Metodele evidenţei dăunătorilor se deosebesc prin mediul lor de viaţă.
În dependenţă de biologia dăunătorului, la diferite faze de dezvoltare
se aplică diferite metode de evidenţă, deşi pentru unele specii sau grupe de
dăunători sunt aplicate aceleaşi metode.

Metodele evidenţei numărului de dăunători şi boli în
culturile agricole, nocivitatea acestora.

• Evidenţa dăunătorilor, care dăunează pe
plantă. Pentru evidenţa insectelor slab mobile
(ponta, adulţii şi larvele ploşniţei, a gândacului
ovăzului, păduchilor, omizile buhelor rozătoare,
molii etc) pe lotul dat se iau 10 probe câte 10
plante sau 20 probe câte 5 plante pe diagonala
câmpului. În fiecare probă se analizează plantele
şi se enumeră numărul plantelor atacate şi
numărul
speciilor
dăunătoare
şi
utile
(entomofagi). Din fiecare probă toţi dăunătorii şi
entomofagii după specii se sumează, se împarte la
numărul de plante atacate şi se află numărul
mediu de dăunători şi entomofagi la o plantă
atacată.

• Evidenţa dăunătorilor, care dăunează în interiorul
plantei. Această evidenţă se efectuază la dăunătorii, care
dăunează în interiorul plantelor (larvele muştelor cerealiere,
viespea tulpinilor cerealiere, larvele muştelor cepei şi a verzei,
omizile sfredelitorului porumbului şi minierilor).
• Din fierare câmp analizat se iau 10 probe a câte 10 plante
sau 20 probe a câte 5 plante, uniform amplasate pe diagonala
câmpului. Plantele în hotarele fiecarei probe se examineaza
sau se sapă, după care se analizează la prezenţa dăunătorilor în
probă. În procesul analizării se desface tulpina, frunza sau
alte parţi ale plantei cu acul sau lama, se determină numărul
plantelor populate şi numărul indivizilor. Apoi numărul
dăunătorilor se împarte la numărul plantelor populate (frunze,
tulpini) şi se obţine numărul mediu de dăunători la o plantă
populată (frunză, tulpină). Pe câmp se socoate şi procentul
plantelor populate (frunze, tulpini).

• Evidenţadăunătorilor care dăunează pe suprafaţasolului. Insectele
de talie mare şimaipuţin mobile (gărgăriţasfeclei, răţişoarasfeclei,
gărgăriţafrunzelor de mazăre, gindaciinegri, gândaculghebos, ploşniţa de
câmpetc ) se numără pe suprafeţe cu mărimea de 0,25 (0,5 x0,5) şipînă la 1
𝑚2 (1x1). Se pregăteşte un pătrat din lemnsubţire, se aşeazărandumizat pe
planteşi se numărădăunătoriidepistaţiîninteriorulramei. Dăunătoriiîn probe
se sumeazădupăspeciişi se calculează la 1 𝑚2 dupa formula:

•

X=

•

unde

𝐏×𝐊
,
𝐌

X – Numărulmediu la 1 𝑚2 ;

•

P – sumanumăruluidăunătorilorîn probe;

•

M - numărulprobelor;

•

K – numărulprobelor la 1 𝑚2 .

• Pe suprafaţă se numărătoateplantulele, din eleceledăunateşi se face
procentulmediu a plantelordăunate.

•
Evidenţa dăunătorilor cu fileul entomologic. Această metodă se aplică
pentru insectele mici, iubitoare de caldură, care vieţuiesc pe suprafaţa plantelor
erbacee (viespi, muştele cerealelor, fitonomusul, tihius, gărgăriţa mazării, ploşniţa
lucernei etc).
•
Se foloseşte fileul entomologic standart cu diametrul cercului de 30 cm,
adâncimea sacoului 60 cm şi lungimea mînerului 1 m. Cu fileul se efectuează
mişcări de acelaşi tip, efectuând din stinga la dreapta şi invers. Fileul se conduce în
aşa mod ca partea deschisă a lui să se atinga de suprafaţa plantelor. Mişcările
trebuie sa fie uniforme, nu grabnice dar nici încete, pentru ca insectele sa nu
reuşească să sară sau să iasă din fileu. După fiecare mişcare facem un pas înainte.
Mişcările la cosirea cu fileul se îndreaptă împotriva vîntului sau împotriva luminii.
•
Neapărat de efectuat evidenţa la una şi aceeasi oră a zilei, de dorit în timpul
adunării maxime a dăunătorilor pe suprafaţa plantelor. O probă conţine în
dependenţă de activitatea şi prinderea dăunătorilor de la 10 până la 20 mişcări cu
fileul. Odată cu cosirile se efectuează şi 10- 20 paşi înainte. După fiecare probă
materialul colectat se extrage din fileu şi se pune în borcan cu efir. Se iau 5- 10
probe ce în totalitate alcătuieşte 100 de cosiri cu fileul entomologic. Se enumără
numărul total de insecte şi se află numărul mediu la 50 sau 100 cosiri cu fileul.

 Evidenţa dăunătorilor, vieţuitori în resturile vegetale şi la suprafaţa solului
până la 10 cm adîncime
 Evidenţa dăunătorilor şi bolilor, care se află pe trunchi şi ramurile de schelet.
 Evidenţa dăunătorilor si bolilor, care se află pe ramuri de 1-2 ani în crestere
 În perioada umflării şi dezmugurire se calculează numărul
 În perioada formării rozetelor de frunze şi a inflorescenţei
 Pe lăstarii tineri şi Frunze
 Pe ovarele florilor şi fructele pomilor de evidenţă
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•

Evidenţa dăunătorilor şi bolilor, care se află pe trunchi şi ramurile de schelet.

În perioada de repaus pe pomii de evidenţă sub coajă şi în crăpăturile scoarţei se numără
omizile viermelui şi molilor, femelelor hibernante a acarienilor pomilor fructiferi, pe scoarţă –
ponta moliilor defoliatoare ( molia frunzelor de păducel, molia pestriţă- aurie), omida păroasă
a stejarului, apoi se evaluează numărul mediu la un pom. Focarele paduchelui din San-Jose şi
alţi păduchi ţestosi şi gradul de colonizare se determină după efectuarea inventarierii livezilor.
•

La notarea gradului de colonizare a pomilor se foloseşte următoarea gradaţie:

•

I grad – unii indivizi solitari viabili se depistează usor;

•
II grad - colonii din număr moderat de scuturi viabile (până la 20) se depistează cu
uşurinţă;
•
III grad– coloniile încep a se suprapune, se notează începutul stadiei de crăpare a
scoarţei;
•
IV grad – trunchiul şi ramurile principale sînt complet acoperite cu colonii numeroase a
păduchilor ţestoşi, uşor se văd crăpături ale scoarţei.
•
La sfârşit de vara se efectuează evidenţa de atac la măr a cancerului negru, la măr şi păr
– citosporioza, sâmburoase – verticilioza, cercetând tulpina şi ramurile de schelet, determinăm
procentul pomilor atacaţi, a ramurilor şi gradul de atac.

• În perioada umflării şi dezmugurire se calculează
numărul gărgăriţelor, omizilor moliilor, a fluturelui antic
pătat, cercetând cîte 25 muguri din 4 părţi a pomului, apoi se
evaluează numărul mediu a fiecărei specii la 100 de muguri.

• În perioada formării rozetelor de frunze şi a
inflorescenţei se calculează numărul gărgăriţelor, numărul
omizilor şi pupelor de molii, cotarilor, fluturelui antic şi alţii.
La calculare se scoate numarul mediu de insecte a unei sau
altei specii la 100 rozete sau inflorescenţe.
• La molia rozaceelor, făinarea mărului se determină
procentul populat şi atacat a rozetelor sau inflorescenţelor, iar
la făinare – şi gradul de contaminare. La “arsura” moniliană –
procentul lăstarilor (de anul trecut) cu atacul pe inflorescenţe.

• Evidenţa dăunătorilor si bolilor, care se află pe
ramuri de 1-2 ani în crestere.
În perioada de repaus se numără ouăle hibernante ale
acarianului roşu şi păduchii pomilor (cercetând pe 0,25 m
coaja pomilor fructiferi din 4 părţi a pomului şi obţinem
media cantitativă la 1 m liniar), cuiburile hibernante ale
nălbarului şi fluturelui cu abdomenul auriu (numărul comun
de cuiburi în coroana pomilor de evidenţă şi numărul mediu
la 1 pom), ponta inelarului ( cercetând cîte 25 de lăstari
tineri din 4 părţi a pomului, evaluând numărul mediu pe
pom); scuturile moliei mărului ( pe 0,5 m a lăstarilor de 2
ani din 4 părţi a pomului, evaluând numărul mediu pe 2 m
liniari); omizile moliilor şi a fluturelui antic (la 1 m liniar
pom fructifer, evaluând numărul mediu la 1 m liniar);
făinarea (cîte 25 lăstari anuali din 4 părţi ale pomului,
calculând procentul atacului în mediu la un pom).

•

Pe lăstarii tineri şi frunze.

La 100 lăstari a pomilor de evidenţă ( cîte 25 lăstari din 4 părţi) se
calculează coloniile păduchilor, se află numărul mediu de colonii la
100 de lăstari, la fel şi procentul lăstarilor colonizaţi de viermele
oriental şi molia vărgată a fructelor; acarienii pomilor (specii
mobile) se calculează la 100 frunze (cîte 25 din 4 părţi a pomului),
se află procentul mediu de frunze colonizate şi numărul mediu de
acarieni pe o frunză colonizată; omizi defoliatoare, vieţuitoare în
cuiburi, ca omida păroasă a dudului, nălbarul, fluturele cu
abdomenul auriu, molia fructelor şi a mărului, inelarul – se număra
toate cuiburile la pomii de evidenţă, iar apoi se afla numărul mediu
de cuiburi la un pom; la 100 lăstari se determină gradul de infecţtare
a mărului de făinare (se află procentul mediu); la 100 frunze (căte 25
din 4 părţi ale pomului) se calculează gradul de infecţie a rapănului,
băşicării frunzelor la piersic, cocomicoză, bacterioză, gnomonioză,
pătarea roşie şi altele, se află procentul mediu de infectare a
frunzelor şi gradul de infecţie.

• Pe ovarele florilor şi fructele pomilor de
evidenţă se iau câte 100 ovare ale florilor sau
fructe şi se număra atacul de viermele oriental,
viespele ferestrău, moliile fructifere,
păduchele din San-Jose, musca cireşului,
viespea seminţelor de prun, molia vărgată a
fructelor şi altele, se afla procentul mediu de
atac, la fel şi infectate de boli şi gradul de
infecţie (rapăn şi pătări, putregaiuri, făinarea
piersicului şi altele); la viermele merelor,
perelor, prunelor şi oriental se examinează cite
200 de fructe din roada culeasă şi toate
fructele căzute la pămînt din pomii de evidenţă

În lista metodelor automatizate de evidenţă sunt incluse măsurile
de depistare a speciilor nocive cu ajutorul mijloacelor de capturare.
Acestea includ: căpcănile electrice, căpcănile feromonale, hrănitoare
sau colorate.
Principiul acţiunei căpcănilor feromonale constă în aceia, că
masculii anumitei specii sunt ademeniţi de mirosul feromonului,
situat în căsuţă şi fixat pe suprafaţa acoperită cu clei, care nu se
usucă.

Căpcănile feromonale se amplasează cu o săptămănă înainte de
începutul zborului dăunătorului (termenele sunt stabilite de serviciul
monitoring fitosanitar).
Evidenţa la căpcăni pe fiecare specie în parte se face zilnic pănă
la zborul în masă, apoi –odată în săptămînă.
În fiecare căpcană se numără toate insectele capturate timp de
24 ore, care apoi se înlătură din acestea

•
În condiţii de livadă (viermele merelor, prunelor şi speciile de molii
defoliatoare, păduchele din San Jose). Amplasarea căpcănilor trebuie finisată către
începutul înfloririi mărului şi prunului.

•
Dat fiind faptul, că fluturii viermelui merelor, a perelor, a prunelor, oriental, a
moliilor şi alţii zboară în general la nivelul mediu şi superior al coroanei pomului
din partea mai luminoasă, căpcănile se amplasează nu mai jos de mijlocul coroanei
pe marginile ramurilor din partea vestică a pomului. Căpcana se atîrnă în aşa fel, ca
să fie ferită de căderea directă a razelor solare. Important este coinciderea axei
orizontale a căpcanei cu direcţia văntului în orele de amurg.
•
În livezile amplasate pe locuri drepte, căpcănile se instalează din calculul: 1 la
3-5 ha la distanţa de 50 m între ele. În livezile cu relieful neuniform, precum şi
amplasate în apropiere de depozitele de păstrare a fructelor, a lăzilor şi altele,
numărul căpcănilor trebuie majorat.
•
Motiv de anulare a tratamentelor chimice împotriva primei generaţii a
viermelui merelor poate servi capturarea a mai puţin de 5 fluturi în mediu la o
căpcană timp de o săptămînă.

•
Tratamentele împotriva următoarelor generaţii se efectuază la capturarea a
peste 3 fluturi în mediu la căpcană, luînd în calcul perioada de acţiune a produsului
utilizat anterior.

• În condiţii de cîmp (sfredelitorul porumbului) căpcănile
se instalează pe hăragi la 1 m înălţime de la suprafaţa
solului pînă la apariţia paniculului la porumb, ulterior cu
10-15 cm mai susde plantă. Se amplasează sub formă de şah
din calculul 1 la 5 ha pe suprafeţe pînă la 50 ha, peste 50 hase adaugă 1 la fiecare 10 ha, la 200-250 m distanţă una de
alta şi 30-35 m de la marginea cîmpului.
• Pe cîmpurile de legume căpcănile se stabilesc la nivelul
plantelor, la înălţimea de 25-30 cm, cîte una la 2 ha.

• Evidenţa densităţii fluturilor buhei verzei, fructificaţiilor
se face cu scopul determinării termenelor şi necesităţii
lansării oofagului-trichogramma. La capturarea timp de 5
zile în mediu 3-4 fluturi la o căpcană în prima generaţie şi
7-8 fluturi în a doua, peste 2-3 zile se face lansarea
trichogrammei.

Evidenţa bolilor. Evidenţa intensităţii de atac al bolii la semănături sau plantaţii multianuale se
efectuază divers, în funcţie de specia plantei, organul afectat şi specia bolii. Intensitatea atacului se
caracterizează prin răspîndire (frecvenţa întîlnirii) bolii şi gradul de afectare. Frecvenţa întîlnirii bolii,
sau procentul afectării, se determină prin numprarea plantelor sănătoase şi bolnave. Pentru aceasta se
iau probe, dintr-un număr anumit de plante sau organe a acestora. De obicei se iau 10 probe a cîte 10
plante sau fructe, iar la păioase- 10 probe cu cîte 100 plante sau organe a acestora. La răspîndirea
uniformă a bolii, probele de obicei se iau pe diagonala cîmpului, iar la răspîndirea neuniformă sau o
cercetare minuţioasă acestea se iau sub formă de şah.
Rezultatele pe fiecare probă cu numărul plantelor cercetate şi bolnave sau organele acestora se
înscriu în registrul primarar, unde se socoate procentul plantelor afectate, frunzelor şi fructelor,
intensitatea dezvoltării.
Determinarea intensităţii afectării (dezvoltării) este ceva mai compus. Aici se aplică diverse scări,
după care se determină intensitatea afectării plantei în întregime sau a unor părţi (vezi tab.scara
determinării intensităţii bolilor)
Rezultatele evidenţei se înscriu pe probe, iar ulterior plantele neafectate şi plantele cu atac
analogic se grupează.
Rezultatele probelor analizate
Numărul plantelor (frunze, fructe) pe grade

Nr. Probei
În probă
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II

III

IV

1
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2

1

1

0

2
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5

3

2

0

0
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0

5

2

2

1
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•Intensitatea dezvoltării bolii se determină după formula:
•
•P={(axb)100,

•HxK
•unde P – intensitatea dezvoltarii bolii;
•a – numărul de plante atacate;
•b – gradul de atac;

•{ - indicatorul sumei;
•H – numărul total de plante analizate;
•K – gradul maxim din scara de evidenţă
•P= (30x1) + (25x2) + (10x3) + (5x4) x 100 = 32,5%
•

100x4

Scara de evidenţă a afectării plantelor de bolile principale
Gradul de atac

Organele
afectate

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

Frunze (diverse pătări)

Pete mărunte, ocupă pînă la
10% suprafaţă foliară

Petele ocupă 11-25% suprafaţă
foliară

Petele ocupă 25-50% suprafaţă
foliară

Petele ocupă peste 50% suprafaţă
foliară

Fructe

1-3 pete cu diametrul pînă la 1
mm

2-3 pete cu diametrul pînă la 5
mm, sporulare neînsemnată

Peste 3 pete cu diametrul 6-10 mm,
se contopesc cu sporulare

Petele cu diametrul peste10 mm, se
contopesc, cu crăpături, fructul
deformat

Frunze (făinare)

Afectată pînă la 10% suprafaţă
foliară, sporulare slabă

Afectată 11-25% suprafaţă
foliară,sporulare evidenţiată

Afectată 26-50% suprafaţă
foliară,sporulare evidenţiată

Lăstari

Afectată pînă la 10% suprafaţă
foliară

Sporulare de făinare pe ¼ parte
de lăstar

Sporulare de făinare pe ½ parte de
lăstar

Fructe (capitule)

Afectată pînă la 10% suprafaţă
de fruct cu putregai

Afectată 11-25 % suprafaţă de
fruct cu putregai

Afectată 26-50 % suprafaţă de fruct
cu putregai, pe alocuri cu sporulare

Coaja tulpinilor şi ramurilor de
schelet

În coroană lăstari şi ramuri
solitare uscate, sunt vizibile
corpurule fructifere ale
ciupercii

Pe ramurile de schelet şi tulpină
pete necrozate, o parte din ramuri

Afectate pînă la 10%
inflorescenţe sau bobiţe

Afectate 11-25% inflorescenţe,
bobiţe

Afectată peste
50% suprafaţă foliară, frunza
deformată
Sporulare de făinare pe întreg
lăstarul, vîrful piere
Afectată peste

Inflorescenţe. Struguri

s-au uscat

50 % suprafaţă de fruct cu putregai,
sporulare abundentă

Pe majoritatea ramurilor de schelet
şi tulpină numeroase pete necrozate,
o bună parte din coroană s-a uscat

Pieirea totală a pomului

Afectate 26-50% inflorescenţe,
bobiţe

Afectate peste 50% bobiţe, complet
crăpate, se văd seminţele

