol privind 
preocupările cercetării şi practicii agricole în direcţia protecţiei culturilor şi a 
combaterii eroziunii solurilor precum şi a conservării faunei de artropode utile.  
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 Fondul natural de entomofagi din agroecosistemele cerealiere regionale 
reprezintă un sistem de apărare deosebit de important împotriva dezvoltării 
potenţialului biologic şi de atac al dăunătorilor cerealelor şi de prevenire a 
invaziilor unor specii de carantină.  
 În centrul Transilvaniei este necesar să se promoveze protejarea biodi-

versităţii entomofagilor auxiliari din culturile de câmp, ceea ce se poate realiza 
prin plantarea perdelelor agroforestiere, prin utilizarea durabilă a bioresurselor 
în agroecosisteme. Fauna de artropode utile este favorizată de diversitatea florei, 
de existenţa unor margini ale culturilor bogate în vegetaţie, benzi de ierburi, 
pajişti, arbuşti, arbori, plantaţii forestiere de protecţie.  
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