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Introducere 

 
Reconsiderarea chimioterapiei este o problemă extrem de importantă mai ales 

acum când se ştie că suntem într-o perioadă de degradare a stabilităţii ecologice şi 
biologice a planetei. Sporirea gradului de atac se datoreazǎ ȋnsǎşi intensivizǎrii 
tehnologiei de culturǎ mai ales ȋn plantațiile moderne unde numǎrul sporit de 
tratamente şi utilizarea unor produse noi ȋn special sistemice, nu duce, aşa cum ne-am 
asteptat, la diminuarea numǎrului dǎunǎtorilor datoritǎ perturbǎrii echilibrului 
ecologic . 

În vederea eleborǎrii unor ample strategii de prevenire şi combatere a 
organismelor dǎunǎtoare se impune cunoaşterea acestora şi ierarhizarea importanţei 
economice a fiecǎruia. Obținerea unei producții de cireşe de ȋnaltǎ calitate este 
imposibilǎ fǎrǎ aplicarea unor mǎsuri de protecție, priviind bolile şi dǎunǎtorii 
cireșului (KUTINKOVA, 2004 ). 

1. Pricipalii dǎunǎtori din plantațiile de cireş 

Din bogatul complex de dăunători care produc pagube, atât cantitative cât şi 
calitative, ȋn plantațiile de cireş din zona Clujului, cei  mai importanți sunt musca 
cireşelor Rhagoletis cerasi L. (Ord. Diptera, Fam. Tephritidae), pǎduchele negru al 
cireşelor Myzus cerasi F. (Ord. Homoptera, Fam. Aphididae) şi gȃndacul păros 
Epicometis hirta Poda. (Ord. Coleoptera,  Fam.  Cetoniidae).  

Ȋn acest capitol am descris aspecte legate de morfologia externǎ ale tuturor 
stadiilor de dezvoltare, biecologia acestora, plantele gazdǎ şi modul de atac al 
principalilor dǎunǎtori din zona experimentalǎ, dar şi altor douǎ specii cu caracter 
invaziv (musculița pǎtatǎ - Drosophila suzukii Mats. şi ploşnița marmoratǎ - 
Halyomorpha halys Stål, Ord.Heteroptera Fam. Pentatomidae) (CHIRECEANU, 2008; 
BOROVINOVA, 2006; DANIEL, 2012). . 

2.  Combaterea dǎunǎtorilor din plantaţiile de cireş 

Metodele de combatere au menirea de a controla indivizii populaţiei 
dǎunǎtoare, în timp util, şi astfel asigurarea pentru reducerea la minim a pagubelor pe 
care dǎunǎtorul le-ar putea produce. 

Pentru speciile luate ȋn studiu s-au prezentat metodele de prevenire şi 
combatere care se regǎsesc în literatura de specialitate consultatǎ: 

 protejarea zoofagilor 
 utilizarea entomopatogenilor 
 utilizarea feromonilor  
 utilizarea metodelor mecanice 
 utilizarea insecticidelor 
 alte metode  
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3. Obiective 

Pentru elaborarea unor strategii adecvate în ceea ce priveşte protecţia 
plantaţiilor de cireş împotriva atacului diferitelor specii de dǎunǎtori, se impune o 
monitorizare atentǎ a dinamicii densitǎţii numerice a speciilor în vederea stabilirii 
atingerii pragului economic de dăunare. Pentru aceasta este necesar în primul rând 
identificarea corectǎ a speciilor, dar şi utilizarea celor mai eficiente metode de 
monitorizare. 

Pe de altǎ parte, complexul de dǎunǎtori este într-o continuǎ schimbare, adesea 
apǎrând modificǎri în structura entomofaunei fitofage. Un real pericol îl reprezintǎ 
speciile noi, specii care-şi măresc arealul de răspândire, respectiv arealul de atac. De 
aceea este necesar ca potenţialii dăunători (neexistenţi încǎ în zonǎ) sǎ fie studiaţi în 
arealele de răspândire din alte zone, astfel încât la apariţia lor să fim pregătiţi în a 
putea lua cele mai bune decizii de combatere. 

Ȋn vederea elaborǎrii prezentei teze de doctorat mi-am propus urmǎtoarele 
obiective: 

 Studierea morfologiei speciei Rhagoletis cerasi L.; 
 Studierea ciclului biologic al speciei Rhagoletis cerasi L.; 
 Studierea frecvenței atacului produs de  musca cireşelor ȋn funcție de soiul 

cultivat; 
 Testarea eficacitǎţii unor produse semiochimicale ȋn monitorizarea  speciei 

Rhagoletis cerasi; 
 Aspecte de morfologie pentru specia Myzus cerasi F; 
 Stabilirea ciclului biologic al speciei Myzus cerasi F.; 
 Testarea bioinsecticidului vermicompost ȋmpotriva speciei  Myzus cerasi F.; 
 Testarea unor produse semiochimicale ȋn monitorizarea speciei Epicometis 

hirta Pod.; 
 Monitorizarea speciei Drosophila suzukii Mats.; 
 Studii preliminare de monitorizare a ploşniţei marmorate, Halyomorpha 

halys Stål. 
Ultimile douǎ specii nu sunt încǎ semnalate în România, dar au pǎtruns pe 

teritoriul Ungariei (KISS, 2013; VETEK, 2014), existând astfel pericolul de apariţie a 
acestora şi în ţara noastră. Am demarat o serie de studii în Italia, zonǎ în care aceste 
specii produc pagube considerabile) în vederea familiarizǎrii cu metodele de 
identificare şi monitorizare a acestora. 

4. Particularităţile mediului natural în care a avut loc 
experimentarea 

 

Capitolul cuprinde detalii referitoare la descrierea zonelor experimentale 
(subcapitolul 4.1.), a temperaturilor (subcapitolul 4.2.), precipitațiilor (subcapitolul 
4.3.) şi regimul eolian (subcapitolul 4.4.) care au contribuit la rezultatele obținute. 

Pentru ȋndeplinirea obiectivelor propuse, experiențele au fost amplasate ȋn:  
 Ferma Steluța (județul Cluj); 
 Ferma Agroindustrială (județul Cluj); 
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 Livada USAMV Cluj-Napoca (județul Cluj);  
 Livada Coroieni (județul Maramureş);  
 Plantații de cireş din zona oraşului Vignola (Italia). 

Ȋntrucât activitǎțle ȋn care am urmǎrit bioecologia speciilor luate ȋn studiu s-au 
efectuat ȋn punctele experimentale amplasate ȋn municipiului Cluj-Napoca, precum şi 
ȋn regiunea oraşului Vignola (Modena, Italia), caracterizarea climaticǎ a anilor 
experimentali am urmărit-o doar ȋn aceaste zone. 

5.  Material şi metode de lucru 

Atât depistarea cât şi cercetarea staţională diferă pentru fiecare dăunător în 
parte, acestea fiind în corelaţie cu particularităţile ciclului biologic al speciei, precum şi 
unele particularitǎţi comportamentale.  

Pentru atingerea obiectivelor propuse în perioada de cercetare am utilizat 
metodele consacrate în domeniul de cercetare specific entomologiei, adaptate la 
condiţiile concrete din anii experimentali. 

 Studierea morfologiei speciei Rhagoletis cerasi L. 

Studierea aspectelor de morfologie externǎ a adulţilor de musca cireşelor s-a 
efectuat ȋn laboratorul de Entomologie al Universitǎţii Uniwesytetu Przyrodniczego w 
Poznnariu din oraşul Poznan, Polonia, unde am efectuat un stagiu de pregǎtire.  

Materialul biologic a fost analizat cu stereomicroscopului Leica M205 C. Am 
efectuat o serie de mǎsurǎtori biometrice (în ceea ce priveşte dimensiunile unor zone 
corporale (capsula cefalicǎ, toracele) cât şi a unor apendici (aripi). Ȋn cadrul 
laboratorului de entomologie de la USAMV Cluj-Napoca, am analizat pupele 
dǎunǎtorului.  

 Studierea ciclului biologic  al speciei Rhagoletis cerasi L. 

Pentru studierea ciclului biologic al muştei cireşelor am procedat la urmǎrirea 
eşalonǎrii stadiilor de dezvoltare, ȋn condițiile naturale specifice zonei investigate.  

Monitorizarea apariţiei stadiului de adult şi perioada de zbor al acestuia s-a 
efectuat cu ajutorul panourilor colorate de culoare galbenǎ. De asemenea s-a procedat 
la evaluarea rezervei biologice a acestui dǎunǎtor pentru anul urmǎtor prin efectuarea 
unor sondaje sub coroana cireşilor.  

 Studierea frecvenţei atacului produs de musca cireşelor ȋn funcţie de 
soiul cultivat  

Ȋn anul 2014 şi 2015 am procedat la verificarea frecvenței atacului produs de 
Rhagoletis cerasi L. ȋn colecția de soiuri din ferma Steluța. Ȋn livada luatǎ ȋn studiu, sunt 
plantate 18 soiuri de cireş, care se diferenţiazǎ din punct de vedere al eşalonǎrii 
fenofazelor de dezvoltare, fiind soiuri cu maturare diferitǎ.  

 Testarea eficacitǎţii unor produse semiochimicale ȋn monitorizarea  
speciei Rhagoletis cerasi L. 

În vederea monitorizǎrii muştei cireşelor, dar şi pentru eventuale acţiuni de 
combatere a acesteia prin metode non-chimice, în colaborare cu cercetǎtorii de la 
Institutul de Cercetǎri ȋn Chimie ‘’Raluca Ripan’’ Cluj-Napoca, am demarat un studiu în  
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ceea ce priveşte funcţionalitatea unor produse semiochimice care sǎ atragǎ adulţii 
acestei specii. Experimentul s-a desfǎşurat pe parcursul a trei ani ani experimentali, 
2013, 2014 şi 2015. 

La baza experimentului au stat urmǎtoarele substanțele volatile: 2-hexanona, 3-
heptanona, nonanal, beta-felandren, acetat de geranil şi (+)-limonen (fig. 5.5.). 
Alegerea variantelor s-a efectuat în urma consultǎrii unei vaste literaturi de 
specialitate, mai ales conform studiilor efectuate de RAPTOPOULOS, (1994; 1995). 
Aceste substanțe aparțin compuşilor carbonilici (aldehide şi cetone) şi terpeni. 

Variantele experimentale au constat ȋn amestecuri şi proporții diferite ȋntre cele 
şase componente utilizate. 

 Aspecte de morfologie pentru specia Myzus cerasi F 
 

Cercetǎrile privind analiza morfologicǎ a pǎduchelui negru al cireşelor au 
efectuate cu ajutorul stereomicroscopului Leica M205 C.  

La materialul biologic analizat am facut o serie de m Mǎsurǎtorile biometrice au 
constat ȋn elemente ce privesc dimensiunile capsulei cefalice precum şi a principalilor 
apendici (cornicule, antene şi aripi).  

 Stabilirea ciclului biologic al speciei Myzus cerasi F.  

Ciclul biologic al speciei Myzus cerasi F. a fost urmărit în condiţii naturale.  
Pentru realizarea acestui obiectiv am amplasat 5 izolatoare ȋn coroana pomilor 

de cireş. În fiecare izolator am introdus o ramură sǎnǎtoasă de cireş ce a fost infestatǎ 
apoi cu cȃte 2 exemplare adulte de Myzus cerasi.  

 Testarea bioinsecticidului vermicompost asupra speciei  Myzus cerasi F. 

Experimentul a fost realizat ȋn luna iulie anul 2014, ȋn cadrul laboratorului de 
Entomologie, Univesitǎtea de Ştiințe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ Cluj-Napoca.  

Testarea bioinsecticidului vermicompost s-a făcut pentru trei concentraţii 
(V1=10%; V2=20% şi V3=33%). Colectarea datelor a fost efectuatǎ la 24h, 48h, 72h şi 
la 7 zile. 

 Testarea unor produse semiochimicale ȋn monitorizarea speciei 
Epicometis hirta Pod. 

Ȋn vederea monitorizǎrii adultilor de Epicomites hirta s-au testat 2 formulǎri  
atractante şi 3 tipuri de capcane la care s-au urmǎrit puterea de atracție precum şi 
selectivitatea lor. Ambele capcane alimentare, conțin ca şi substanțe active trans-anetol 
(ulei de fenicul) şi cinamil alcool.  

Eperiența a fost amplasatǎ ȋn trei locații: ferma Steluța şi ferma Agroindustriala 
(ȋn plantații de cireş) şi ȋn livada USAMV Cluj-Napoca (ȋn planțatie de cireş, mǎr şi pǎr).  

 Monitorizarea speciei Drosophila suzukii Mats. 

Ȋn anul 2015 au fost verificate 7 ferme din zona Vignola (Modena, Italia). Patru 
ferme ȋn care au fost aplicate metode integrate de combatere a dǎunǎtorilor şi 3 ferme 
biologice . 

Obiectivul urmǎrit a fost monitorizarea densitǎții populației şi dinamica 
acesteia, prin intermediul capcanelor alimentare. Verificarea masculilor, a femelelor 
capturate ȋn capcanele alimentare  şi a procentului de infestare al cireşelor s-au  
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desfǎşurat ȋn laboratorul Institutului de Protecția Plantelor Modena, Italia. 

 Studii preliminare de monitorizare a ploşniţei marmorate, Halyomorpha 
halys Stål. 

În timpul stagiului efecuat în Italia am participat în cadrul unui proiect regional 
la monitorizarea suprafeţelor infestate cu Halyomorpha halys Stål. din zona Emilia 
Romagna. Evaluarea rezervei biologice a acestei specii s-a realizat prin diferite metode 
consacrate.  

6. Rezultate şi discuţii 

 Rezultate privind specia Rhagoletis cerasi L. 
 

Morfologie: Lungimea medie a pronotului este de 1,23 mm , iar lăţimea de 1,38 
mm; Scutelul mezotoracelui are lungimea medie de 0,31 mm, şi este de culoare galben-
portocaliu; Lungimea medie a aripii este de 4 mm, iar lăţimea de 1,49  mm; Pupa  are 
lungimea medie de 4 mm şi lăţimea de 1-2 mm, de culoare crem gălbuie. 

 

Ciclul biologic: Ȋn anul 2013, zborul adulţilor de Rhagoletis cerasi L. s-a 
declanşat la data de 25 mai. Perioada de zbor s-a eşalonat pe un interval de 36 – 51 de 
zile (în funcție de locația minorizatǎ). În anul 2014 zborul adulţilor de Rhagoletis cerasi 
L. s-a declanşat la data de 21 mai. Perioada de zbor a adulţilor s-a extins pe un interval 
de 48 - 51. Maximul curbei de zbor se realizează la 2-3 săptămâni de la declanşarea 
zborului.  

 

Monitorizare şi combatere: La nivel experimental, ȋn toti cei trei ani 
exprimentali numărul capturilor a oscilat între 379 de exemplare (varianta RC5) şi 901 
de adulţi (varianta RC1). Ȋn varianta martor s-a capturat un număr total de 399 de 
exemplare. Din datele prezentate se poate observa că doar în varianta RC5 numărul 
capturilor a fost mai scăzut decât la martor, dar diferenţa a fost de numai 20 de 
exemplare. Varianta RC1 a realizat cele mai multe capturi, iar comparativ cu martorul a 
realizat de aproximativ 2,3 ori mai multe. Rezultate bune  s-au obţinut şi cu RC2, unde 
capturile au fost de 1,6 ori mai mari decât la martor.  

Ȋn anul 2013, ȋn plantația tratatǎ chimic, frecvenţa fructelor atacate, la recoltare,  
a fost de aproximativ 1% faţǎ de martorul netratat unde acest parametru a fost de 38% 
(cu oscilaţii între 32% şi 41%). Ȋn anul 2014, frecvenţa fructelor atacate a fost ca şi în 
anul precedent de sub 1% in livada tratatǎ chimic, comparativ cu martorul unde 
valoarea frecveței fructelor atacate a fost de 44% (cu oscilaţii între 37% şi 46%, în 
funcţie de soi). 

 

Atac ȋn funcție de soi: Soiul la care s-a semnalat cea mai mare frecvenţă a 
fructelor atacate (3% în anul 2014 şi în jur de 2% în anul 2015) este soiul Merchant 
(soi cu maturare timpurie). Soiul Starking Hardy Giant a fost cel mai afectat soi din 
grupa celor cu maturare mijlocie, în ambii ani având o frecvenţă a atacului în jur de 
2%. Soiul Regina, soi cu maturare târzie, a prezentat o frecvenţă a atacului în jur de 2% 
în anul 2014 şi în jur de 1% în anul 2015. 
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 Rezultate privind specia Myzus cerasi F. 

Morfologie şi biologie: Lungimea corpului a fost cuprinsă între 1,17 mm şi 2,54 
mm, iar media pe eşantionul studiat a fost de 1,67 mm. Lungimea aripii anterioare a  
avut valori între 2,05 mm şi 2,43 mm, cu o medie a aripii anterioare de 2,35 mm. 
Lăţimea aripii anterioare a oscilat între 0,78 mm şi 0,89 mm, iar media la nivel de 
eşantion este de 0,86 mm. Lungimea cozii a fost cuprinsă între 0,14 mm şi 0,43 mm, cu 
o medie a acestui parametru de 0,22 mm. Lungimea corniculelor a oscilat între 0,18 
mm şi 0,39 mm, cu o medie a lungimii corniculelor de 0,27 mm. Raporturile dintre 
lungimile diferitelor regiuni corporale au avut următoarele valori: lungime 
coadă/lungime corp este de 0,1317; lungime cornicule/lungime corp este de 0,1617; 
lungime coadă/lungime cornicule este de 0,8148.    

 

Combatere: La 7 zile de la aplicarea tratamentului, mortalitatea în cadrul 
eşantionului de  Myzus cerasi F. a fost de 70.59%, la concentraţia de 10%; de 82,77%, la 
concentraţia de 20%; respectiv de 73,84%, la concentraţia de 33%. 

 Rezultate privind specia Epicometis hirta Pod. 

 

Biologie: Ȋn urma observaţiilor din anii anteriori am constatat cǎ densitatea 
populaţiei este foarte ridicatǎ. Ȋn anul 2014, la nivelul unui buchet floral am semnalat 
ȋntre 1 şi 9 adulţi, depǎşind cu mult pragul economic de dǎunare, care la aceastǎ specie 
este de 3-5 adulţi/100 de rozete (KUTINKOVA, 2004). 

 

Monitorizare: Prin utilizarea momelii atractantante  (amestec de trans-anetol şi 
cinamil alcool), s-au capturat un numǎr de ridicat de indivizi.  

Ȋn capcanele de tip recipient cu pâlnie albastrǎ s-a capturat un total de 236 de 
exemplare. Numǎrul de bondari capturați ȋn capcane a fost de 56 indivizi în ferma 
Steluţa, 349 de bondari la ferma Agroindustriala şi 48 de bondari în livada USAMV 
Cluj-Napoca. 

Dispenserul 1, varianta ȋn care substanţa activǎ este impregnatǎ pe suport de 
pâsla a obținut rezultatele cele mai bune ȋn toate cele 3 locaţii experimentale.  

Disperserul 2, indiferent de tipul de capcană în care a fost amplasat nu a 
manifestat putere de atracţie pentru Epicometis hirta Poda, dar nici şi pentru alte specii 
motiv pentru care va fi eliminat din cercetările ulterioare. 

 Rezultate privind specia Drosophila suzukii Mats. 

Monitorizare: Monitorizarea speciei Drosophila suzukii  a ȋnceput la data de 17 
februarie ȋn fermele Garavini, Gianelli, Miani şi Quartieri, respectiv  la data de 7 aprilie 
ȋn fermele  CRPV, Pelloni şi Muffa. Recoltarea cireşelor a fost efectuatǎ ȋn funcție de 
perioada de maturare a fiecǎrui soi. 

Ferma Garavini, cu sistem de combatere integratǎ, s-au capturat un numǎr de 
689 de adulți. În această fermă au fost ȋnregistrate cele mai multe capturi dintre toate 
fermele monitorizate. Procentul de dǎunare a fructelor a fost de 15%. , dintre care 6% 
prezentau ouă, iar în 9% din fructe erau larve. 

Ferma Gianelli, cu sistem de combatere integratǎ, s-au capturat un numǎr de 
558 de adulți. Procentul de dǎunare a fructelor a fost de 39%. 

Ȋn ferma Miani, cu sistem de combatere biologicǎ, s-au capturat un numǎr de 
221. Procentul de dǎunare a fructelor a fost de 7%.   
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Ȋn ferma Quartieri, cu sistem de combatere integratǎ, s-au capturat un numǎr de 
271 de adulți. Procentul de dǎunare a fructelor a fost de 0%.   

Ȋn ferma CRPV, cu sistem de combatere biologicǎ, s-au capturat un numǎr de 328 
de adulți. Procentul de dǎunare a fructelor a fost de 82%.   

Ȋn ferma Pelloni, cu sistem de combatere biologicǎ, s-au capturat un numǎr de 
401 de adulți. Procentul de dǎunare a fructelor a fost de 52%.  

Ȋn ferma Muffa, cu sistem de combatere integratǎ, s-au capturat un numǎr de 
181 de adulți. Procentul de dǎunare a fructelor a fost de 26%.  

 Studii preliminare de monitorizare a ploşniţei marmorate, 
Halyomorpha halys Stål 

Studiul s-a desfǎşurat ȋn cadrul unui proiect regional, unde am paricipat alǎturi 
de colegii de la Institutul de Protecția Plantelor Modena (dǎunǎtorii plantelor) şi cu cei 
da la Departamentul de Ştiințele Vieții UNIMORE (laboratorul de entomologie).  

La începutul sezonului, specia este semnalatǎ în special pe arborii şi arbuştii din 
vecinǎtatea locurilor de hibernare, de obicei în diferite construcţii: magazii, grajduri, 
podurile caselor, etc. Din momentul formǎrii fructelor la speciile pomicole, rezerva 
biologicǎ migreazǎ spre plantaţiile pomicole.  

7. Concluzii şi recomandări 

 Concluzii privind specia Rhagoletis cerasi L. 

Se poate afirma că atât ȋnceputul cât şi perioada de zbor este determinată atât de 
rezerva biologică a speciei, cât şi de condiţiile microclimatice ale zonei.  

Varianta RC1 a realizat cele mai multe capturi. Rezultate bune s-au obţinut şi cu 
RC2. Formulǎrile RC1 şi RC2 au obținut cele mai bune rezultate, ȋn captaurarea 
adulților de Rhagoletis cerasi, rezultate care sunt asigurate statistic. Acestea conţin 
grupuri diferite de compuși din punct de vedere chimic, astfel prima variantǎ conţine 
doar compuşi carbonilici pe când a doua variantǎ conţine doar compuşi terpenici.  

Prin aplicarea a două tratamente chimice în perioada de zbor a adulţilor de 
Rhagoletis cerasi L. frecvenţa fructelor atacate se poate reduce considerabil (sub 1%). 
Rezultate bune dau produsele: Vantex, Calypso si Ciperguard, care au avut o eficacitate 
de 97,7% (în anul 2013) şi de 97,4% (în anul 2014).   

Soiul la care s-a semnalat cea mai mare frecvenţă a fructelor atacate este soiul 
Merchant (soi cu maturare timpurie). Din grupa soiurilor cu maturare mijlocie, soiul 
Starking Hardy Giant a fost cel mai afectat.  

 Concluzii privind specia Myzus cerasi F 

În urma studiilor efectuate am constatat că bioinsecticidul vermicompost poate 
afecta într-o oarecare proporţie populaţia de Myzus cerasi F. Eficacitatea produsului 
este determinatǎ de concentraţia utilizatǎ. 

Bioinsecticidul vermicompost nu prezintǎ efect de şoc, acţiunea lui fiind vizibilǎ 
ȋn timp. 
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 Concluzii privind specia Epicometis hirta Pod. 

Ȋn cadrul fermei Steluţa, am constatat ca nivelul populaţiei de Epicometis hirta 
Pod este foarte ridicat, depǎşind cu mult pragul economic de dǎunare.  

Capcanele de tip recipient cu pâlnie albastrǎ prezintǎ atractivitate pentru 
Epicometis hirta Pod.,  dar nu prezinǎ selectivitate pentru entomofauna utilǎ. 

 Dispenserul 1 (substanţa activǎ este impregnatǎ pe suport de pâsla) prezintǎ 
atractivitate fațǎ de specia Epicometis hirta Pod.  

Condiţionarea nadei ca formǎ de aplicare în apǎ face ca acesta să-şi piardǎ 
puterea de atracţie. 

 Concluzii privind specia Drosophila suzukii Mats. 

Pentru monitorizarea acestei specii se pot utiliza capcane alimentare. Numărul 
mediu de capturi realizat de o capcană a fost cuprins ȋntre  689 adulți şi 181 adulţi ȋn 
funcție de locație. La evaluarea frecvenţei atacului în cele 7 ferme pomicole din Italia, 
cel mai ridicat atac s-a semnalat ȋn plantația biologicǎ experimentalǎ. 

 Concluzii privind ploşniţa marmoratǎ,  Halyomorpha halys Stål 

 Pe continetul european, începând cu anul 2007, a fost semnalată ploşniţa 
marmorată (Halyomorpha halys Stål), la început în Elveţia, iar de aici s-a răspândit şi în 
multe alte ţări, din 2014 fiind semnalată şi în Ungaria. Întrucât arealul favorabil de 
răspândire a speciei se aflǎ ȋntre latitudinile de 40° şi 50°N din Europa, consider că este 
o reală ameninţare şi pentru noi. 

8. Recomandǎri 

1. Deoarece în plantaţiile de cireş din zona Clujului cei mai importanţi dăunători 
sunt: Rhagoletis cerasi L., Myzus cerasi F. Şş Epicometis hirta Poda, se impune 
monitorizarea continuă a acestora. 

2. Implementarea unui program naţional de monitorizare a speciilor de 
carantină fitosanitară Drosophila suzukii Mats. şi Halyomorpha halys Stål. 

3. Înstruirea personalului din reţeaua de protecţia plantelor în ceea ce priveşte 
recunoaşterea speciilor invazive. 
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