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Abstract: The defoliator Lymantria dispar, as a consequence of integrated pest 
control, registred, along the last years, reduced outbreaks, practically showing only 
insignificant infestations in some oak forests from South part of the country. Research 
entomophatoges specific viruses and especially of baculoviruses occupy a special place in 
the theory and practice of combating harmful insects microbiology. The results of L. dispar 
infestation with nonspecific baculoviruses are presented. 
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INTRODUCERE 
Organizaţia Internaţionala de Luptă Biologică (O.I.L.B.) a definit combaterea 

biologică ca o utilizare a organismelor vii şi a produselor activităţii lor biologice, cu scopul 
reglării populaţiilor de dăunători. Prin acestea se subliniază, pe o parte, utilizarea 
conştienta a duşmanilor naturali ai dăunătorilor, iar pe de altă parte, a produşilor activităţii 
lor metabolice cu scopul nu de a eradica, de a distruge toţi dăunătorii, ci numai de a regla 
densitatea populaţiilor de dăunători. 

Extinderea metodelor biologice de combatere a dăunătorilor, este una dintre 
direcţiile de perspectivă a dezvoltării protecţiei plantelor, mai ales pentru reducerea şi 
eliminarea fenomenelor de poluare pe care le pot produce substanţele chimice. 
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Conservarea şi activarea mecanismelor naturale de reglare a densităţii populaţiilor de 
organisme dăunătoare trebuie să se bazeze pe o cunoaştere profundă a tuturor factorilor şi 
legăturilor biocenotice. În general, în momentul de faţă se remarcă o tendinţă clară 
"ecologizarea"  activităţilor ce depind de mediul înconjurător. 

În condiţiile agrobiocenozelor insectele dăunătoare şi alte organisme care dăunează 
culturilor agricole şi forestiere, în mare măsură se nimicesc de diferiţi prădători, paraziţi şi 
de maladii produse de ciuperci, bacterii, virusuri şi alte microorganisme entomopatogene.  

Cercetările efectuate în perioada anilor 2000-2002 asupra factorilor naturali de 
mortalitate cu impact asupra gradaţiilor de Lymantria dispar şi Apethymus abdominalis din 
păduri de cvercinee din România au scos în evidenţă unele aspecte mai importante. Astfel 
defoliatorul Lymantria dispar, ca urmare a măsurilor de combatere integrată de durată 
aplicate, nu a mai produs gradaţie în pădurile de cvercinee în ultimii ani, instalându-se în 
toate zonele faza de latenţă, cu infestări practic, nesemnificative. În aceste păduri se 
evidenţiază în prezent un complex foarte bogat de entomofagi (Ciornei C., Mihalache Gh., 
Ciucă L., Rang C., HanceT., 2004).  

Un exemplu este şi introducerea speciei Ooencyrtus kuvanae How., care în multe 
ţări se dovedeşte a fi un parazitoid al ouălelor de Lymantria dispar L. Spre deosebire de 
Anastatus japonicus Ashm., care parazitează ouă de omida păroasă a stejarului în faze 
timpurii de dezvoltare a embrionului, acesta e în stare să paraziteze în toate fazele de 
dezvoltare embrionară (Тварадзе М. С., Супаташвили А. Ш., 2009).  

Astfel problema protecţiei biologice a plantelor poate fi soluţionată, pe de o parte 
folosind rezultatele investigaţiilor profunde a procedeelor tehnologice de producere a 
principalelor mijloace de protecţie biologică a plantelor, iar pe de altă parte, se 
preconizează finisarea tehnologiilor de producere şi aplicare a mijloacelor elaborate în 
sistemele de combatere a organismelor dăunătoare pentru protecţia culturilor agricole în 
sistemele de protecţie integrată a plantelor. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările s-au efectuat pe următoarele specii de fitofagi: Helicoverpa armigera L., 
Mamestra brasicae L. şi Lymantria dispar L. 

Pentru cercetarea baculovirusurilor au fost folosite larvele omizii păroase a stejarului 
(L. dispar L.) care în prealabil s-au colectat de pe scoarţa arborilor atacaţi, sub formă de 
ponte cu ouă. Pontele s-au colectat din gospodăria silvică Cahul, Ocolul silvic “Iargara”. 
Pentru întreţinerea larvelor s-a folosit hrană naturală (lăstari de salcie) metodă cate apropie  
experienţele de laborator de condiţiile naturale, unde trăiesc dăunătorii şi borcane de sticlă 
acoperite cu tifon. 

Experienţa s-a efectuat pe larve de vârsta a doua. 
Pentru determinarea titrului suspensiilor virale s-a ales metoda diluţiilor succesive. 

Larvele au fost infectate cu suspensii virale de diferite concentraţii a SPVC 
(suprapoliviriocapsizilor) la un individ şi anume în limita 103-107 SPVC. 

Larvele s-au întreţinut în condiţii de laborator la temperatura de 22-24 oC. 
Evidenţele  s-au efectuat începând cu ziua a treia după infectare. Determinarea 

larvelor bolnave s-a efectuat vizual după simptomele respective, iar mai apoi cu ajutorul 
microscopului optic. Mortalitatea finală a larvelor de L. dispar s-a înregistrat la a 15-a zi 
după infectare. Eficacitatea preparatelor virale a fost determinată după formula Abbot care 
ia în calcul mortalitatea naturală a insectelor: 
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Me - Mc 
 Eab=  -----------  x 100 

100 - Mc 

 
unde: Eab – indicatorul mortalităţii, %; 

Me – numărul de larve moarte în experienţă; 
Mc – numărul de larve moarte în control; 

La determinarea mortalităţii larvelor pe variante se pregăteşte graficul dependenţei 
“doză-efect”. Doza letală, concentraţia şi timpul letal s-a calculat folosind metoda 
probitelor (Менчер Э., Земшман А., 1986), iar prelucrarea statistică după (Гар К.,1963).  

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Starea actuală a fondului forestier se caracterizează printr-o diminuare a rezistenţei 
biologice a formaţiunilor silvice, influenţate de condiţiile aride din ultimii ani şi alţi factori 
distructivi, care condiţionează dezvoltarea în masă a dăunătorilor forestieri şi a diferitor 
procese patologice.  

Condiţiile meteo nefavorabile cu ierni calde, veri calde şi secetoase diminuează 
activitatea vitală a pădurilor şi ca urmare apar periodic focare a câtorva dăunători şi boli. 
Cei mai periculoşi defoliatori în toate zonele Republicii Moldova sunt: Omida păroasă a 
stejarului, Molia verde a stejarului, Cotarul brun şi Cotarul verde. 

Suprafaţa anuală a focarelor de dăunători-defoliatori constituie 50-80 mii ha (15-
30% din suprafaţa împădurită). În acest context putem menţiona, că condiţiile climatice 
specifice zonei fizico–geografice dintre fluviul Nistru şi râul Prut sunt favorabile 
dezvoltării multor dăunători defoliatori. Focarele de dăunători defoliatori de regulă nu au o 
structură complexă, cu predominarea a unuia sau doi defoliatori. 

Astfel în România după o perioadă de latenţă de 6-14 ani, în anul 2003 a reizbucnit 
gradaţia dăunătorului Lymantria dispar care a infestat o suprafaţă de 200 010 ha păduri de 
foioase din sudul şi estul ţării. Ca urmare în anul 2004 s-au aplicat lucrări de combatere 
împotriva insectelor defoliatoare din pădurile de foioase pe 53 847 ha. Din totalul 
suprafeţei tratate, pe 51 725 ha s-au aplicat tratamente de combatere aviochimice şi 
aviobiologice, pe 902 ha s-au aplicat tratamente chimice cu aparatură terestră şi pe 1 220 
ha s-au aplicat tratamente experimentale cu preparate virale (Mihalache Gh., Ciornei C., 
Lupu D., 2001).    

În condiţiile create, eforturile serviciului silvic au fost orientate spre perfecţionarea 
metodelor de evidenţă şi cercetare a dăunătorilor şi maladiilor pădurii, trecerea la o treaptă 
mai contemporană şi calitativ nouă a cercetărilor silvo-patologice, efectuarea măsurilor de 
profilaxie şi de lichidare a focarelor dăunătorilor defoliatori (Voloşciuc L., 1997; Boaghe 
D., 2004). 

Pentru a contracara acţiunea devastatoare a focarelor de dăunători defoliatori, în 
practica silvică se utilizează pe larg măsurile de combatere aeriană. În Republica Moldova, 
începând cu anul 2000 o largă răspândire a căpătat stropirea cu volum ultra redus (ULV), 
astfel constatându-se că anual cu măsuri de combatere aeriană sunt parcurse aproximativ 
1,2-38,7 mii ha pădure din suprafaţa totală afectată de focare. Acest fapt are un impact 
destul de grav asupra dezvoltării  defoliatorului Lymantria dispar care an de an  îşi 
micşorează arealul de răspândire menţinându-se în stare de repaus. 

 În ultimii ani starea fitosanitară a masivelor silvice s-a caracterizat prin gradaţii 
neânsemnate ale defoliatorului L. dispar, acesta fiind depistat pe o suprafaţă de 1932 ha în 
O. S. Bozieni în anul 2005, 322 ha în O. S. Călineşti în anul 2006 (figura), iar în următorii 
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ani densitatea acestuia se diminuează datorită condiţiilor meteo nefavorabile care coincid 
cu împerecherea şi depunerea ouălor acestui dăunător (un exemplu foarte evident este 
seceta anului 2007 când se uscau şi arborii nu numai dăunătorii), fie au fost supuşi 
tratamentelor chimice cu Fastac, Dimilin. . 

În ultimii doi ani se depistează ponte unice în pădurile din sudul Republicii (O. S. 
Iargara, din Gospodăria Silvică Cahul, O. S. Logăneşti – Gospodăria Silvică Hânceşti). 

 

Figura. Arbore atacat în  O. S. Călineşti anul 2006 (pe centru) şi ponte de pe diferite 
specii forestiere (pe stânga şi dreapta). 

 
Pe parcursul ultimilor ani, pe majoritatea suprafeţelor, principalii dăunători 

defoliatori ai stejarului (Tortricidae, Geometride, Noctuide şi Orgyde) se află în faza de 
depresie, ceea ce se expune prin formarea unui fon scăzut de defoliere a arborilor şi 
prejudicii neesenţiale ecosistemelor forestiere. Totodată, luând în consideraţie legităţile 
dezvoltării şi dinamicii populaţiilor de dăunători defoliatori, ca regula după anii de secetă, 
în cazul apariţiei condiţiilor climatice favorabile, în următorii 2-3 ani se va aştepta o 
creştere activa a populaţiilor de defoliatori, ceea ce va conduce la extinderea lor în masă pe 
suprafeţe mari. Există posibilitatea, ca în condiţii favorabile de dezvoltare a insectelor, un 
şir de specii de dăunători să intre concomitent în faza densităţii maxime (faza eruptiva). 

Menţinerea defoliatorului Lymantria dispar la densităţi reduse ar fi posibil la 
aplicarea preparatelor biologice de combatere a acestuia cât şi evidenţierea factorilor 
biotici şi abiotici cu impact asupra diferitor stadii de dezvoltare ale acestuia. 

Cercetările efectuate au demonstrat eficienţa slabă a diferitor suşe de baculovirusuri 
nespecifice în combaterea L. dispar L. în vederea elaborării metodelor ecologic-inofensive 
de combatere biologică. 

Analizînd rezultatele prezentate în tabel remarcăm faptul că procentul mortalităţii 
larvelor infectate este foarte mic, depăşeşte martorul doar cu 1-2 %, alcătuind în total 12-18%. 
Analizând larvele moarte la microscopul optic se observă că moartea lor este  provocată de alţi 
factori indirecţi: fie s-au intoxicat sau au fost infectate de alte microorganisme. De aici se poate 
de remarcat faptul că VPN M. brassicae şi VPN H. armigera nu infectează larvele de L. dispar 
demonstrat prin studierea ţesuturilor din larvele moarte la microscopul optic. 
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Tabelul 1. 
Infectarea larvelor de Lymantria dispar L. cu virusuri nespecifice  

(VPN M. brassicae, VPN H. armigera, VPN L. dispar) 
Zilele mortalităţii 

L. dispar L. Nr Variante, 
Poliedre/ml 3 5 7 9 11 13 15 

Larve în 
experienţă 

% 
mortalităţii 

la a 15 zi 

% 
mortalităţii 
după Abbot 

1 VPN M. brassicae 103 0 0 1 1 3 3 4 100 12 1,12 
2 VPN M. brassicae 104 0 0 1 1 2 3 8 100 13 2,24 
3 VPN M. brassicae 105 0 0 1 1 3 3 8 100 14 3,37 
4 VPN M. brassicae 106 0 0 1 2 1 3 8 100 14 3,37 
5 VPN M. brassicae 107 0 0 2 2 3 4 6 100 17 6,74 
6 VPN H. armigera 103 0 0 1 1 1 3 7 100 13 2,24 
7 VPN H. armigera 104 0 0 1 2 3 3 4 100 13 2,24 
8 VPN H. armigera 105 0 0 1 2 3 3 5 100 14 2,27 
9 VPN H. armigera 106 0 0 1 2 4 4 5 100 15 4,49 

10 VPN H. armigera 107 0 0 1 1 2 5 9 100 18 7,85 
11 VPN L. dispar 103 0 3 6 12 2 2 2 100 27 17,97 
12 VPN L. dispar 104 0 3 9 10 8 9 10 100 49 42,04 
13 VPN L. dispar 105 0 1 13 9   13 13 10 100 59 42,69 
14 VPN L. dispar 106 0 4 10 15 12 18 21 100 80 77,52 
15 VPN L. dispar 107 0 6 7 15 19 23 30 100 100 99,75 
16 Martor 0 0 1 4 0 2 4 100 11 - 
 

În toate variantele aplicării VPN L. dispar cel mai mare număr de larve moarte 
revine zilelor 11,13,15 în diferite concentraţii a preparatului. În această perioadă se observă 
cel mai ridicat nivel  al reproducerii virusului. De aceea pentru determinarea preciziei 
mortalităţii larvelor anume sub influenţa virusului, se foloseşte indicele mortalităţii cu 
corectarea mortalităţii în control după Abbot. Valoarea maximală a acestui indice 
corespunde concentraţiei maximale de poliedre şi constituie 99,75% în varianta VPN L. 
dispar cu concentraţia 107 poliedre/ml. 

 
CONCLUZII 

În ultimii ani starea fitosanitară a masivelor silvice s-a caracterizat prin gradaţii 
neânsemnate ale defoliatorului L. dispar, acesta fiind depistat pe suprafaţe între 322-1932 
ha în diferite ocoale silvice, iar în următorii ani densitatea acestuia scade depistându-se 
doar ponte unice. 

În rezultatul acţiunii suşelor de baculoviruşi în combaterea omizii păroase a 
stejarului, s-a determinat concentraţia letală (CL50) a VPN L. dispar, care constituie  105,1 
poliedre/ml şi timpul letal (TL50), care este de 11 zile pentru concentraţia maximă de 
poliedre şi 15 zile pentru concentraţia minimă de poliedre. 

Mortalitatea după Abbot cu corectarea mortalităţii în martor constituie 17,97% în 
varianta cu concentraţia de 103 poliedre/ml şi 99,75% în varianta cu 107 poliedre/ml. 

Este necesar de a produce preparate baculovirale  pentru combaterea Lymantria 
dispar, aşa cum mortalitatea în urma acţiunii VPN L. dispar asigură eficienţa biologică 
destul de înaltă.       
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