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Reuşita culturilor de cereale, plante tehnice şi furajere este frecvent condiţio-

nată de apariţia diferitelor boli şi dăunători care, prin atacul produs, contribuie 
la reducerea potenţialului de producţie al soiurilor şi hibrizilor sub nivelul con-
diţiilor agrotehnice asigurate. În multe cazuri, pierderile de producţie pot fi a-
preciabile (H u l e a  şi colab., 1975; P a u l i a n, 1981; B ă r b u l e s c u  şi colab., 
2002). De obicei, acestea oscilează între 10 şi 15% din recolta potenţială, dar u-
neori pot fi mai mari, mergând chiar la compromiterea culturilor pe mari supra-
feţe. Mai mult, unele organisme dăunătoare, printre care mălura şi ploşniţele ce-
realelor, pot provoca culturilor de grâu nu numai pierderi cantitative, ci şi de-
precierea calităţii producţiei. O depreciere este cu atât mai gravă, cu cât gradul de 
atac este mai mare (B ă r b u l e s c u, 2000, 2001; P o p o v  şi colab., 2003 b). Da-
torită acestui fapt, încă de la începutul existenţei institutului, s-a impus aborda-
rea diferitelor aspecte cu privire la răspândirea, biologia, ecologia şi, în special, pre-
venirea şi combaterea principalelor boli şi dăunători din culturile agricole de 
câmp. În legătură cu combaterea, este de menţionat că în perioada înfiinţării in-
stitutului, aceasta se baza aproape în exclusivitate pe mijloace chimice, folosite 
neraţional şi excesiv, ceea ce dădea posibilitatea apariţiei, pe de o parte, a rezis-
tenţei anumitor organisme dăunătoare faţă de unele substanţe chimice şi, pe de 
altă parte, a poluării mediului (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1984). Din această ca-
uză s-a considerat necesară elaborarea unor sisteme de combatere integrată ba-
zate pe eficienţa mijloacelor biologice, agrotehnice şi chimice, obiectiv urmărit 
pe întregul parcurs al cercetărilor efectuate. Ca urmare a acestor cercetări s-au 
obţinut rezultate importante, atât din punct de vedere teoretic, cât mai ales prac-
tic, dintre care multe rezultate s-au extins şi generalizat în producţie, fiind inclu-
se în tehnologiile culturilor respective (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1982 b, 1990, 
2002; P a u l i a n  şi colab., 1977, 1978; 1981; P o p o v  şi colab., 2002, 2006 b). 

În cele ce urmează se prezintă separat, pe culturi, o sinteză a principalelor o-
biective de cercetare abordate, precum şi a realizărilor mai deosebite obţinute în 
cei 50 de ani de activitate de către colectivul de cercetare al Laboratorului de 
Protecţia plantelor din cadrul institutului. 

Referitor la patologia grâului, este de arătat că, datorită pagubelor produse, 
prezintă importanţă economică deosebită, mai ales în culturile intensive, o serie 
de boli, dintre care se evidenţiază cele ale coletului, precum şi cele foliare şi ale 
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spicului. Cercetările efectuate au avut în vedere elucidarea diferitelor aspecte de 
biologie şi ecologie care au fundamentat elaborarea unui sistem de combatere 
integrată a bolilor respective (T u ş a  şi R ă d u l e s c u, 1975; P a u l i a n  şi 
colab., 1978; C i u r d ă r e s c u  şi colab., 1985; D u m i t r a ş  şi colab., 1985; 
B ă r b u l e s c u, 2001). 

Urmărindu-se unele aspecte ale cauzalităţii apariţiei cu caracter de calamitate 
a unor boli, s-a reliefat rolul diferiţilor factori climatici şi agrotehnici în apariţia 
şi evoluţia bolilor: îngenuncherea, fuzarioza, făinarea, mălura. Astfel, s-a cons-
tatat că atacul produs de Cercosporella herpotrichoides From. şi Gaumannomy-
ces graminis (Sacc.) Arx et Oliver var. tritici Walker a fost puternic favorizat de 
condiţiile de irigat, în comparaţie cu condiţiile de neirigat, unde atacul de Cer-
cosporella herpotrichoides a fost aproape inexistent, iar cel de Gaumannomyces 
graminis, de obicei, cu mult mai slab (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1982 b). La făi-
narea grâului produsă de Erysiphe graminis f. sp. tritici March., însămânţările 
târzii, densităţile de peste 500 b.g./m² şi dozele de azot de peste 120 kg/ha au fa-
vorizat intensitatea atacului (T u ş a  şi colab., 1969; 1978). Apariţia fuzariozei la 
spic produsă de Fusarium spp. a fost mult influenţată de planta premergătoare, 
regimul de fertilizare şi excesul de umiditate relativă din cultură, fie ca urmare a 
precipitaţiilor, fie datorită irigaţiilor în perioada înflorit - formarea bobului 
(T u ş a  şi colab., 1981; S p i r i d o n, 2004). 

O serie de cercetări efectuate în diferite zone din ţară au arătat că, în funcţie 
de soi, zonă şi an, complexul de boli foliare şi ale spicului determină pierderi de 
recoltă cuprinse, de obicei, între 7 şi 20%, pierderi care pot fi prevenite prin a-
plicarea tratamentelor cu fungicide sistemice  şi de contact, aplicate în perioada 
de vegetaţie. Pe baza studiilor privind comportarea diferitelor soiuri de grâu s-
au stabilit, în funcţie de gradul de rezistenţă la boli, soiurile la care sunt justi-
ficate din punct de vedere economic tratamentele chimice. Diferitele experimen-
tări au evidenţiat preparatele şi dozele specifice fiecărui preparat. În funcţie de 
evoluţia patogenilor s-a determinat numărul tratamentelor chimice şi perioada 
când trebuie să se aplice. Verificat cu succes în ferme pilot, procedeul de com-
batere chimică a bolilor foliare şi ale spicului s-a extins mult în producţie (T u -
ş a  şi colab., 1978; C i u r d ă r e s c u  şi C s e p, 1985; C i u r d ă r e s c u  şi colab., 
1985; B ă r b u l e s c u  şi colab., 1984, 1993; P o p o v, 2003 a). 

Întrucât septoriozele grâului: septorioza frunzelor Mycosphaerella gramini-
cola (Fuchel) Schroeter (f.c. Septoria tritici Rob. et Dem.) şi septorioza spice-
lor Leptosphaeria nodorum (Webb.) Müller (f.c. Septoria nodorum Berb.) cons-
tituie un factor limitativ important al producţiilor de grâu din ţara noastră, s-a 
impus iniţierea diferitelor cercetări având drept scop stabilirea procentului de a-
pariţie a celor două specii, în vederea realizării unui proces unitar de depistare a 
surselor de rezistenţă şi de testare a materialului de ameliorare şi a eficacităţii u-
nor fungicide. Numeroasele cercetări referitoare la structura agenţilor patogeni 
au reliefat ponderea mare a ciupercii Septoria tritici, existând aproape în exclu-
sivitate (95%) în sudul ţării (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1994 a, b). Ca urmare, a-
ceastă specie a fost utilizată în punerea la punct a unei metode de infecţie artifi-
cială pentru testarea materialului de ameliorare (I o n e s c u - C o j o c a r u  şi 
R u g i n ă, 1986). Datorită acestor realizări, începând din anul 1985 s-a trecut la 
testarea materialului de ameliorare privind rezistenţa la septorioza frunzelor pu-
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nându-se în evidenţă reacţia diferenţiată a numeroaselor linii şi soiuri experi-
mentate (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1990; 1996; M i n c u, 2004). 

Dintre bolile care afectează sămânţa de grâu, cea mai păgubitoare, în ultima 
perioadă de timp, a fost mălura comună (Tilletia carries (D.C.) Tul, T. foetida 
(Wall) Liro), semnalată îndeosebi în culturile provenite din sămânţă netratată sau 
tratată necorespunzător. Atacul de mălură pitică (Tilletia controversa Kühn), 
înregistrat în unele zone, a fost favorizat de monocultura de grâu, frecvent prac-
ticată în special de producătorii individuali (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1990). 

Pentru stabilirea proporţiei existente în diferite zone din ţară, între mălura 
comună şi mălura pitică, s-au analizat numeroase probe, constatându-se extinde-
rea arealului de răspândire şi a nivelului de apariţie a speciei Tilletia controver-
sa Kühn. 

În privinţa prevenirii atacului de mălură, importanţă deosebită prezintă cer-
cetările de rezistenţă, prin care s-au pus în evidenţă genitori valoroşi (T u ş a  şi 
P â r v u, 1973), care au fost utilizaţi pentru obţinerea unor linii de grâu rezisten-
te (D u m i t r a ş  şi colab., 1985; B ă r b u l e s c u  şi colab., 1986; 1988; 1995; 
P o p o v, 2002; P o p o v  şi colab., 2006 a). De asemenea, atenţie a fost acordată 
tratamentului chimic al seminţei, testându-se în acest scop o serie de produse 
(P a u l i a n  şi colab., 1965; T u ş a, 1978; C i u r d ă r e s c u  şi B a n i ţ ă, 1985; 
D u m i t r a ş  şi colab., 1985; B ă r b u l e s c u  şi  P o p o v, 1999), dintre produ-
sele testate s-au remarcat, pe lângă Criptodin, FB 7 şi alte fungicide specifice şi cu 
acţiune sistemică. Fungicidul Criptodin, pe bază de clorură etil mercurică, mult 
folosită pentru o perioadă îndelungată în ţara noastră, începând din anul 1974, 
având în ultima vreme o eficacitate redusă din cauza apariţiei de forme rezis-
tente de Tilletia spp. (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1990), precum şi o toxicitate ri-
dicată pentru om şi animale, fiind un produs pe bază de mercur, începând din 
1998 s-a renunţat la acest produs, fiind înlocuit cu numeroase fungicide nemer-
curice (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1992; 1994; B ă r b u l e s c u  şi P o p o v, 
1995). 

Printre metodele de combatere cât mai puţin poluante se remarcă tratamen-
tele cu preparate biologice. In această privinţă, s-a efectuat un experiment în ca-
re sămânţa de grâu, infectată artificial cu Fusarium spp., a fost tratată cu produ-
se biologice pe bază de patogeni antagonişti acestei ciuperci:Trichoderma spp. 
şi mai multe amestecuri de tulpini de Pseudomonas spp. Rezultatele privind 
densitatea culturilor la răsărirea plantelor au arătat o bună eficacitate, mai ales a 
produsului Trichoderma spp. (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1994). În cazul unui a-
tac puternic al patogenului Tilletia spp., frecvenţa spicelor mălurate a fost mai 
mică în culturile rezultate din sămânţă tratată cu preparate biologice decât în 
culturile rezultate din sămânţă netratată; eficacitatea tratamentului biologic a 
fost însă mult mai mică decât eficacitatea tratamentului chimic al seminţei 
(B ă r b u l e s c u  şi  P o p o v, 1995). 

Urmărindu-se influenţa provenienţei seminţei de grâu (din culturi tratate sau 
netratate împotriva bolilor foliare şi ale spicului), precum şi influenţa aplicării 
sau neaplicării tratamentului la sămânţa folosită asupra densităţii plantelor în 
cultură, s-a constatat că: tratamentul seminţei a asigurat o densitate superioară 
comparativ cu variantele netratate înainte de semănat; în variantele în care s-a 
folosit sămănţă provenită din culturile protejate chimic faţă de bolile foliare şi 
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ale spicului, densitatea a fost în toate cazurile mai mare decât în variantele în 
care s-a utilizat sămânţă provenită din culturile netratate (B ă r b u l e s c u  şi 
P o p o v, 1995; P o p o v  şi colab., 1996; 2006 c). De asemenea, a fost acordată 
atenţie influenţei unor fungicide utilizate la tratamentul seminţelor de grâu, dar 
şi de orz, asupra germinaţiei, în funcţie de durata depozitării, constatându-se că 
respectivele produse nu au influenţat negativ germinaţia seminţelor (S t a n  şi 
P o p o v, 1995). 

Tăciunele zburător al grâului produs de ciuperca Ustilago tritici (Pers.) Jensen 
a reprezentat obiectul anumitor cercetări datorită pagubelor semnalate în unii 
ani. S-a cercetat rezistenţa soiurilor (T u ş a  şi colab., 1969, 1987, 1988), specia-
lizarea patogenului şi epidemiologia bolii (T u ş a  şi R ă d u l e s c u, 1975; R u -
g i n ă  şi L o b o n ţ i u, 1985). 

Sub aspectul bolilor orzului şi orzoaicei, cercetările au fost orientate asupra 
fenomenului de îngălbenire şi piticire a plantelor, bolilor foliare şi tăciunelui 
zburător, care în anumite condiţii ecologice pot cauza pierderi apreciabile de re-
coltă. 

Cu privire la fenomenul de îngălbenire şi piticire a plantelor, în funcţie de e-
poca de semănat a orzului şi orzoaicei de toamnă, s-a constatat că în cazul se-
mănatului timpuriu, în primele două decade ale lunii septembrie, activitatea de 
zbor a insectelor vectoare fiind maximă, se manifestă atacul cel mai puternic, 
semnalându-se uneori chiar compromiterea culturii (B ă r b u l e s c u  şi colab., 
1992 b; P o p o v  şi colab., 2006 a).  

Studiindu-se influenţa tratamentelor chimice aplicate la sămânţă şi în perioa-
da de vegetaţie asupra afidelor vectoare ale patogenului ce produce îngălbenirea 
şi piticirea cerealelor păioase (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1992), s-a constatat că 
tratamentul seminţei cu un produs avizat împotriva gândacului ghebos nu a asi-
gurat o protecţie a plantelor de grâu şi orz. Mai precis, în prima perioadă de ve-
getaţie nu au existat diferenţe semnificative între variantele tratate şi netratate,  
atât în privinţa frecvenţei, cât şi a intensităţii atacului afidelor. In consecinţă, nu 
s-au înregistrat diferenţe nici în privinţa procentului de plante virozate şi, prin 
urmare, nici în privinţa producţiei obţinute. Referitor la intervenţiile în vege-
taţie, s-a constatat că prin aplicarea mai multor tratamente chimice, începând i-
mediat după răsărirea plantelor, nu s-a reuşit decât în mică măsură să se reducă 
atacul, faţă de situaţia în care nu s-a intervenit deloc. 

Luând în considerare datele de producţie, s-a observat că, deşi infestarea cu 
afide şi infectarea cu virus au fost, în general, asemănătoare la cele două culturi 
– grâu şi orz – atât în cazul parcelelor tratate cu insecticide, cât şi al celor ne-
tratate, reacţia plantelor a fost foarte diferită, orzul fiind mult mai sensibil la fe-
nomenul de îngălbenire şi piticire. Din această cauză, la orz, pentru aceeaşi epo-
că de semănat, producţia de pe parcelele netratate a fost cu mult mai mică decât 
producţia obţinută pe parcelele tratate, îndeosebi la primele epoci de semănat. 
Diferenţa de producţie între parcelele tratate şi cele netratate a fost maximă în 
cazul însămânţării în prima epocă şi s-a redus treptat, odată cu întârzierea semă-
natului. Prin evitarea însămânţatului timpuriu se previne infestarea plantelor cu 
afide şi, ca urmare, apariţia fenomenului de îngălbenire şi piticire a plantelor de 
orz şi grâu (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1992). O importanţă deosebită prezintă, 
de asemenea, depistarea unor genitori rezistenţi la fenomenul de îngălbenire şi 
piticire a plantelor (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1986, 1993). 
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Ca şi la grâu, bolile foliare determină la orz pierderi de producţie variabile, 
în funcţie de soi şi de zonă, dar întotdeauna semnificative. Ca urmare a cercetă-
rilor efectuate, s-au stabilit agenţii patogeni care le produc, pagubele ce pot fi 
înregistrate şi rolul unor factori ecologici în evoluţia atacurilor. De exemplu, fă-
inarea produsă de Erysiphe graminis f. sp. hordei March. este favorizată de: se-
mănatul târziu, irigare; fertilizarea cu doze mari de azot şi densitatea mare a cul-
turilor (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1992). A fost testată comportarea a peste 1500 
de linii şi soiuri de orz şi orzoaică de toamnă faţă de făinare şi sfâşierea frunze-
lor (Pyrenophora graminea Ito et Kuribayashi). În general, rezultatele au evi-
denţiat o mare sensibilitate, în special faţă de făinare, numărul liniilor şi soiu-
rilor în cazul cărora gradul de atac a fost redus fiind foarte mic (B ă r b u l e s c u  
şi colab., 1986, 1996). Un mare interes prezintă şi cercetările referitoare la bio-
logia şi combaterea ciupercii Pyrenophora graminea în culturile de cereale de 
toamnă (T u ş a  şi R ă d u l e s c u, 1975; R u g i n ă  şi  L o b o n ţ i u, 1985). 

În ce priveşte combaterea chimică a bolilor foliare, s-a acordat atenţie în spe-
cial fungicidelor care au un spectru larg de acţiune (C i u r d ă r e s c u, 1983; 
C i u r d ă r e s c u  şi colab., 1985; B ă r b u l e s c u  şi colab., 1984; 1990; 1996; 
P o p o v, 2003 a; P o p o v  şi colab., 1998 a; 2006 c).                            

Importanţa economică deosebită a tăciunelui zburător produs de patogenii: 
Ustilago nuda (Jensen) Rostr. şi Ustilago nigra Tapke a impus abordarea a nu-
meroase cercetări. S-a stabilit răspândirea şi ponderea celor două specii, cu 
menţiunea dominanţei speciei Ustilago nuda (T u ş a, 1978). S-a urmărit epide-
miologia bolii în ţara noastră, specializarea fiziologică a patogenului, depistarea 
de surse rezistente, precum şi evoluţia atacului acestui patogen, dar şi a lui Py-
resiophora spp. (T u ş a  şi R ă d u l e s c u, 1975; T u ş a, 1978; C i u r d ă r e s c u  
şi colab., 1985). Datele referitoare la capacitatea de diseminare a ciupercii sunt 
importante pentru amplasarea loturilor semincere din verigile superioare ale 
producţiei de sǎmânţǎ de orz şi orzoaică. Pentru combaterea chimică a tăciune-
lui zburător prin tratamentul seminţei s-a experimentat o serie de fungicide, evi-
denţiindu-se pe lângă cele pe bază de carboxină şi alte produse (T u ş a  şi R ă -
d u l e s c u, 1975; T u ş a, 1978; C i u r d ă r e s c u  şi C s e p, 1983; B ă r b u -
l e s c u  şi colab., 1994, 1996, 2001; P o p o v  şi colab., 1998 a, 2005 b, 2006 c).  

Problema dăunătorilor grâului şi orzului a reprezentat o sarcină prioritară a 
cercetărilor de entomologie încă de la înfiinţarea institutului şi s-a menţinut con-
tinuu la cote ridicate prin apariţia altor dăunători de importanţă economică ma-
joră. 

Apariţia gândacului ghebos (Zabrus tenebrioides Goeze) în perioada 1950-
1960 în densităţi mari, uneori atingând 75.000-100.000 larve/ha a determinat, 
prin atacul produs, pagube deosebite, înregistrându-se chiar compromiterea cul-
turilor. Din această cauză, s-a impus ca prioritară abordarea diferitelor cercetări 
în vederea înlocuirii combaterii dăunătorului cu insecticide aplicate sub formă 
de pulberi, care reuşea doar în mică măsură să limiteze atacul, în schimb, pe 
lângă costul ridicat contribuia puternic la poluarea mediului. 

Numeroasele cercetări efectuate au contribuit la clarificarea a o serie de as-
pecte privind ecologia insectei, dar mai ales au condus la elaborarea unui sistem 
de prevenire a atacului dăunătorului bazat, în special, pe tratamentul chimic al 
seminţei. A fost sintetizat preparatul original FB 7 – un amestec de clorură etil 
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mercurică şi lindan - care, în doză de 2,5 kg/t seminţe, asigură protecţia culturii 
faţă de atacul larvelor gândacului ghebos şi mălurii comune (P a u l i a n  şi 
colab., 1965). Introdus în producţie în perioada 1966-1968, acest procedeu s-a 
generalizat, ajungându-se ca în deceniul al VIII-lea să se trateze anual aproxi-
mativ 1,0-1,1 milioane ha, iar prezenţa gândacului ghebos, datorită şi rotaţiei 
culturilor, să fie înregistrată doar faunistic (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1982 a; 
1985; P o p o v, 1985). Mai mult, s-a constatat că, în timp, nu au apărut popu-
laţii ale dăunătorului tolerante faţă de FB7 (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1990). 

Conform opiniei avansate de B ă r b u l e s c u  şi colaboratorii (1990), produ-
sul FB7 – ca, de altfel, şi alte produse utilizate pentru tratarea seminţelor de 
grâu în vederea protecţiei împotriva gândacului ghebos – a fost eficace într-o a-
numită măsură şi împotriva muştelor şi afidelor cerealelor care au evoluat toam-
na pe plantulele abia răsărite. 

Din cauza substanţei active fungicide (clorura etil mercurică), produsul FB7 
a fost înlocuit, începând din 1996, cu Tirametox 90 PTS şi, ulterior, cu o serie 
de alte amestecuri insectofungicide în care clorura etil mercurică a fost înlo-
cuită de produse fungicide din noile generaţii. Prin această metodă se asigură 
combaterea simultană a: larvelor la grâu şi orz,  precum şi a gândacului ghebos, 
viermilor sârmă şi a măluii comune, la grâu şi a tăciunelui zburător şi sfâşierii 
frunzelor, la orz (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1994 a, b, 1996; P o p o v  şi colab., 
1996 a, b). 

După B ă r b u l e s c u  şi colaboratorii (1988), prin aplicarea tratamentului la 
sămânţă cu anumite produse specifice se asigură, pe lângă o protecţie satisfăcă-
toare împotriva diferiţilor dăunători, şi o reducere a poluării mediului. Având în 
vedere ponderea tratamentelor cu amestecuri insectofungicide aplicate la să-
mânţa de grâu şi orz, precum şi  importanţa lor economică şi socială, s-a consi-
derat necesară aprofundarea cercetărilor referitoare la eventuala incidenţă a di-
feritelor formulări asupra parametrilor germinaţiei, ca şi a evoluţiei ulterioare a 
plantelor. Rezultatele au evidenţiat, în condiţii de câmp, mai ales la grâu, întâr-
zieri ale răsăririi, ca şi ale creşterii plantelor în primele faze de vegetaţie (B ă r -
b u l e s c u  şi colab., 1994; S t a n  şi P o p o v, 1995).  

În cazul orzului, în perioada utilizării produsului FB 7, pentru situaţiile în ca-
re acesta se cultiva după cereale păioase de toamnă sau pe terenuri infestate cu 
viermi sârmă, se aplicau două intervenţii înainte de semănat: una cu un fungicid 
sistemic,, împotriva tăciunelui zburător şi a sfâşierii frunzelor, şi a doua cu FB 
7, pentru prevenirea atacului dăunătorilor. Cercetările au condus la sintetizarea 
unor amestecuri insectofingicide specifice culturilor de orz (mai întâi Vitalin 85 
PTS, apoi altele). Astfel, în perioada 1995-2006, printr-un singur tratament s-a 
putut asigura protecţia simultană împotriva tăciunelui zburător, sfâşierii frunze-
lor, larvelor gândacului ghebos şi viermilor sârmă (B ă r b u l e s c u  şi P o p o v, 
1999; P o p o v  şi colab., 1996; 2006 c). 

În domeniul utilizării procedeului de tratare a seminţelor, pentru combaterea 
simultană a bolilor şi dăunătorilor care se transmit prin sămânţă şi sol, la cere-
alele păioase de toamnă sunt de evidenţiat progresele deosebite, realizate în ulti-
mii ani. Astfel, dintre rezultatele obţinute menţionăm promovarea unor produse 
pe bază de imidacloprid şi thiametoxam în tratarea seminţelor de grâu, orz şi or-
zoaică, singure sau în combinaţie insectofungicidă pentru combaterea dăunăto-
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rilor de sol. Sunt vizate, în primul rând speciile Zabrus tenebrioides şi Agriotes 
spp., dar şi speciile de afide (Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maydis, R. 
padi, Metopolophium dirhodum, Schizaphis graminum) sau cicade (Macrosteles 
sexnotatus, M. laevis, Psamotettix striatus, Psamotettix alienus, Javesella pellu-
cida), ca vectori ai unor virusuri, responsabili pentru prevenirea îngălbenirii şi 
piticirii (BYDV) la orz şi orzoaică sau a îngălbenirii, piticirii şi aspermiei (WDV) 
la grâu. Prin promovarea unor produse insecticide precum Cruiser 350 FS, Ga-
ucho 600 FS sau a unor insectofungicide pe baza substanţelor active menţiona-
te, precum Nuprid Max 222 FS sau Yunta 246 FS, se elimină definitiv, înce-
pând din anul 2007, produsele pe bază de lindan, tehnologia elaborată fiind în 
concordanţă cu normele de securitate alimentară promovate în UE, prin Direc-
tiva 91/414/EEC (P o p o v, 2003 a; P o p o v  şi colab., 2001; 2006 a, c). 

Un grup de dăunători importanţi, ce face obiectul unor cercetări asidue încă 
din 1965, este cel al ploşniţelor cerealelor, care constituie un factor limitativ al 
producţiilor de grâu, în special din punct de vedere calitativ (P a u l i a n  şi 
B ă r b u l e s c u, 1970; P o p o v, 1977 a, b, c; P o p o v  şi colab., 1982; P o p o v  
şi P o p o v, 1998). Au fost întreprinse studii referitoare la: dinamica populaţiilor 
de la un an la altul, structura populaţiilor pe specii şi zone. S-a stabilit că Eury-
gaster integriceps Put., devenită specie dominantă în sud-estul ţării, şi-a extins 
arealul geografic şi de dăunare atât spre nord, în Moldova, dar şi spre vest, în 
Oltenia  (P o p o v, 1972, 1974 a, b, 1977 a). S-a evidenţiat că, datorită 
particularităţilor sale ecologice, această specie este semnalată aproape în exclu-
sivitate în toate zonele exterioare Arcului Carpatic, unde, an de an, poate produ-
ce daune considerabile dacă nu se adoptă măsurile de combatere corespunzătoa-
re (B ă r b u l e s c u  şi P o p o v, 1975; P o p o v, 1988; 1993; 2003 b; P o p o v  şi 
colab., 1982, 1996 b, 1987). În Câmpia de Vest prezenţa sa a fost doar semnala-
tă şi nu manifestă tendinţă de creştere; în Câmpia şi Podişul Transilvaniei însă 
nu este răspândită (P o p o v, 1987; P o p o v  şi colab., 1982). 

Stabilirea locurilor preferate pentru hibernare, dinamica migraţiei ploşniţe-
lor, în funcţie de anotimp, din aceste locuri în câmp şi, de aici, înapoi, şi rezerva 
biologică existentă în pădure au constituit bazele elaborării unei metodologii 
unice de prognoză a evoluţiei dăunătorului în întreg arealul de dăunare (B ă r -
b u l e s c u, 1965; P a u l i a n  şi B ă r b u l e s c u, 1970; P o p o v, 1972, 1977 a, 
1991; P o p o v  şi B ă r b u l e s c u, 1978; P o p o v  şi colab., 1982). De aseme-
nea, au fost aprofundate cercetările privind rolul corpului gras în evoluţia popu-
laţiilor de ploşniţe (P o p o v, 1977 b, 1978, 1979 a, 1984). Cercetările desfăşu-
rate au urmărit complexitatea aspectelor de biologie şi ecologie, pe baza cărora 
au fost stabilte cauzele care determină creşterea sau descreşterea populaţiilor de 
la un an la altul şi de la o zonă la alta (P a u l i a n  şi B ă r b u l e s c u, 1970; 
P o p o v, 1977 a, c, 1991, 2003 b). Totodată a fost evidenţiată importanţa para-
ziţilor oofagi, stabilindu-se ponderea diferitelor specii în populaţiile acestor pe 
întregul teritoriul al ţării, cu evidenţierea speciilor Trissolcus grandis şi Teleno-
mus chlorops (P o p o v, 1972, 1980; P o p o v  şi colab., 1984, 1987), inclusiv a 
rolului patogenilor entomofagi care afectează populaţiile de ploşniţe în perioada 
de diapauză (P o p o v  şi I l i e s c u, 1975). B ă r b u l e s c u  şi colaboratorii 
(1977, 1992, 1993, 1999) au arătat că nivelul ridicat de parazitare a ouălor de 
ploşniţe înregistrat în unele judeţe, ca şi prezenţa lor în toate zonele din arealul 
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de dăunare al ploşniţelor cerealelor atestă marea capacitate de adaptare a acestor 
insecte parazite, constituind un element important în strategiile de combatere a 
dăunătorului. In acest sens s-a evidenţiat efectul negativ al tratamentelor de 
combatere a ploşniţelor cerealelor asupra paraziţilor şi prădătorilor, stabilindu-
se rolul factorului avertizare în protejarea faunei utile (P a u l i a n  şi colab., 
1972, 1973; P o p o v, 1977 c, 1979 b, 1991).   

Rezultatele studiilor referitoare la relaţia dăunător – plantă gazdă şi la evo-
luţia stadiilor de dezvoltare au fundamentat criteriile de efectuare a combaterii 
chimice prin stabilirea pragurilor economice de dăunare şi a momentelor optime 
de aplicare a tratamentelor (P a u l i a n  şi B ă r b u l e s c u, 1970; P o p o v  şi co-
lab., 1982, 1996 b; P o p o v, 1991 a, b, 1993). 

Numeroase cercetări au reliefat eficacitatea insecticidelor organofosforice, dar 
şi a altor produse, în special a piretroizilor, şi au permis elaborarea unui sistem 
eficient de combatere a ploşniţelor cerealelor care a fost generalizat în producţie  
(B ă r b u l e s c u, 1970; P a u l i a n  şi B ă r b u l e s c u, 1970; B ă r b u l e s c u  şi 
P o p o v, 1975; B ă r b u l e s c u  şi colab., 1984, 1996). S-a stabilit că insectici-
dele autohtone, pe bază de triclorfon şi dimetoat, utilizate în trecut aproape în 
exclusivitate în condiţii de producţie pentru combaterea ploşniţelor cerealelor, 
şi-au menţinut eficacitatea ridicată, asemănătoare cu cea a altor produse de im-
port, fără a se înregistra fenomene de rezistenţă a insectelor la acestea (T ă -
n a s e  şi colab., 1974; B ă r b u l e s c u  şi colab., 1990). Cercetările efectuate în 
ultimele decenii au condus la o diversificare mare a paletei de substanţe active, 
cu eficacitate mare şi impact redus asupra mediului, precum piretroizii de sinte-
ză (P o p o v  şi E n i c ă, 1991; P o p o v  şi colab., 1996 b) iar recent au fost pro-
movate produse cu amestecuri de substanţe active, precum şi insecticide neoni-
cotinoide, de ultimă generaţie (P o p o v, 2003 a, b).   

Datorită importanţei economice pe care o pot avea în anumite condiţii eco-
logice muştele cerealelor şi afidele, s-au abordat o serie de cercetări cu privire la 
răspândirea, biologia, ecologia şi măsurile de prevenire şi combatere a lor. S-a 
stabilit că speciile de muşte cele mai importante care atacă în prima fază de ve-
getaţie sunt: Oscinella frit L.,Phorbia securis Tiensuu. Mayetiola destructor 
Say., Opomiza florum L., iar dintre afide: Rhopalosiphum maydis Fitch., Rho-
palosiphum padi L., Macrosiphum avenae Fabr., Schizaphis graminum Rond  
(B ă r b u l e s c u  şi colab., 1984; P o p o v, 1985,1987; P o p o v  şi colab., 1988). 
Sub aspectul prevenirii apariţiei acestor dăunători în densităţi ridicate, s-a relie-
fat însemnătatea evitării semănatului timpuriu, elaborându-se recomandări adec-
vate pentru producţie (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1972, 1982 b, 1989; P o p o v, 
2003 a; P o p o v  şi colab., 1988, 2005 a, 2006 a). 

Referitor la muşte, este de arătat preocuparea de a stabili comportarea diferi-
telor forme de orz de primăvară şi grâu de toamnă faţă de atacul dăunătorului. 
S-a constatat, mai ales la orzul de primăvară,  existenţa unei anumite diferenţieri 
între formele testate (B ă r b u l e s c u, 1981). 

Un alt dăunător al grâului care a făcut obiectul unei serii de cercetări asidue 
este viespea Cephus pygmaeus L. Alături de aceasta, a fost semnalată şi specia 
Trachelus tabidus F. (P o p o v  şi colab., 1983; B ă r b u l e s c u  şi colab., 1985). 
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Spre deosebire de C. pygmaeus, care este prezentă în toată ţara, specia T. tabi-
dus este întâlnită doar în sud, îndeosebi în Câmpia Olteniei, unde, pe fondul cli-
matic tot mai secetos, tinde să devină specie dominantă (P o p o v  şi colab., 
2006 a). S-a stabilit că populaţiile de viespi cresc în cazul practicării monocul-
turii grâului, dar pot fi semnificativ reduse de activitatea parazitară realizată de 
Collyria coxator Will. (P o p o v  şi colab., 2002). Toate soiurile şi liniile de grâu 
cu paiul gol s-au dovedit sensibile. Un anumit grad de rezistenţă a fost observat 
doar la câteva soiuri şi linii cu paiul plin (B ă r b u l e s c u, 1981). 

Este de menţionat că numeroase cercetări au vizat  o serie de alte insecte dăună-
toare, precum: cărăbuşeii cerealelor (Anisoplia spp.), tripsul grâului (Haplotrips 
tritici Kurdj.), gândacul bălos (Oulema melanopa L.), buha semănăturilor (Scoţia 
segetum Den et Schiff.), omida minieră a cerealelor (Cnephasia pasquana Hb.), 
dăunători care în anumite condiţii ecologice pot prezenta importanţă economică 
(P a u l i a n  şi P o p o v, 1968 a, b, 1969; B ă r b u l e s c u  şi colab., 1982 b, 1988; 
P o p o v  şi P a u l i a n, 1973; P o p o v, 1979 b, 1985, 1991, 1996, 2002 b; 
P o p o v  şi colab., 2005 a; R o ş c a, 1979; R o ş c a şi colab., 1995). În condiţiile 
din ţara noastră, dintre speciile de Anisoplia, cea mai dăunătoare este considerată 
A. austriaca, urmată de speciile: A. agricola, A. lata şi A. segetum, iar dintre nume-
roasele specii de trips întâlnite în România, în culturile de grâu specia dominantă 
este Haplothrips tritici, cu o pondere de 87%, în culturile de orz şi secară, specia 
H. aculeatus are ponderea cea mai mare iar în culturile de ovăz populaţiile cele 
mai numeroase sunt reprezentate de specia Frankliniella  intonsa (P o p o v, 2002 b). 

Ca urmare a pagubelor mari înregistrate în culturile de grâu din unele zone ale 
ţării, produse de către viermele roşu al paiului (Haplodiplosis marginata von Ro-
ser), s-au abordat diferite cercetări care au evidenţiat principalele particularităţi 
ecologice specifice dăunătorului, pe baza cărora s-a elaborat o tehnologie de pre-
venire şi combatere care are în vedere un ansamblu de măsuri, dintre care un rol 
prioritar revine rotaţiei culturilor (P o p o v, 1974 b; P o p o v  şi colab., 1995, 
1996 b). Totodată s-a evidenţiat faptul că monocultura grâului favorizează foarte 
mult infestarea cu H. marginata, în timp ce  culturile de orz şi, mai ales, de secară 
şi triticale, sunt mai puţin infestate. Pe baza cercetărilor s-a putut stabili că aver-
tizarea pentru aplicarea tratamentelor chimice trebuie să se bazeze în special pe 
colectarea adulţilor, operaţie care se realizează cel mai bine cu capcanele cu li-
chid (P o p o v  şi colab., 1995). Pentru stabilirea influenţei atacului dăunătorului 
asupra dezvoltării plantelor de grâu, au fost efectuate numeroase determinări, pe 
baza cărora s-a constatat că dezvoltarea plantelor este cu atât mai afectată cu cât 
numărul larvelor este mai mare, pragul economic de dăunăre fiind de 5 larve/ 
plantă. Se precizează că la o densitate de peste 30 larve/plantă, lungimea plantei 
a fost redusă cu 30%, iar numărul larvelor în spic şi MMB s-au redus cu 40% 
(B ă r b u l e s c u  şi colab., 1988, 1990; P o p o v  şi colab., 1995, 1996  b).  

Cultura orezului, deşi restrânsă ca suprafaţă, este mult afectată de unii pato-
geni, mai ales de speciile: Piricularia oryzae Brioşi et Cav. şi Helminthospori-
um oryzae Miy et Mori. Pe lângă cei doi patogeni menţionaţi, s-au semnalat şi 
următoarele specii: Giberella fujikuroi (Saw.) Wr. f.c. Fusarium moniliforme 
(Scheld.) Snyder et Hensen şi Xanthomonas oryzae (Uyeda et Ishiyama) Dows, 
care însă au prezentat o importanţă economică redusă (B ă r b u l e s c u  şi colab., 
1986). Din această cauză, s-au efectuat numeroase cercetări care au scos la ivea-
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lă atât surse de rezistenţă, dar şi influenţa plantei premergătoare şi a fertilizării 
cu azot asupra atacului celor doi patogeni periculoşi (Ş t e f a n, 1987). Cer-
cetările de combatere efectuate au arătat că prin aplicarea tratamentelor chimice, 
atât la sâmânţă cât şi în perioada de vegetaţie, se pot obţine rezultate satisfăcă-
toare. Dintre dăunători, în culturile de orez s-a înregistrat prezenţa speciilor: Li-
mnea stagnalis L., Planarbis corneus L., Apus concriformis Schiff., Hydrellia 
griseola Fall., Chironomus plumosus L., Chilo suppressalis L., Nymphula de-
punctata L. (B ă r b u l e s c u  şi  colab., 1986). 

La principalele boli ale porumbului (fuzarioza, helmintosporioza, tăciunele 
prăfos al inflorescenţelor şi tăciunele băşicat) s-au studiat factorii ce acţionează 
asupra apariţiei, răspândirii, transmiterii şi agresivităţii patogenului, precum şi 
măsurile de prevenire şi combatere (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1988, 1990; 
C r a i c i u, 1981). 

Referitor la fuzarioza produsă de Fusarium spp. localizată fie pe tulpină pro-
vocând frângerea, fie pe ştiulete, pe baza cercetărilor efectuate s-au elaborat e-
lementele de metodică utilizate în testarea surselor de rezistenţă şi virulenţa pa-
togenilor cum sunt: izolarea, purificarea, înmulţirea şi menţinerea pe mediu bio-
logic; tehnica de inoculare artificială a tulpinii şi ştiuletelui; sisteme de notare a 
efectului parazitar (C r a i c i u, 1981). Testându-se pe porumb un număr mare de 
specii şi provenienţe de Fusarium, izolate de pe principalele plante de cultură, 
s-a stabilit că pe teritoriul ţării ciupercile din genul Fusarium prezintă forme cu 
virulenţă diferită (C r a i c i u, 1989; B ă r b u l e s c u  şi colab., 1986, 1987, 1988, 
1990). 

Urmărindu-se reacţia unor hibrizi de porumb faţă de atacul patogenilor Fu-
sarium moniliforme Sheld. şi Fusarium graminearum Schw., s-a constatat exis-
tenţa unei mari variabilităţi a genotipurilor. S-a observat că Fusarium monilifor-
me face parte dintre puţinele ciuperci ce acţionează asupra unui caracter ereditar 
(lungimea ştiuletelui), modificându-l (Ţ â r c o m n i c u  şi C o s m i n, 1972; 
N a g y  şi colab., 1995). 

Cercetările privind factorii ce contribuie la apariţia şi evoluţia fuzariozei au 
evidenţiat faptul că pagubele produse de boală cresc pe măsura sporirii den-
sităţii de plante şi a dozelor de azot la unitatea de suprafaţă. De asemenea, boala 
este favorizată de practicarea monoculturii de porumb şi de excesul de umiditate 
(B ă r b u l e s c u  şi colab., 1984). După Ţ â r c o m n i c u  şi S a r c a  (1980), boa-
la este condiţionată şi de rezistenţa hibridului. Pentru prevenirea atacului de fu-
zarioză o anumită importanţă a prezentat tratamentul cu unele fungicide aplicate 
la sămânţă (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1986, 1990, 1996). 

Faptul că o serie de patogeni care invadează ştiuleţii în câmp îşi continuă ac-
ţiunea de îmbolnăvire şi degradare a boabelor în depozite, în timpul păstrării re-
coltei, a impus stabilirea stării de sănătate a porumbului după recoltare, în con-
diţii de depozitare. S-a constatat că speciile de Fusarium – în special Fusarium 
graminearum – au apărut cel mai frecvent, atacul fiind cu atât mai păgubitor cu 
cât umiditatea porumbului depozitat a fost mai mare (B ă r b u l e s c u  şi colab., 
1990,1994). 

Helmintosporioza porumbului produsă de Helminhosporium turcicum Pass. 
a făcut obiectul unor cercetări încă de la înfiinţarea institutului, stabilindu-se 
astfel că în condiţiile ţării noastre boala prezintă importanţă economică pentru 
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porumbul irigat şi pentru porumbul în cultură succesivă. Cercetările efectuate de 
Ţ â r c o m n i c u  (1971) au permis cunoaşterea răspândirii şi biologiei patogenu-
lui, a factorilor ce pot favoriza sau inhiba evoluţia bolii. S-a stabilit etiologia pa-
togenului şi faptul că acesta nu se transmite prin sămânţă, scoţându-se în evi-
denţă, în acelaşi timp, variabilitatea mare în ceea ce priveşte virulenţa unor izo-
late provenite din diferite localităţi. 

Urmărindu-se influenţa unor factori ecologici asupra evoluţiei bolii, s-a 
constatat că aceasta este favorizată de existenţa unor valori ridicate de tem-
peratură, higroscopicitatea aerului şi de precipitaţii. Pagubele produse de boală 
cresc pe măsura sporirii densităţii plantelor, a dozelor de azot şi întârzierea se-
mănatului, iar hibrizii de porumb prezintă o mare variabilitate referitor la com-
portarea lor faţă de atacul acestui patogen (P e l m u ş  şi colab., 1986). 

Tăciunele prăfos al inflorescenţelor produs de ciuperca Sorosporium holci-
sorghi (Riv.) Moesz f. zeae (Pass.) Săvul. a constituit obiectul unor cercetări, din 
rezultatele cărora se desprinde importanţa monoculturii de porumb, a întârzierii 
semănatului şi a adâncimii mari de semănat asupra patogenului, favorizând apa-
riţia şi evoluţia bolii. S-a observat o mare variabilitate a comportării hibrizilor 
de porumb la atacul acestei boli, iar pentru prevenirea apariţiei bolii tratamentul 
chimic al seminţei are o anumită însemnătate (T u ş a  şi colab., 1981; B ă r -
b u l e s c u  şi colab., 1984, 1986; B ă r b u l e s c u, 2000). 

Conform opiniei avansate de B ă r b u l e s c u  şi colab. (1996), atacul acestui 
patogen este mai frecvent pe plantele de porumb cu pete clorotice decât pe plan-
tele lipsite de asemenea pete. S-a observat că acumularea sporilor de S. holci – 
sorghi în sol prin inoculare artificială, în vederea testării rezistenţei hibrizilor de 
porumb, sau ca urmare a monoculturii favorizează apariţia tăciunelui prăfos al 
inflorescenţei. De asemenea, fecvenţa plantelor atacate creşte direct proporţi-
onal cu sporirea cantităţii de spori de pe sămânţă prin infecţie artificială 
(B ă r b u l e s c u  şi colab., 2000, 2002). 

Referitor la tăciunele comun Ustilago maydis (De Corda), s-a ajuns la con-
cluzia că procentajul sporilor viabili se reduce într-o proporţie apreciabilă odată 
cu creşterea adâncimii la care sporii sunt încorporaţi în sol (B ă r b u l e s c u  şi  
colab., 2000). 

Putregaiul uscat al ştiuleţilor (Nigrospora oryzae (Berk şi Broome) Petch) 
este o boală destul de păgubitoare în condiţii ecologice favorabile. Au fost între-
prinse cercetări privind: factorii ecologici care influenţează apariţia ciupercii; 
comportarea unor hibrizi omologaţi şi de perspectivă faţă de infecţia cu N. ory-
zae; elaborarea unor noi metode de infecţie cu acest patogen (B ă r b u l e s c u  şi 
colab., 1996, 2002).  

Luând în discuţie dăunătorii porumbului, este de menţionat că, de la înfiinţa-
rea institutului, gărgăriţa frunzelor Tanymecus dilaticollis Gyll. a impus cerce-
tări de biologie şi ecologie, în vederea elaborării unui sistem de prevenire şi 
combatere integrată (P a u l i a n, 1973). Pe baza numeroaselor cercetări execu-
tate, s-a stabilit o serie de elemente, de biologie care au dus la elucidarea ciclu-
lui biologic al insectei, evidenţiindu-se pentru prima dată existenţa unei singure 
generaţii pe an (P a u l i a n  şi  P o p o v, 1968 a, 1975). De asemenea, s-au stabilit 
factorii ecologici care influenţează activitatea şi prolificitatea dăunătorului 
(P a u l i a n  şi  P o p o v, 1974, 1977). S-a evidenţiat astfel rolul temperaturii asu-
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pra activităţii şi capacităţii de dăunare a speciei. A fost pus în evidenţă faptul că 
deşi insecta este polifagă, frunzele de porumb în faza primelor 8-10 zile după 
răsărire asigură cea mai ridicată prolificitate a femelelor şi cea mai ridicată fer-
tilitate a ouălor (P a u l i a n  şi colab., 1979). Urmărindu-se modul de dăunare, s-
au reliefat pagubele produse de aceasta, în funcţie de epoca de semănat a po-
rumbului (P a u l i a n, 1973). 

Aprofundarea cercetărilor referitoare la evoluţia populaţiilor acestui dăunător 
în diferite culturi a condus la concluzia că porumbul, favorizând cel mai mult 
înmulţirea insectelor (asigură dezvoltarea optimă a larvelor şi hrana perfectă a 
adulţilor hibernanţi), determină o deplasare evidentă a adulţilor hibernanţi, după 
ce apar la suprafaţa solului, în căutarea hranei preferate. In consecinţă, există 
pericolul ca sole pe care se cultivă porumbul anul I, situate lângă sole ocupate 
de porumb în monocultură sau de alte specii, care au avut însă ca premergătoare 
porumbul, să fie puternic infestate de gărgăriţa frunzelor şi să sufere daune gra-
ve (P a u l i a n  şi colab., 1977, 1981; B ă r b u l e s c u  şi colab., 2000, 2002). 

Literatura de specialitate nu menţionează posibilitatea de deplasare a adulţi-
lor de T. dilaticollis prin zbor. Totuşi, la Fundulea au fost observate, în condiţii 
speciale de izolare, exemplare care au zburat, mai ales în perioada caldă a zilei, 
cu insolaţie puternică şi fără vânt (B ă r b u l e s c u, 1997). 

În vederea protejării culturilor de porumb faţă de atacul gărgăriţei Tanyme-
cus dilaticollis, precum şi al altor dăunători de sol, ca urmare a cercetărilor e-
fectuate, a fost elaborat un sistem de prevenire şi combatere integrată, care se 
bazează în special pe planta premergătoare şi tratamentul chimic al seminţei. În 
privinţa plantei premergătoare, sistemul de combatere are în vedere o anumită 
rotaţie a culturilor, în cadrul căreia orzul şi mazărea asigură epuizarea rezervei 
biologice sub pragul economic de dăunare (P a u l i a n, 1973; P a u l i a n  şi co-
lab., 1977, 1981; B ă r b u l e s c u  şi  colab., 2002). 

Întrucât combaterea chimică a gărgăriţei frunzelor, prin aplicarea insectici-
delor cloroderivate sub formă de pulberi nu asigură o protecţie satisfăcătoare, 
iar pe lângă costul ridicat contribuia în mare măsură la poluarea mediului, s-a 
considerat ca prioritară şi de o importanţă majoră problema găsirii altor metode 
selective de aplicare a insecticidelor pentru combaterea dăunătorului. În această 
privinţă diferitele experienţe executate au scos în evidenţă gradul de protecţie a 
culturilor de porumb, obţinut prin tratamentul chimic al seminţei. Rezultatele 
bune obţinute prin utilizarea insecticidului Heptaclor (P a u l i a n, 1969; V o i -
n e s c u  şi  colab., 1984) au stimulat cercetările de testare a altor produse, ceea 
ce a condus la elaborarea procedeului de tratament al seminţei cu insecticide pe 
bază de carbofuran, care asigură o protecţie totală a plantelor de porumb (P a -
u l i a n  şi colab., 1974; V o i n e s c u  şi  P a u l i a n, 1982; V o i n e s c u, 1985). 
Eficacitatea foarte bună obţinută prin acest procedeu explică extinderea rapidă a 
acestei metode în producţie (V o i n e s c u  şi  P a u l i a n, 1981), peste 400 000 ha 
în 1986 (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1986, 1997). 

Totodată, rezultatele foarte bune obţinute în combaterea gărgăriţei prin trata-
rea seminţelor cu produse pe bază de carbofuran au făcut posibilă şi renunţarea 
la folosirea produselor pe bază de heptaclor pentru tratarea seminţelor în vede-
rea protejării de atacul viermilor sârmă (V o i n e s c u  şi P a u l i a n, 1982; 
V o i n e s c u, 1985; B ă r b u l e s c u  şi colab.,1982 b, 1990). 
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A fost verificată şi influenţa depozitării seminţelor unor hibrizi de porumb 
tratate cu insecticide carbamice asupra germinaţiei şi a protecţiei împotriva găr-
găriţei porumbului. După 12 luni de depozitare, germinaţia seminţelor tuturor 
hibrizilor în cauză nu a fost afectată semnificativ, iar eficacitatea insecticidelor a 
fost corespunzătoare (B ă r b u l e s c u, 1998; B ă r b u l e s c u  şi colab., 1994; 
V o i n e s c u  şi  colab., 1991). 

B ă r b u l e s c u  şi colaboratorii (2000) au urmărit, în condiţii de producţie, 
efectul tratamentului seminţelor de porumb cu produse carbamice asupra evolu-
ţiei în timp a nivelului populaţiei de Tanymecus dilaticollis. Datele culese au de-
monstrat că rezerva biologică a dăunătorului s-a diminuat foarte mult, ca urmare 
a tratării seminţelor. 

Deşi produsele pe bază de carbofuran au ponderea cea mai mare în tratamen-
tele ce urmăresc protejarea culturilor de porumb împotriva gărgăriţei frunzelor 
şi viermilor sârmă, în ultimii ani au fost obţinute rezultate bune şi prin tratarea 
seminţelor cu produse pe bază de imidacloprid şi thiametoxan care, în plus, au 
şi un impact mai mic asupra mediului (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1997, 1998, 
1999; P o p o v  şi colab., 2001, 2002; V a s i l e s c u, 2005).  

În ce priveşte tratamentul seminţei, o atenţie deosebită s-a acordat toleranţei 
hibrizilor de porumb faţă de insecticidele utilizate, punându-se astfel în evidenţă 
reacţia diferenţiată a hibrizilor experimentaţi (V o i n e s c u  şi  P a u l i a n, 1981; 
V o i n e s c u  şi colab., 1984; B ă r b u l e s c u  şi colab., 1989,  1996 a, 1997; 
P o p o v, 2003 a). 

Sfredelitorul porumbului Ostrinia nubilalis Hb. este considerat un dăunător 
periculos al culturilor de porumb în anumite zone din ţară, fiind studiat încă de 
la înfiinţarea institutului. Urmărindu-se diferite aspecte de biologie a dăunătoru-
lui, afost stabilit ciclul biologic al dăunătorului în condiţiile din ţara noastră, 
preponderent nonovoltin, cu semnalarea prezenţei celei de-a doua generaţii, 
doar parţial în sudul ţării. S-a stabilit, de asemenea, influenţa unor factori eco-
logici asupra evoluţiei insectei, modul de dăunare şi pagubele produse (P a u -
l i a n  şi colab., 1961; B ă r b u l e s c u  şi colab., 1979). Atenţie deosebită a fost 
acordată cercetării unor aspecte privind combaterea biologică a sfredelitorului 
porumbului (R o ş c a  şi  B ă r b u l e s c u, 1983), precum şi combaterii chimice 
cu insecticide granulate (V o i n e s c u  şi  B ă r b u l e s c u, 1985). 

Lansarea masculilor de O. nubilalis cu sterilitate parţială în F1, obţinută prin 
iradierea cu Gamma 15 krad, poate determina, în acelaşi an, o reducere a popu-
laţiei şi implicit, a atacului produs de acest patogen (R o ş c a  şi  B ă r b u l e s c u, 
1983, 1984; B ă r b u l e s c u  şi colab.,1996 a; B ă r b u l e s c u, 1998). Lansarea 
unor masculi cu sterilitate moştenită determină apariţia unor aberaţii cromozo-
miale semnificative, mai ales dacă se repetă mai mulţi ani la rând, pe aceeaşi so-
lă de porumb, aberaţiile acumulându-se în timp. 

Referitor la prevenirea atacului sfredelitorului, este de menţionat efortul co-
mun al entomologilor şi amelioratorilor pentru depistarea de linii rezistente de 
porumb, care să fie folosite ca genitori în procesul de creare de hibrizi rezistenţi 
la atacul dăunătorului, posedând în acelaşi timp bune caracteristici agrofitoteh-
nice. Având în vedere că aceste cercetări în cadrul institutului nostru constituie 
un obiectiv important de ameliorare, iar rezultatele obţinute ar fi foarte reduse, 
fără existenţa unui atac puternic şi uniform realizat prin infestarea artificială a 
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plantelor, s-a impus creşterea în masă a dăunătorului pe diete artificiale. Dife-
ritele cercetări efectuate au scos în evidenţă posibilitatea creşterii insectei pe di-
etă artificială. Pe baza acestor cercetări s-a elaborat tehnologia de creştere în 
masă a sfredelitorului pe dietă cu făină de fasole ca ingredient de bază (B ă r -
b u l e s c u, 1980; B ă r b u l e s c u  şi colab., 1978). Folosind această dietă insec-
ta a fost crescută un număr de 240 de generaţii succesive fără a se observa deo-
sebiri evidente în evoluţia insectei (B ă r b u l e s c u, 1999). Recent, prin această 
metodă numărul generaţiilor crescute succesiv, în condiţii controlate a depăşit 
300 de generaţii (P o p o v, 2003 a). Datorită creşterii cu succes a sfredelitorului 
pe dietă artificială, anual se asigură necesarul de ponte pentru infestarea puter-
nică a plantelor din experienţele privind rezistenţa porumbului la atacul dăună-
torului (B ă r b u l e s c u, 1998; B ă r b u l e s c u  şi colab., 1995, 1996, 1997; 
P o p o v, 2003 a). 

Experimentarea a numeroase linii consangvinizate, provenite prin consanvi-
nizarea şi selecţia unor forme de porumb încrucişate cu surse rezistente, a reli-
efat existenţa unui număr restrâns de linii consangvinizate de porumb, care în 
mod constant au prezentat un atac foarte redus (B ă r b u l e s c u, 1980, 1981, 
1985 b; B ă r b u l e s c u  şi  C o s m i n, 1987, 1994). 

B ă r b u l e s c u  şi colaboratorii (1996) au subliniat faptul că, în 20 de ani de 
cercetări privind ameliorarea rezistenţei porumbului faţă de Ostrinia nubilalis, 
au fost obţinute linii consangvinizate care se caracterizează printr-un anumit 
grad de rezistenţă, au o valoare combinativă ridicată şi însuşiri agronomice su-
perioare. Prin încrucişarea unora dintre aceste linii au fost obţinuţi hibrizi de po-
rumb toleranţi la atacul dăunătorului (B ă r b u l e s c u  şi  C o s m i n, 1994). 

În ceea ce priveşte comportarea hibrizilor de porumb existenţi în producţie 
sau numai în experimentare, care nu au fost creaţi din surse rezistente de po-
rumb, s-a constatat că toţi aceşti hibrizi au fost atacaţi de sfredelitor. Totuşi, 
câţiva au prezentat un atac mai redus, dar nu în măsură să poată asigura o pro-
tecţie satisfăcătoare împotriva atacului sfredelitorului (B ă r b u l e s c u  şi colab., 
1979). 

Un nou dăunător periculos, viermele vestic al rădăcinilor de porumb (Dia-
brotica virgifera virgifera  Le Conte) a fost semnalat în 1996 în România (Nă-
dlac, judeţul Arad). Specia, provenind din America de Nord, a fost depistatǎ 
pentru prima dată în Europa în 1992, în Serbia, lângă Aeroportul Internaţional 
din Belgrad, de unde treptat şi-a extins arealul de răspândire în toată ţara şi într-
o serie de alte ţări din zonă, fiind acum practic prezentǎ în toată Europa. Prin 
monotorizarea apariţiei adulţilor cu capcane feromonale de diferite tipuri, a fost 
determinată aria sa de răspândire, care include partea vestică, nord-vestică, sud-
vestică şi centrală a ţării. Au fost obţinute primele date privind biologia, eco-
logia, daunele produse şi măsurile de prevenire şi combatere a dăunătorului 
(B ă r b u l e s c u, 1997, 1998, 1999; R o ş c a  şi colab., 1995; M u r e ş a n  şi 
P o p o v, 2005). 

În ceea ce priveşte sorgul pentru boabe, încă de la introducerea sa în cultură, 
în ţara noastră, în perioada 1961-1962, s-a impus abordarea cercetărilor referi-
toare la păduchele verde al cerealelor Schizaphis graminum Rond., dăunător pe-
riculos care, prin atacul produs, contribuie frecvent la limitarea producţiei şi u-
neori la compromiterea culturii (B ă r b u l e s c u, 1964). Ca urmare a multiplelor 
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direcţii de cercetare sub aspect biologic, s-a stabilit, separat pe forme de afide 
(fundatrix, virginogene, sexupare, sexuate), durata de dezvoltare şi de reprodu-
cere, fecunditatea şi numărul de generaţii care pot evolua în cursul unui an, atât 
în condiţii controlate de temperatură, cât şi în condiţii de câmp. S-a urmărit evo-
luţia afidului în câmp pe plante, de la apariţia sa în primăvară şi până în toamnă, 
târziu, la depunerea ouălor,  s-a urmărit activitatea de zbor şi influenţa factorilor 
de hrană, prădători, furnici, temperatură şi lumină asupra unor aspecte privind 
biologia insectei. În privinţa atacului insectei s-au evidenţiat plantele de hrană, 
diferitele forme de manifestare a atacului pe sorg, pragul economic de dăunare, 
precum şi pagubele înregistrate (B ă r b u l e s c u, 1972, 1977). 

Experimentările privind influenţa unor metode agrotehnice (epocă de semă-
nat, îngrăşăminte chimice, distanţa de semănat şi densităţi de plante), asupra e-
voluţiei insectei au arătat că aceste metode nu prezintă importanţă practică în 
protejarea culturilor sorgului de atacul dăunătorului şi deci nu pot fi recomanda-
te în sistemul de combatere integrată (B ă r b u l e s c u, 1977). 

Numeroasele cercetări cu privire la combaterea chimică a păduchelui verde 
al cerealelor (B ă r b u l e s c u, 1972, 1985 a) au reliefat insecticidele cele mai e-
ficace (aplicate atât preventiv sub formă de granule în timpul semănatului sor-
gului, cât şi curativ sub formă de pulverizare, pulberi sau granule), numărul tra-
tamentelor şi epoca optimă de aplicare a lor, care depinde de evoluţia apariţiei 
maxime a afidului pe sorg. 

Deşi s-a constatat că tratamentele chimice reprezintă principala măsură de 
protejare a culturilor de sorg faţă de acest periculos dăunător (B ă r b u l e s c u, 
1972, 1977), totuşi o deosebită atenţie a fost acordată şi cercetărilor de rezis-
tenţă a plantei la atacul dăunătorului. În acest sens, cercetările de testare au de-
pistat surse mai puţin atacate, dar neameliorate, care prin încrucişare cu forme 
de sorg cu bune caracteristici agrofitotehnice, au dus la obţinerea unor linii to-
lerante care pot fi utilizate în vederea creării de hibrizi de sorg toleranţi faţă de 
atacul insectei (B ă r b u l e s c u, 1985 a). 

Referitor la floarea-soarelui, cercetările fitopatologice au fost orientate în 
primul rând asupra manei, produsă de Plasmopara helianthi Novot., apoi asupra 
putregaiului rădăcinilor, tulpinilor şi mai ales al capitulelor, cauzat de ciuperci-
le: Sclerotinia sclerotiorum Lib. De By., Botrytis cinerea Pers., Phoma oleracea 
var. helianthi tuberosi Sacc. În ultima perioadă au fost depistate ciuperci pa-
togene, nesemnalate încă pe floarea-soarelui în România: Verticillium albo-
atrum Kleb. şi Drechslera helianthi nov. Sp. (H u l e a  şi colab., 1973), precum 
şi Phomopsis helianthi Munt.-Cvet et al. care produce pătarea brună şi frângerea 
tulpinilor (I l i e s c u  şi C s e p, 1982). 

Această ultimă boală, semnalată la început în partea vestică a ţării, s-a răs-
pândit într-o perioadă relativ scurtă în întreaga ţară, gradul de atac variind în 
funcţie de condiţiile climatice (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1984). După B ă r b u -
l e s c u  şi colaboratorii (1988), inocularea artificială a plantelor cu diferite po-
pulaţii ale patogenului Phomopsis spp. a evidenţiat existenţa în zona Călăraşi a 
unei noi specii, Phomopsis arctii Trav., mult mai virulentă decât specia Ph. 
helienthi răspândită în toată ţara. 

La principalii patogeni s-au efectuat o serie de cercetări de ecologie, cu ac-
cent deosebit pe relaţia patogen-plantă gazdă. S-au executat, de asemenea, cer-
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cetări în legătură cu transmiterea diferiţilor patogeni ai florii-soarelui prin să-
mânţă şi posibilitatea de prevenire a transmiterii prin tratamente chimice (I l i -
e s c u  şi C r i s t e a, 1979; I l i e s c u  şi colab., 1985 a, b; R a r a n c i u c  şi P ă -
c u r e a n u - J o i ţ a, 2005).  

Efectuându-se studii complete asupra patogenului Plasmopara helianthi, s-a 
pus în evidenţă răspândirea rasei Fundulea, cu virulenţa deosebită comparativ 
cu rasele Europeană şi Red River prezente în Europa şi America de Nord (I l i -
e s c u, 1978). Rasa Fundulea, semnalată la început numai în câmpul staţionar de 
testare a rezistenţei florii-soarelui la mană (I l i e s c u  şi P â r v u, 1975, 1977), a 
fost găsită în anul 1985 şi la S.C.A. Podu-Iloaiei (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1986). 

În vederea creării de linii de floarea-soarelui rezistente la boli s-a colaborat 
cu colectivul de ameliorarea florii-soarelui, elaborându-se metode de infecţie ar-
tificială şi sisteme de notare a atacului necesare testării materialului de ame-
liorare (I l i e s c u  şi P â r v u, 1977). 

S-a urmărit stabilirea patogenităţii şi virulenţei speciilor Alternaria zinniae 
Pape, A. helianthi (Hanst) Tubaki et Nishihara şi A. carthami faţă de floarea-
soarelui (R a r a n c i u c, 2002). De asemenea, a fost elaborată o metodă eficace 
de inoculare artificială a plantelor cu A. zinniae (B ă r b u l e s c u  şi colab.,1987; 
R a r a n c i u c, 2002; R a r a n c i u c  şi colab., 2002). 

Numeroase experienţe au urmărit influenţa diferiţilor factori agrofitotehnici 
asupra evoluţiei principalelor boli ale florii-soarelui. S-a constatat că dozele 
mari de azot favorizează atacul bolilor, în timp ce potasiul are reacţie inversă 
(I l i e s c u  şi colab., 1985 a). În cazul putregaiului alb, o importanţă covârşi-
toare o au şi speciile de plante cu care floarea-soarelui intră în asolament. Soia 
şi fasolea sînt gazde bune pentru Sclerotinia sclerotiorum, ceea ce duce la în-
registrarea unui grad de atac foarte ridicat într-o cultură de floarea-soarelui ce a 
avut ca premergătoare una din leguminoasele menţionate (I l i e s c u  şi C r i s -
t e a, 1979; R a r a n c i u c, 2002). 

Pentru prevenirea atacului de mană prin infecţii sistemice, în cazul utilizării 
de soiuri şi hibrizi sensibili precum şi pentru prevenirea infecţiilor în prima pe-
rioadă de vegetaţie a unor patogeni ca Sclerotinia sclerotiorum şi Botrytis ci-
nerea, s-au efectuat o serie de experimentări privind tratamentul chimic al se-
minţei. Pe baza rezultatelor obţinute, s-a elaborat un procedeu de tratament al 
seminţelor de floarea-soarelui cu o serie de fungicide sistemice, care s-a genera-
lizat în producţie (I l i e s c u  şi colab., 1985 b; B ă r b u l e s c u  şi colab., 1990, 
1996, 2001; P o p o v  şi colab., 2002; R a r a n c i u c  şi P ă c u r e a n u - J o i ţ a, 
2005). 

Combaterea chimică a principalelor boli ale florii-soarelui a făcut obiectul a 
o serie de cercetări, evidenţiindu-se eficacitatea unor fungicide simple, cît şi a 
amestecurilor de fungicide aplicate în perioada de vegetaţie (I l i e s c u  şi colab., 
1985, b; B ă r b u l e s c u  şi colab., 1984, 1996; P o p o v  şi colab., 2002, 2006 b). 

Mijloacele biologice de combatere, printre care Trichoderma viridae Pers. et 
S.F. Gray, T. harzianum Piraisi, Conyothyrium minitans Campbell, s-au dovedit 
mai puţin eficace decât produsele chimice specifice. Ele pot fi însă mijloace al-
ternative acceptabile în sistemele de protecţie integrată a culturilor de floarea- 
soarelui împotriva patogenului Sclerotinia sclerotiorum, mijloace care nu au 
efecte negative asupra mediului (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1994; P o p o v, 
2003; R a r a n c i u c, 2005). 
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În ultimul timp Orobanche spp. a devenit deosebit de păgubitoare pentru 
culturile de floarea-soarelui din sud-estul ţării, datorită apariţiei noilor sale rase 
fiziologice. Ca urmare au fost realizate cercetări referitoare la arealul de răspân-
dire al acestui parazit în culturile de floarea soarelui (B ă r b u l e s c u  şi colab., 
1997). De asemenea, s-a urmărit frecvenţa atacului speciei Orobanche cumana 
Wallr. pe forme biologice diferenţiatoare (R a r a n c i u c  şi  P ă c u r e a n u -
J o i ţ a, 2005).  

Este de adăugat că pentru cunoaşterea dinamicii evoluţiei bolilor florii-soa-
relui, anual s-au întocmit hărţi privind situaţia fitosanitară a culturilor de floa-
rea-soarelui, răspândirea anumitor boli în principalele zone de cultură, pagubele 
produse, în funcţie de soiul sau hibridul cultivat, respectarea tehnologiei de cul-
tură şi condiţiilor pedoclimatice ale fiecărei zone (I l i e s c u  şi colab., 1982). 

Cu privire la dăunătorii florii-soarelui, cercetările au fost orientate în special 
asupra îmbunătăţirii metodelor de prevenire a atacului dăunătorilor de sol, în 
perioada dintre semănat şi primele 10-15 zile după răsărire. Ca urmare a cerce-
tărilor efectuate, s-a elaborat un procedeu de tratament chimic al seminţei, care 
asigură o protecţie satisfăcătoare culturii de floarea-soarelui (P a u l i a n  şi T ă -
n a s e, 1974; P a u l i a n  şi colab., 1974; B ă r b u l e s c u  şi colab., 2000 b; P o -
p o v  şi colab., 2002 a; V a s i l e s c u  şi P o p o v, 2004). În legătură cu trata-
mentul chimic al seminţei s-a urmărit efectul fitotoxic al unor insecticide asupra 
germinaţiei seminţelor (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1986; V a s i l e s c u, 2006). 

La cultura rapiţei pentru ulei s-au abordat, în ultimii ani, o serie de cercetări 
privind stabilirea faunei dăunătoare, a biologiei şi ecologiei celor mai periculoa-
se specii, precum şi elaborarea unor metode de combatere care să asigure, în a-
celaşi timp, protejarea faunei polenizatoare (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1996; 
P o p o v, 2003 a; P o p o v  şi colab., 2006 b). În prezent, extinderea culturii de 
rapiţă scoate tot mai mult în evidenţă o serie de patogeni, cu rol important în 
tehnologia de cultivare, dintre care amintim: mana cruciferelor (Peronospora 
brassicae), alternarioza sau pătarea neagră (Alternaria brassicae Berk., A. brassi-
cicola), putregaiul uscat sau fomoza (Phoma lingam/Leptosphaeria maculans 
Tode), putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum Lib.), rugina albă (Cystopus 
candidus), hernia rădăcinilor (Plasmodiophora brassicae) sau făinarea (Erysi-
phe communis Wallr.) (P o p o v, 2005). Cercetări recente au evidenţiat o paletă 
amplă de insecte capabile să producă daune de mare amploare încă de la răsări-
re, precum puricele rapiţei (Phyllotreta atra F.) şi puricele de pământ al crucife-
relor (Psylloides chrysocephala L.) sau pe toată perioada de vegetaţie, dintre ca-
re se menţionează: viespea rapiţei (Athalia colibri Christ.), gândacul lucios (Me-
ligetes aeneus F.), păduchele cenuşiu al cruciferelor (Brevicorynae brassicae 
L.), gărgăriţa tulpinilor de rapiţă (Ceuthorrynchus napi Gyll.), gărgăriţa semin-
cerilor de varză (Ceuthorrynchus assimilis),  gândacul roşu al rapiţei (Entomos-
celis adonidis Pall.) etc. (P o p o v, 2004). 

Referitor la bolile fasolei, antracnoza produsă de Colletotrichum lindemuthi-
anum Sacc. et Magn) Br. et. Cav., datorită importanţei economice deosebite pe 
care o prezintă, a reprezentat obiectul a numeroase cercetări. Rezultatele obţinu-
te au permis cunoaşterea răspândirii, biologiei şi factorilor care pot favoriza sau 
inhiba dezvoltarea bolii. S-a stabilit structura raselor de Colletotrichum linde-
muthianum, precum şi ponderea lor în culturile de fasole (R o ş c a, 1976). 
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Urmărindu-se momentele optime de aplicare a tratamentelor chimice, s-a cons-
tatat că pentru combaterea antracnozei, eficacitate au atât tratamentele preventi-
ve, cât şi cele curative (Ş e s a n  şi colab., 1983; P e l m u ş, 1985 a). B ă r b u -
l e s c u  şi colaboratorii (1987, 1989) au menţionat virulenţa diferită a unor izo-
late de C. lindemuthianum, ca şi reacţiile unor linii şi soiuri de fasole la atacul 
acestui patogen. 

Cercetările privind virulenţa izolatelor de Fusarium oxysporum f. sp. pha-
seoli Schlecht, provenite din diferite regiuni, au arătat că pe teritoriul ţării, în 
funcţie de zona de cultură a fasolei, ciuperca prezintă forme cu virulenţă deose-
bită. S-a stabilit, de asemenea, că unul din factorii care influenţează dezvoltarea 
acestui patogen îl constituie erbicidul aplicat preemergent. De altfel, s-a cons-
tatat că tratamentul cu erbicid aplicat în permanenţă are o incidenţă notabilă şi 
asupra patogenului Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (P e l m u ş, 1985 a). 

În ceea ce priveşte Sclerotinia sclerotiorum Lib. De By., cercetările efectuate 
au contribuit la elucidarea fenomenului de carpogeneză, în vederea realizării u-
nei metode facile de obţinere a ascosporilor şi de utilizare a acestora în inoculări 
artificiale (P e l m u ş, 1985 a). 

Pentru cultura soiei, cercetările abordate au avut în vedere apariţia, evoluţia, 
răspândirea şi mai ales elaborarea măsurilor de prevenire şi combatere a manei 
produse de patogenul Peronospora manshurica (Naum.) Syd., considerată prin-
cipala boală ce afectează culturile de soia în ţara noastră. S-a stabilit că, pe lân-
gă transmiterea prin sol, boala se poate transmite şi prin oosporii ciupercii în-
crustaţi în coaja seminţelor de soia (H u l e a  şi R o ş c a, 1974). Din această ca-
uză, în combaterea bolii, un rol deosebit revine tratamentului chimic al semin-
ţei, ţinându-se seama în alegerea fungicidelor de compatibilitatea lor cu tulpinile 
de Rhizobium folosite în inocularea bacteriană (P e l m u ş, 1985 b; B ă r b u -
l e s c u  şi colab.,1994). Testarea diferitelor fungicide a scos în evidenţă rezulta-
tele bune obţinute prin aplicarea a două tratamente în timpul vegetaţiei (C s e p  
şi C i u r d ă r e s c u, 1981; B ă r b u l e s c u  şi colab.,1990,1992). 

Pentru prevenirea manei, ca şi a altor boli, este foarte utilă cultivarea unor 
soiuri de soia rezistente. În acest sens, a fost testată comportarea mai multor li-
nii şi soiuri faţă de atacurile patogenilor Peronospora manshurica, Sclerotinia 
sclerotiorum, Phomopsis sojae Lehman, Pseudomonas syringae pv. glycinea 
(Coerper) Young. Dije et Wilkie, Marmor soyae Holms (B ă r b u l e s c u  şi 
colab., 1990, 1994; P o p o v, 2003 a). 

Temperatura de păstrare şi conţinutul de apă al seminţelor influenţează sem-
nificativ evoluţia unor patogeni. De exemplu, temperaturile relativ înalte sunt 
favorabile patogenilor, mai ales atunci când seminţele conţin multă apă. În ase-
menea condiţii, patogenii acţionează asupra seminţelor, diminuându-le capacita-
tea germinativă (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1989). 

Izolatele de Phomopsis arctii Trav. şi Ph. helianthi Munt.-Cvet. provenite de 
pe floarea-soarelui s-au dovedit mai puţin virulente decât izolatele de Oh. sojae 
Lehman provenite de pe soia, dar au produs un atac destul evident (B ă r b u -
l e s c u  şi colab., 1990). Deşi toate cele trei specii de Phomopsis au produs ata-
curi evidente, s-a remarcat virulenţa mare a speciei Ph. sojae provenită de pe 
soia. A fost elaborată o metodă de infecţie artificială a plantelor de soia cu pato-
genul Phomopsis sojae (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1992). De asemenea, s-a evi-
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denţiat rolul unor erbicide aplicate culturii de soia, în relaţie cu patogenului 
Sclerotinia sclerotiorum (P e l m u ş  şi colab., 1988). 

Cel mai periculos dăunător al soiei este păianjenul roşu al frunzelor (Tetra-
nychus urticae Koch.). Au fost stabilite produsele care asigură o protecţie satis-
făcătoare a culturilor de soia faţă de atacul acestui dăunător, ca şi faţă de specia 
Etiela zinkenella (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1987, 1990; P o p o v, 2003 a; P o -
p o v  şi colab., 2006 b; T r o t u ş  şi P o p o v, 2005). De asemenea, s-a constatat 
că, dintre speciile de insecte utile prezente în culturile de soia, Chrysopa carnea 
Steph., Orius minutus L. şi Stethorus punctilium W. sunt specifice păianjenului 
T. urticae; permanent prezente în număr mare, ele contribuie la reducerea po-
pulaţiilor acestui dăunător. Totodată, a fost semnalată abundenţa speciilor de 
Carabidae prădătoare în culturile de soia (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1998). 

Dintre patogenii năutului, s-au impus atenţiei cercetătorilor Fusarium oxy-
sporum Schlecht. f. sp. ciceri  şi Ascochyta rabie (Pass.) Labr. care, prin atacu-
rile lor, pot reduce considerabil producţiile, iar uneori pot chiar să compromită 
culturile. Pentru protejarea culturilor de năut, B ă r b u l e s c u  şi colaboratorii 
(1990, 1992) recomandă aplicarea tratamentului chimic al seminţelor. De aseme-
nea, s-a urmărit elaborarea unor metode de infecţie artificială care să permită tes-
tarea diferitelor forme de năut pentru rezistenţă, fată de atacurile acestor patogeni.  

Pentru protecţia mazării, prezintă interes rezultatele cercetărilor referitoare la 
tratamentul seminţelor cu diferite produse chimice, tratament ce urmăreşte pro-
tejarea împotriva patogenilor de sol Ascochyta spp. şi Pythium debaryanum 
Hesse (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1992, 1994). 

Prin cercetări aprofundate asupra biologiei gărgăriţei Bruchus pisorum L. în 
culturile de mazăre, au fost obţinute date referitoare la: ciclul biologic al dăună-
torului; prevenirea atacului prin aplicarea de tratamente chimice în perioada de 
vegetaţie; reacţia unor linii şi soiuri de mazăre la atacul dăunătorului (B ă r b u -
l e s c u  şi colab., 2002).  

Dintre dăunătorii năutului, se remarcă printr-un înalt grad de periculozitate 
musculiţa minieră (Liriomyza cicerina Rond.) care, prin atacul său, reduce mult 
producţia de boabe şi poate chiar să compromită cultura (M a t e i a ş, 1987). 
Prin cercetarea evoluţiei dăunătorului în funcţie de fenologia plantelor, s-a sta-
bilit că atacul se intensifică pe măsură ce cultura avansează în perioada de ve-
getaţie, atingând cele mai înalte cote la începutul apariţiei păstăilor şi, mai ales, 
la coacerea primelor păstăi (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1989). S-a demonstrat că 
prevenirea atacului acestui dăunător se poate realiza prin aplicarea de trata-
mente chimice în perioada de vegetaţie, subliniind chiar necesitatea folosirii u-
nui amestec insectofungicid, în vederea protejării culturii şi împotriva ciupercii 
Fusarium spp. (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1989, 2002). 

Dintre bolile inului, fuzarioza produsă de ciuperca Fusarium lini Bolley, da-
torită pagubelor mari pe care le poate produce, a determinat abordarea a nume-
roase cercetări, în special cu privire la combaterea chimică. Din datele obţinute 
a rezultat că protecţia culturilor de in faţă de atacul acestei boli poate fi asigu-
rată prin tratamentul chimic al seminţelor, precum şi prin tratamente aplicate în 
perioada de vegetaţie, reliefându-se fungicidele care au prezentat eficacitate ri-
dicată (C i u r d ă r e s c u  şi  C s e p, 1982; B ă r b u l e s c u  şi colab., 1987, 1990, 
1993, 1996, 2002). 
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În privinţa dăunătorilor inului, cercetările referitoare la puricele Aphtona eu-
phorbiae Schrank au urmărit, în primul rând, posibilitatea asigurării protecţiei 
culturilor de in prin alte metode de combatere, în afara utilizării prăfuirilor cu 
insecticide cloroderivate. Ca urmare a rezultatelor bune ale diferitelor experi-
mentări de testare, s-a elaborat o tehnologie nouă de combatere, bazată pe trata-
mentul seminţei cu produse carbamice (B r u d e a  şi colab., 1982; G h e o r g h e, 
1987; B ă r b u l e s c u  şi colab., 1987, 1990, 1997). B ă r b u l e s c u  şi colabo-
ratorii (1989) au arătat că prin tratarea seminţelor de in cu insecticide carbonice 
şi apoi cu diferite fungicide se asigură protecţia culturilor de in atacat împotriva  
puricilor, cât şi contra fuzariozei. 

Întrucît în ultima perioadă tripsul inului Thrips linarius Uzel a produs, în u-
nele cazuri, pagube mari culturilor de in, s-au abordat o serie de cercetări de 
ecologie şi mai ales de combatere. S-a evidenţiat astfel rolul temperaturii, umi-
dităţii, regimului de irigare, precum şi al epocii de semănat asupra dinamicii dă-
unătorului şi atacului produs. S-au înregistrat frecvent atacuri prelungite în 
timp, mai evidente în fazele de înbobocit şi înflorit, cu şi în absenţa irigării. Re-
feritor la combaterea chimică s-au reliefat produsele care au dat cele mai bune 
rezultate prin aplicarea a două tratamente, în faza de brădişor şi faza de creştere 
intensă a plantelor (G h e o r g h e, 1987; B ă r b u l e s c u  şi colab., 1987, 1992, 
1994). După B ă r b u l e s c u  şi colaboratorii (1987), tratamentul seminţei cu 
produse carbamice nu are efect asupra tripsului. 

Referitor la plantele furajere, au fost abordate cercetări ce au dus la identifi-
carea patogenilor, dăunătorilor şi speciilor de insecte utile cu importanţă majoră 
pentru culturile semincere de trifoliene, precum şi la cunoaşterea răspândirii lor. 
Au fost, de asemenea, efectuate studii de sistematică, morfologie şi bioecologie. 
Ca urmare a rezultatelor obţinute s-a reuşit elaborarea unor metode de luptă in-
tegrată, prin care să se obţină, pe de o parte, combaterea patogenilor şi dăună-
torilor, iar pe de altă parte, protejarea entomofaunei utile (P a u l i a n  şi colab., 
1974; B ă r b u l e s c u  şi colab., 2002). 

Astfel, la cultura lucernei s-a stabilit că cea mai păgubitoare boală o repre-
zintă veştejirea plantelor cauzată de specii ale genurilor Fusarium şi Verticil-
lium, a cărei frecvenţă sporeşte odată cu vârsta culturii de lucernă. Pentru com-
baterea acestei boli s-au testat o serie de fungicide, evidenţiindu-se unele care 
au dat cele mai bune rezultate (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1987, 1988, 1990; 
P a u l i a n  şi colab., 1974). 

Observaţii au fost efectuate şi asupra bolilor foliare: rugina produsă de Uro-
myces striatus Schröter, frecvent întâlnită în toată ţara, cu pagube de până la 
60%; pătarea brună a frunzelor şi făinarea cauzate de Pseudopeziza medicaginis 
(lib) Sacc. şi respectiv Erysiphe pisi D.C.f. sp. medicaginis Hammar răspândite 
cu frecvenţă mai mare în zonele umede (P a u l i a n  şi colab., 1974). 

B ă r b u l e s c u  şi colaboratorii (1987, 1990, 1992) consideră că în protecţia 
culturilor de lucernǎ pentru sămânţă împotriva bolilor foliare au fost obţinute re-
zultate satisfăcătoare. Pe de altă parte, urmărindu-se influenţa unor factori agro-
tehnici asupra evoluţiei bolilor foliare la lucerna pentru furaj, s-a observat că a-
tacul a fost mai evident la coasa a treia şi pe fondul fertilizării cu azot. Anul de 
cultură şi soiul cultivat nu au avut însă nicio înfluenţă asupra patogenilor în ca-
uză (B ă r b u l e s c u  şi colab., 1988). 
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B ă r b u l e s c u  şi colaboratorii (1993, 1994) au arătat că există produse chi-
mice care asigură protecţia plantelor de trifoi, în perioada răsăririi, împotriva fuza-
riozei. Aceiaşi autori (1987, 1990) menţionează şi diferite produse chimice utili-
zate pentru combaterea bolilor foliare din culturile de trifoi pentru sămânţă.  

În domeniul dăunătorilor, în culturile de lucernă din zona Fundulea au fost 
identificate 20 noi specii de insecte dăunătoare sau potenţial dăunătoare aparţi-
nând sistematic la 4 ordine (M a t e i a ş  şi colab., 1977; M a t e i a ş, 2001). Nu-
meroase observaţii efectuate au pus în evidenţă că cei mai importanţi dăunători 
în culturile semincere de lucernă îi reprezintă speciile: Contarinia medicaginis 
Kieff., Tychius flavus Beck. şi Bruchophagus roddi Guss. La unele specii de 
dăunători s-a urmărit modul de atac şi pagubele produse (M a t e i a ş, 1980). 

Importanţă prezintă o serie de studii executate în vederea clarificării unor as-
pecte referitoare la morfologia şi bioecologia dăunătorilor: Semiothisa clathrata 
L., Tephrina arenacearia Den et Sciff., Mamestra suasa Den. et Schiff., Helio-
this viriplaca Hfn., Hypera variabilis Herbst., Hypera zoilus Scop., Tychius 
quinquepunctatus L., Contarinia medicaginis Kieff. şi Dasyneura ignorata Wachtl. 
(M a t e i a ş, 1980, 1982, 1983, 1985). 

Este de menţionat că pe baza a numeroase observaţii s-a stabilit fauna de pa-
raziţi ce contribuie la limitarea populaţiilor de dăunători din lucerniere, consta-
tându-se că aceasta este deosebit de bogată, cuprinzând 41 specii de himenopte-
re şi 7 specii de diptere (M a t e i a ş, 1979, 1983, 1984, 1994). 

Pentru combaterea dăunătorilor din culturile de lucernă şi trifoi au fost exe-
cutate experimentări de testare a diferitelor insecticide (organoclorurate, orga-
nofosforice, carbamice şi piretroizi de sinteză), aplicate în diferite doze şi în nu-
măr diferit de tratamente, scoţându-se în evidenţă produsele cu eficacitate ridi-
cată (M a t e i a ş  şi colab., 1977; P a u l i a n  şi colab., 1981; B ă r b u l e s c u  şi 
colab., 1985 a şi b, 1988, 1989, 1991; M a t e i a ş, 1997, 2001; P o p o v, 2004). 

În vederea protejării culturilor de lucernă nou-înfiinţate (primăvara) împotri-
va atacului produs în special de gărgăriţele Sitona spp. în primele faze de vege-
taţie, s-au efectuat experimentări de testare a insecticidului Furadan (pe bază de 
carbofuran) aplicat la sămânţă. Ca urmare a rezultatelor bune obţinute, acest 
procedeu bazat pe tratamentul chimic al seminţelor de lucernă s-a extins în pro-
ducţie (M a t e i a ş, 1987, 1991, 1994, 2001). 

B ă r b u l e s c u  şi colaboratorii (1988) au urmărit comportarea unor soiuri şi 
hibrizi de lucernă faţă de atacul dăunătorilor seminifagi Bruchophagus roddi şi 
Tichius flavus. Rezultatele înregistrate cu această ocazie au evidenţiat reacţii di-
ferite, unii hibrizi suferind atacuri mai puţin intense. 

În problema entomofaunei polenizatoare, cercetările au urmărit, atît identi-
ficarea speciilor de apoide care participă activ în procesul fecundării florilor de 
lucernă şi trifoi, cât şi variabilitatea numerică a acestora în raport cu zonele eco-
logice de cultură (C i u r d ă r e s c u, 1973; C i u r d ă r e s c u  şi B r u d e a, 1973; 
B ă r b u l e s c u  şi colab.,1992). Ultimii autori prezintă evoluţia curbei de zbor a 
unor specii apoide, în funcţie de temperatură şi durata strălucirii soarelui, ca şi 
relaţia dintre numǎrului total al florilor deschise datorită insectelor polenizatoa-
re şi rata de fructificare a lucernei. Ei evidenţiază contribuţia foarte mare a in-
sectelor polenizatoare, cu excepţia albinei melifere, la polenizarea lucernei. Pen-
tru a realiza o fructificare superioară a lucernei s-a studiat şi posibilitatea creşte-
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rii dirijate a albinei sălbatice Megachile rotundata Fabr. Cercetările au stabilit 
că nu există o concordanţă între condiţiile climatice din zonele favorabile pro-
ducerii de sămânţă de lucernă şi cerinţele speciei, la care se adaugă distrugerea 
larvelor insectei, ca urmare a parazitării în proporţie de până la 18% (C i u r -
d ă r e s c u  şi V a r g a, 1975). 

Referitor la elaborarea unor sisteme de combatere integrată a dăunătorilor, 
din numeroasele observaţii efectuate a rezultat că următorii factori: perenitatea 
plantei, numărul mare de dăunători prezenţi în cultură (peste 40 de specii), mo-
dul de hrănire (monofag sau polifag), numărul diferit de generaţii anuale, eşalo-
narea atacului în toată perioada de vegetaţie, destinaţia culturii şi coasa din care 
se recoltează sămânţa, necesitatea de a proteja o bogată faună parazitară şi de 
polenizatori, contribuie la sporirea gradului de dificultate în ceea ce priveşte asi-
gurarea protecţiei culturilor de lucernă faţă de atacul dăunătorilor (P a u l i a n  şi 
colab., 1981; M a t e i a ş, 1974, 1982, 2001; B ă r b u l e s c u  şi colab., 1988, 
2002; P o p o v, 2003). 

În această privinţă, ţinând seama de toate datele obţinute în legătură cu eco-
logia speciilor de insecte dăunătoare şi polenizatoare, precum şi experienţele de 
testare a eficacităţii diferitelor insecticide, s-a reuşit a se elabora o schemă de 
tratamente prin care să se asigure combaterea dăunătorilor şi protejarea insec-
telor polenizatoare (M a t e i a ş, 1994, 2001).  

B ă r b u l e s c u  şi colaboratorii (1990, 2002) au testat mai multe produse 
chimice aplicate la sământă pentru prevenirea atacului tăciunelui produs de 
Sphacelotheca destruens (Schelecht) Stev. Et Johns la mei. Aceiaşi autori (1988, 
1990, 1994) au arătat că prin tratamentul seminţelor de gulie furajeră cu produse 
carbamice poate fi redus atacul puricelui Phillotreta spp. 

Interesul deosebit acordat în multe ţări feromonilor sexuali de sinteză a de-
terminat şi în ţara noastră abordarea cercetărilor în acest domeniu pentru unele 
lepidoptere dăunătoare culturilor de câmp. În cadrul institutului s-au testat o se-
rie de feromoni sexuali de sinteză, realizaţi de Institutul de Chimie din Cluj-Na-
poca, pentru speciile: Agrotis segetum Schiff, A. exclmationis L., A. ypilon Hb., 
Amates c-nigrum L., Autographa gamma L., Mamestra oleracea Hb., M. trifolii 
Rott, M. suasa Schiff., Cnephasia pasiuana Hb., Ostrinia nubilalis Hb., He-
liothis armigera Hb., Loxostege sticticalis L., Diabrotica virgifera virgifera Le 
Conte (R o ş c a  şi B ă r b u l e s c u, 1984; R o ş c a  şi colab., 1985, 1995; B ă r -
b u l e s c u  şi colab., 1987, 1998; P o p o v  şi colab., 2002, 2003 a, b). 

O serie de cercetări au arătat că utilizarea feromonilor sexuali de sinteză este 
condiţionată în primul rând de eficacitatea şi specificarea lor. S-a constatat că 
feromonii pot fi folosiţi în cercetările biologice şi ecologie, în stabilirea ciclului 
biologic şi a arealului de răspândire a unor specii de lepidoptere dăunătoare cul-
turilor de câmp. In problema testării specificităţii şi eficacităţii momelilor fero-
monale, pentru unele dintre aceste specii s-au obţinut realizări deosebite (R o ş -
c a  şi colab., 1985, 1995; B ă r b u l e s c u  şi colab., 1987, 1998). Întrucât succe-
sul în captarea diferitelor specii de insecte depinde, pe lîngă calitatea momelii 
feromonale şi de tipul de capcană utilizat, s-a urmărit realizarea unor capcane a-
decvate caracteristicilor ecologice ale speciilor ţintă şi condiţiilor tehnologice 
ale culturilor de plante în care se amplasează (R o ş c a  şi B r u d e a, 1987; 
R o ş c a  şi colab., 1995; P o p o v, 2002). 
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Din cele prezentate rezultă că în cei 50 de ani de la înfiinţarea institutului, 
laboratorul de protecţia plantelor a desfăşurat o intensă activitate de cercetare 
ştiinţifică. La principalele specii de patogeni şi dăunători ai cerealelor păioase, 
porumbului, sorgului, soiei, fasolei şi mazării pentru boabe, năutuli, florii-soare-
lui, rapiţei, inului, lucernei şi celorlalte plante furajere s-a contribuit la stabilirea 
ariei lor de răspândire şi dăunare, a ciclului lor biologic, diferenţiat pe zone 
pedoclimatice, precum şi a rolului tuturor factorilor ecologici, biotici, abiotici şi 
agrotehnici, cu influenţă asupra evoluţiei lor. Prin aceste cercetări s-au putut 
fundamenta metodele şi mijloacele de prevenire şi de combatere incluse în teh-
nologiile de cultură ale cerealelor, leguminoaselor pentru boabe, plantelor  teh-
nice şi furajere, cu stabilirea pragurilor economice de dăunare.  

Pentru agenţii patogeni şi dăunătorii care au prezentat importanţă economi-
că, s-au urmărit diferite aspecte privind combaterea chimică, stabilindu-se fun-
gicidele şi insecticidele cele mai eficace, elaborându-se tehnologiile adecvate de 
aplicare a lor, pe baza principiilor de prognoză şi avertizare. 

Necesitatea reducerii cantităţilor de pesticide, a consumului de combustibil 
şi a fenomenului de poluare a mediului cu pesticide a determinat, în multe ca-
zuri, iniţierea unor cercetări având drept obiectiv utilizarea tratamentului semin-
ţelor ca metodă selectivă de combatere a patogenilor şi dăunătorilor. 

Menţionăm, de asemenea, rezultatele referitoare la eficacitatea ridicată a tra-
tamentelor chimice aplicate în perioada de vegetaţie pentru combaterea diferi-
telor boli şi dăunători ai cerealelor şi plantelor tehnice.  

De evidenţiat faptul că, de-a lungul timpului, întreaga paletă de pesticide 
(fungicide, insecticide, insectofungicide, acaricide), feromoni sexuali de sinteză, 
preparate biologice etc., destinate protecţiei culturilor de câmp pentru combate-
rea organismelor dăunătoare, au fost avizate şi promovate în agricultura Româ-
niei, pe baza cercetărilor efectuate la Institutul de la Fundulea şi în staţiunile co-
ordonate.  

Deosebit de importante sunt rezultatele cercetărilor cu privire la identificarea 
în cadrul speciilor gazdă a unor surse de rezistenţă la atacul diferiţilor agenţi pa-
togeni, precum şi a unor dăunători. În această privinţă, cercetările au vizat per-
fecţionarea metodelor de infecţie sau infestare artificială şi de notare a atacului, 
precum şi studiul asupra raselor fiziologice ale unor parogeni. Tot în această di-
recţie de cercetare s-a elaborat o tehnologie de creştere în masă, pe dietă artifi-
cială, în condiţii controlate, pentru sfredelitorul porumbului.   

De asemenea, realizări s-au obţinut şi în domeniul combaterii biologice a di-
feriţilor agenţi patogeni şi insecte dăunătoare, precum şi în perspectiva utilizării 
feromonilor sexuali de sinteză în prognoza şi avertizarea combaterii lepidopte-
relor dăunătoare din culturile de câmp. 

Pe baza studiilor multidisciplinare menţionate, realizate de generaţii de cer-
cetători devotaţi acestei discipline, ale căror nume se regăsesc în bibliografia se-
lectivă, agricultura românească a beneficiat permanent de tehnologii integrate 
de protecţia plantelor, performante,  pentru toate culturile de câmp, capabile să 
asigure exprimarea, la nivel optim a potenţialului biologic al soiurilor şi hibri-
zilor, diferenţiat pe zone pedoclimatice. Aceste tehnologii au fost permanent îm-
bunătăţite şi actualizate fiind, în prezent, în concordanţă cu cerinţele unei agri-
culturi durabile, practicate la nivelul Uniunii Europene.   
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50 YEARS OF SCIENTIFIC ACTIVITY IN FIELD CROP PROTECTION  
AGAINST PESTS AND DISEASES 

 
Summary 

 
The paper presents, in brief, the main important results obtained by Plant Protection 

Laboratory during 50 years of activity as crop protection. The main pathogen and pest species of 
small grains, maize, sorghum, soybean, pea and bean, chickpea, sunflower, rape, linseed, alfalfa 
and other forage crops were studied. For the most harmful species, there were established: 
damage and spreading area, biological cycle on pedoclimatic areas as well as the role of different 
ecological factors such as biotic, abiotic and crop management ones, which could influence their 
evolution. By these researches, the methods and tools to prevent and control pests and diseases 
were scientifically proved and included in crop technologies of the above mentioned crops, with 
establishment of economic damage thresholds. 

For the pathogens and insect pests which presented economical importance, aspects regarding 
the chemical control were followed. In this way, the most efficient fungicides and insecticides as 
well as adequate technologies for their application based on warning and prognosis principles 
were established.  

The need to reduce pesticide quantities, fuel consumption and environment pollution 
determined the continuous diversification of research work directions having as main aim the 
elimination of dusts application and introduction of seed treatment as selective method in pests 
and disease control. There are also emphasized the results refer to efficiency of chemical 
treatments applied during vegetation to control various pests and diseases in cereals and industrial 
crops. 

During time, all pesticides (fungicides, insecticides, insecto-fungicides, acaricides, synthesis 
sexual pheromones, biological products) were tested, approved and promoted in Romanian 
agriculture, on the basis of research performed at NARDI Fundulea and research stations under its 
coordination. 

The results of the research regarding the identification, as part of host-plants, of some sources 
of resistance to different pathogen and pest attack are very important too. In this respect, the 
research had as aim the improvement of infection or artificial inoculation methods and of attack 
scoring as well as study on some pathogen physiological races. At the same time, a mass rearing 
technology, on artificial diet under controlled conditions was performed for ECB. 

Very important achievements were also obtained in biological control of different pathogens 
and harmful insects as well as synthesis sexual pheromones to utilize them into warning and 
prognosis lepidoptera control in field crops. 

Based on the above mentioned multidisciplinary studies, achieved by generations of 
researchers devoted to this discipline, the Romanian agriculture permanently had crop protection 
integrated technologies, performant ones, for all crops, able to ensure optimum level of variety 
biological potential depending on pedoclimatic areas. These technologies were continuously 
improved and up-to-dated being, currently, in accordance with EU sustainable agriculture 
requirements. 
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