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SUMMARY 
Presently the specialist attention of biological plant protection is directed to the 

selection of baculoviruses which have enhanced biological activity to harmful insects, 
which have produced in nature epizootics during the years. 

In the Republic of Moldova and in other countries the baculoviruses are utilized 
more and more in combating noxious insects in fruit trees, silviculture, vegetable fields. 

The application of baculoviral Virin-HS-P preparation in combating Helicoverpa 
armigera on tomatos, allow us to assure the biological efficiency on below level than the 
damage threshold of the pests in vegetables and to obtain ecologically pure production and 
to protect the enviroment of negative factors. 
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INTRODUCERE 
Degradarea mediului înconjurător s-a accelerat continuu în ultimii 50 ani. Astăzi 

putem aprecia cu regret că apa, solul şi aerul au devenit poluaţi iar procesul continuă. 
Starea mediului înconjurător dintr-o ţară sau regiune influienţează în mod direct 

starea de sănătate a populaţiei din zona sau ţara respectivă. 
Aplicarea pe scară largă a tratamentelor cu insecticide chimice pe lîngă aspectele 

pozitive a evidenţiat însă o serie de fenomene negative, cele mai importante fiind 
producerea de perturbări în ansamblul faunei din biocenoza forestieră, dezorganizarea 
biocenozelor prin distrugerea în masă a insectelor entomofage, apariţia populaţiilor de 
insecte rezistente la insecticide, stimularea activităţii unor dăunători potenţiali.  

Urmările negative ale folosirii intensive a pesticidelor chimice au contribuit într-o 
măsură esenţială la stimularea interesului pentru combaterea biologică.  

Cu mari perspective guvernele SUA şi a majorităţii ţărilor dezvoltate din Europa au 
adoptat programe speciale de stat privitor la protecţia biologică şi obţinerea producţiei 
ecologic pure, care sunt finanţate şi susţinute de buget. 

Printre numeroasele mijloace microbiologice de protecţie a plantelor, 
baculovirusurile ocupă un loc deosebit fiind utilizate tot mai frecvent pentru combaterea 
dăunătorilor la culturile de câmp, pomicole, legumicole şi altele. 

Preparatele virale, spre deosebire de preparatele chimice şi bacteriene, posedă un 
spectru de acţiune restrâns, deci acţionează la una ori la câteva specii de insecte dăunătoare 
înrudite, pe când pentru organismele benefice din una şi aceeaşi agrobiocenoză se 
consideră absolut inofensive. Principala calitate utilă a baculovirusurilor se caracterizează 
prin capacitatea provocării de epizootii – îmbolnăvirea masivă a insectelor dăunătoare care 
duce la mortalitatea lor. 

Obţinerea biomasei virale pentru producera preparatelor baculovirale la momentul 
actual rămâne cea prin infectarea insectelor în masă (Франц И., Криг А., 1984). 

Producerea preparatelor eficiente baculovirale este asigurată de calitatea ingredientului 
activ şi de specificitatea lor ( Beckage N.E., Thompson S.N., Federici B.A., 1993; Орловская 
Е.В., 1995;Voloşciuc L., 2009). 
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Sporirea eficacităţii preparatelor virotice depinde de calitatea suşelor de baculo-
virusuri, aceşti indici pot fi îmbunătăţiţi în condiţii de laborator. Este necesar de menţionat 
faptul că infectarea larvelor de H.armigera cu VPN M.brassicae cauzează şi schimbarea 
activităţii biologice a patogenului. De exemplu, dacă DL50 a VPN H.armigera pe larvele de 
Buha bumbacului constituie 2483 SPVC / larvă, apoi în pasajele următoare se înregistreză 
sporirea acestui indiciu( Voloşciuc L., 2009). 
 

 MATERIALE ŞI METODE 
Determinarea larvelor bolnave s-a efectuat după simptomele respective, apoi cu 

ajutorul microscopului. Infectarea larvelor s-a efectuat cu suspensie virală de 102 – 107 
SPVC la un individ. Observările s-au efectuat începând cu ziua a 3 după infectare. 

Eficacitatea preparatelor virale a fost determinată după formula Abbot, care prevede 
mortalitatea naturală a insectelor:  

 Me − M c 

 Eab = ------------------ *100; 
      Me  

 
unde: Eab - indicatorul mortalităţii;  

Me - numărul de larve moarte în experienţă;  
Mc - numărul de larve în control;  
Evidenţa mortalităţii larvelor H.armigera s-a efectuat până la ziua a 10. 
Determinarea concentraţiei VPN s-a efectuat cu ajutorul camerei Goreaev după 

formula: 
 
          Σ pol.în 100 patrate mici 4 x106 
 T = ----------------------------------------- x K, sau T=105a x b 
   100 
unde: T - titrul virusurilor,  
          K - diluarea suspensiei virale.  
 

Schema experienţei: 
1) Virin-HS-P - 0,03 ha - 0,1 kg/ha 
2) Et.chimic Confidor - 0,03 ha - 0,3 l/ha 
3) Martor - 0,03 ha - apă 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Majoritatea preparatelor baculovirale sunt eficiente contra unor dăunători din familia 
Noctuidae. Pentru lărgirea volumului de aplicare a preparatelor baculovirale este necesar 
de rezolvat problemele asigurării stabilităţii lor în câmp, forma de transmisie a infecţiei 
precum şi obţinerea unei eficacităţi la fel de înalte ca şi a pesticidelor tradiţionale.  

Îndeosebi preparatele virotice, datorită transmiterii orizontale şi verticale, se menţin 
în biocenoze şi reglează ani la rand densitatea insectelor dăunătoare.  

În 2009 au fost efectuate experienţe cu aplicarea preparatului Virin-HS-P în comba-
terea Helicoverpa armigera generaţia II pe câmpul experimental de tomate, pe o suprafaţă 
0,10 ha la soiul – Riogrand. În acelaş timp s-a efectuat monitorizarea dăunătorului cu 
capcanele feromonale de capturare a Helicoverpa armigera la I- II generaţie.  
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Monitorizarea cu capcanele feromonale de capturare a I-ei generaţii de Helicoverpa 
armigera a demonstrat dezvoltarea dăunătorului la un nivel scăzut, faza de dezvoltare a 
dăunătorului fiind anevoioasă din cauza condiţiilor nefavorabile de hrană în această perioadă. 

Generaţia a II de buha bumbacului la cultura de tomate s-a dezvoltat mai slab decât în 
anii precedenţi. Acest fapt poate fi atribuit temperaturilor foarte înalte şi precipitaţiilor scăzute 
în această perioadă ducând la uscarea ouălor depuse. În comparaţie cu anii precedenţi în anul 
2009 devierea temperaturii pe decade în lunile iunie-iulie constituind de la 1,2 pînă la 3,4 0C, 
iar devierea medie a precipitaţiilor fiind cuprinsă între 240- 478 %. 

Datele experimentale de capturare a insectelor de generaţia II sunt prezentate în 
tabelul 1 şi figura 1.  

Tabelul 1 
Capturarea masculilor de H.armigera pe câmpul de roşii soiul „Riogrand” 

Data evidenţei Dăunător Nr. de capcane 27.07 28.07 30.07 31.07 03.08 05.08 07.08 11.08 Total 
 I  10  11  6  5  4  4  7  2  49 
 II  5  8  3  6   7  2  0  1  32 

H. 
armigera 

 III  11  9  7  8  5   1  1  10  54 
 
Analizând tab.1 noi observăm că în anul 2009 au fost condiţii mai puţin favorabile 

pentru dezvoltarea Helicoverpa armigera la cultura de tomate. În perioada de la 27.07 – 
pînă la data de 11.08 s-au capturat în trei capcane feromonale 135 masculi de H.armigera.  

 

Figura 1. Capturarea masculilor de Helicoverpa armigera. 
 
 
În fig.1 sunt prezentate datele referitor la capturările zilnice în trei capcane. După 

cum se poate observa din aceste date, cel mai mare număr de masculi capturaţi au fost la 
data 28.08 un număr de 28 fluturi la trei capcane, iar cel mai mic număr de fluturi a fost 
capturaţi la data 05.09. Tena este că numărul de captări este în descreştere  

În luna iulie a fost efectuată prelucrarea lotului experimental cu preparatul viral 
Virin-HS-P – varianta biologică şi Confidor – varianta chimică. Rezultatele eficacităţii 
biologice a preparatului Virin –HS –P în combaterea Helicoverpa armigera la cultura de 
tomate sunt expuse în tabelul 2. 
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Tabelul 2  
Eficacitatea biologică a preparatului Virin-HS-P în combaterea Helicoverpa armigera 

generaţia II. Soiul - „Riogrand” 
 

Nr. 
d/r Preparatul Suprafaţa, 

ha 
Norma, 
kg/ha 

Până la prelucrare 
larve/100 plante 

După prelucrare 
larve/100 plante la a 7 zi 

Eficacitatea 
biologică,  % 

1. Virin-HS-P  0,03  0,1  30  7  81,0 
2. Et.ch.Confidor  0,03  0,3  28  2  93,3 
3. Martor  -  -  34  47  - 

 
În urma prelucrării lotului în a 7 zi la 100 plante în varianta biologică s-a depistat 7 

larve de H. armigera. În etalonul chimic în urma prelucrării cu preparatul Confidor s-au 
depistat 2 larve, iar în varianta Martor unde nu s-au efectuat tratamente, numărul de larve 
depistate a constituit 47. Astfel analizând datele tab.2, observăm că preparatul biologic 
Virin-HS-P manifestă o eficacitate biologică de 81,0 %, pe când preparatul chimic 
Confidor, are o eficacitate biologică de 93,3 %, ceea ce demonstrează că preparatul Virin-
HS-P asigură o protecţie suficientă a plantelor de tomate contra dăunătorului H.armigera şi 
poate fi utilizat cu succes în protecţia biologică a culturii de tomate.  

 

 
Foto 1. Manifestarea atacului de Helicoverpa armigera la tomate 

 
CONCLUZII 

1) Efectul preparatului viral Virin-HS-P în combaterea Helicobverpa armigera de-
pinde de aplicarea în perioada vulnerabilă de dezvoltare a primelor faze ale buhei 
bumbacului. 

2) Eficacitatea biologică a preparatului Virin-HS-P în combaterea Helicoverpa 
armigera la tomate este de 81,0%, iar la etalonul chimic Confidor – 93,3%. 

3) Baculovirusurile entomopatogene au o prioritate netă în combaterea noctuidelor, 
creează epizootii la insectele dăunătoare în biocenozele culturii de tomate. 
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4) S-a determinat rolul şi locul preparatului viral Virin-HS-P în combaterea buhelor
la tomate în sistemele de protecţie integrată a pantelor.
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