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INTRODUCEREPădurile prin complexitatea lor structurală şi funcţională, sunt absolutindispensabile pentru menţinerea unor echilibre în natură, pentru buna funcţionare aîntregii biosfere. Dăunătorii stadiului de regenerare sau a plantațiilor tinere forestierecauzează o serie de probleme economice la nivel internațional, în special trombarulpuieţilor de molid, Hylobius abietis L., care produce pagube de milioane de euro anualprin atacul său asupra puieților proaspăt plantați, dar şi în pepiniere.Schimbările climatice și încălzirea globală aduce cu sine o serie de provocări carenecesită adaptarea managementului actual al ecosistemelor forestiere cât și a metodelorde protecție. Schimbările climatice se pot manifesta în diferite moduri  în funcție dezonă; principalele schimbări vor fi asupra temperaturii și a apei.Pentru a putea face față unora dintre aceste provocări este necesar să adaptămmetodele de protecție împotriva dăunătorilor. Accentul este pus pe prevenția atacului șimai apoi pe controlul acestuia. În acest sens, această teză abordează un subiect puținstudiat, cunoscut sub numele de efectele asociative. Efectele asociative se referă laasocierea unei plante de interes sau plantă focală cu o plantă care poate oferii protecție.Efectele asociative au fost inevstigate la scară largă în păduri mature dar în stadiulde regenerarea aceste efecte au fost mai puțin studiate. Pentru a le evalua efectul asupratrombarului puieților de molid, am ales asocierea unei specii preferate (molidul) și auneia mai puțin preferate (fagul) cu scopul de a răspunde la întrebarea: dacă molidul arevecin specia de fag, va suferi un atac de intensitate mai slabă decât dacă este alături deun alt vecin din specia de molid?O altă metodă ecologică de control a dăunătorilor mai puțin studiată esteutilizarea bacteriilor entomopatoge care se regăsesc în mediu natural, cum este Bacillus
thuringiensis care a fost puțin investigat în domeniul forestier.  În acest context, aceastăteză evaluează suceptibilitatea trombarului la trei tulpini Bt: Bt ssp. tenebrionis, Bt ssp.
galleriae și Bt ssp. israelensis.

1. Structura tezei de doctoratTeza de doctorat cuprinde în total 123 pagini și a fost structurată în două părți:
 Stadiul actual al cunoașterii – partea I (38 pagini)
 Contribuția personală – partea a II a (85 pagini)A doua parte a tezei însumează un număr de 85 pagini, structurate în 6 capitole,care prezintă obiectivele urmărite, particularitățile mediului natural, materialele şimetodele de lucru, rezultatele obținute și discuții, concluzii și recomandări pe bazarezultatelor obținute, precum și originalitatea și contribuțiile inovative ale acesteia.Teza cuprinde în total un număr de 22 tabele, 35 de figuri și 234 titluri bibliografice.

2. Obiectivele cercetăriiÎn plantaţiile tinere de molid speciile de dăunători pot afecta puternic starea devegetaţie a arboretului, uneori fiind cauza uscării arborilor. De aceea se impune o atentă
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monitorizare a acestora în vederea stabilirii unei ample strategii de control, astfel încâtdensitatea numerică a populaţiei să fie menţinută la valori cât mai reduse.Reducerea numărului de puieți atacați de trombarul puieţilor de molid H. abietisL. este un obiectiv urmărit în permanență de către organele silvice. Controlul acestuidăunător în prezent presupune utilizarea unor pesticide,  mijloace silviculturale şi înunele cazuri material genetic rezistent, dar, deoarece utilizarea pesticidelor nu mai esteo opțiune trebuie să ne orientăm sprea alte mijloace de control, ecologice.Obiectivele cercetării au fost:
1. Monitorizarea unor dăunători din arboretele tinere din D.S. ClujLa acest obiectiv am procedat la monitorizarea a două specii de dăunători:
 Viespea cu ferăstrău a molidului, Pristiphora abietina Crist
 Trombarul puieţilor de molid, Hylobius abietis L

2. Utilizarea efectelor asociative pentru a media atacul produs de către
Hylobius abietis L. asupra puieților de molidPentru realizarea acestui obiectiv s-a procedat la:

 Identificarea și selectarea speciei utilizată ca mediator,Am utilizat două specii de puieţi: molid şi fag. Testele au fost efectuate înlaborator şi în teren
 Testarea efectelor asociative în laborator,În laborator am efectuat testarea în trei variante experimentale:V1 = puiet de molid alături de alt puiet de molid;V2 = puiet de fag alături de alt puiet de fag;V3 = puiet de molid alături de alt puiet de fag.
 Testarea efectelor asociative în parchet forestier,În teren am efectuat testarea în două variante experimentale în 5 repetiţii:V1 = variantă plantată numai cu molid;V2 = variantă plantată în amestec de molid şi fag.

3. Evaluarea efectelor bacteriei Bacillus thuringiensis asupra trombarului
Hylobius abietis L.Pentru realizarea acestui obiectiv au fost testate produse comerciale conținânddiferite tulpini ale bacteriei: galleriae, israeliensis şi tenebrionis.

 Testarea toxicității produselor după îngestie,
 Testarea unor combinații de tulpini conținute în produse comerciale,
 Testarea evitării hranei tratate versus non-tratată.

4. Evaluarea efectului unor buffere asupra trombarului Hylobius abietis L.Pentru acest experiment am utilizat 7 variante de buffere:
 V1. Buffer carbonat de sodiu: 25 mM, pH 10.5
 V2. Buffer carbonat de sodiu 25 mM, pH 9.2
 V3. Buffer carbonat de sodiu 50 mM, pH 10.5
 V4. Buffer carbonat de sodiu 50 mM, pH 9.2
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 V5. Buffer HEPES 50 mM, pH 7,5
 V6. Buffer TRIS-HCI 50 mM, pH 8
 V7. Buffer PBS X1, pH 7,4

3. Material şi metodă
3.1. Monitorizarea unor dăunători din arboretele tinere din D.S. ClujPentru monitorizarea viespei cu ferăstrău a molidului, Pristiphora abietina Crists-au efectuat observaţii în anul 2019 în trei ocoale ale Direcţiei Silvice Cluj (O.S. Cluj, O.S.Dej şi O.S. Gherla), atât în pădurile proprietate de stat cât şi în pădurile private aflate înadministrarea ocoalelor silvice. În fiecare unitate amenajistică (u.a.) s-a controlat dacăeste prezentă specia şi s-a evaluat frecvenţa atacului.
Dacă într-un u.a. s-a semnalat specia şi la un singur punct de control am

considerat că unitatea este atacată (infestată), specia fiind în latenţă.De asemenea, în acelaşi mod s-a verificat şi prezenţa trombarul puieţilor demolid, Hylobius abietis L, în trei ocoale silvice: O.S. Beliş, O.S. Dej şi O.S. Turda.
3.2. Utilizarea efectelor asociative pentru a media atacul produs de către

Hylobius abietis L. asupra puieților de molidPentru a putea examina efectele asociative ale fagului asupra intensității ataculuitrombarului pe puieții de molid, am organizat un experiment în laborator, în caretrombarii au posibilitatea de a alege sursa de hrană, utilizând o arenă circulară înlaborator. În arenă în șase poziții a fost amplasată câte o pereche de plante în treivariante: molid cu molid, fag cu fag, molid cu fag. Un număr de 24 de trombari de ambelesexe au fost infometați timp de 48 de ore, iar apoi plasați în mijlocul arenei Aceștia auavut posibilitatea de a alege între cele 3 variante. Trombarii au fost lăsați în arenă timpde 48 de ore. Am efectuat observații de două ori pe zi şi am înregistrat numărul detrombari aflați în perimetrul unei poziții și dacă aceștia se hrănesc sau nu pe planteledin combinaţia puieţilor. Odată ce trombarii au fost scoși din arenă am măsurat fiecarerană de pe tulpină și ramuri, provocată de hrănirea acestora. Am efectuat un număr totalde 14 repetări ale studiului în perioada martie – iulie 2019.Toate aceste etape de studiu au fost efectuate în laboratorul ”Pine weevil lab” alDepartamentului de Ecologie din cadrul Universității de Științe Agricole (SLU), Uppsala,Suedia.Pentru studierea efectelor asociative în teren, am plantat un număr de 640 depuieți (din care: 160 bucăți aparținând speciei Fagus sylvatica și 480 bucăți Picea abies)în 5 blocuri experimentale situate în diferite zone ale unui parchet situat lângă comunaTierp, zona centrală a Suediei. În fiecare bloc experimental au fost câte două variante.Într-o variantă am plantat molid pur, iar în cealaltă variantă am plantat molid în amesteccu fag. Fiecare bloc a avut dimensiunea de 8 x 8 metri iar puieții au fost plantați înrânduri la 50 cm distanță unul față de celălalt, rezultând un număr de 64 de puieți perbloc. În blocurile mixte (puieți de fag amestecați cu puieți de molid) puieții au fostamplasați alternând speciile la fiecare poziție, evitând a avea doi puieți din aceeașispecie alăturați. Pentru a stabili intensitatea atacului produsă de trombarul puieţilor de
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molid am efectuat 4 observații în perioada lunilor iulie și septembrie 2019. La fiecareobservație am înregistrat dacă puietul a fost atacat sau nu, suprafaţa rănilor provocatede hrănire, supraviețuirea puietului și dacă planta a fost roasă de jur imprejurul tulpinii ..
3.3. Evaluarea efectelor bacteriei Bacillus thuringiensis asupra trombarului

Hylobius abietis L.Pentru realizarea acestui obiectiv au fost testate produse comerciale conținânddiferite tulpini ale bacteriei Bacillus thruingiensis: galleriae, israeliensis şi tenebrionis.La acestea s-a procedat la evaluarea toxicităţii fiecărui biopreparat aplicatseparat, la evaluarea toxicităţii când aceste biopreperate le-am utilizat în amestec,respectiv dacă trombarul a evitat materialul tratat preferând puietul netratat.Fiecare biopreparat bacterian a fost testat în două concentaţii şi s-a stabilitmortalitatea la la 3, 7, 14  şi 21 zile din fiecare variantă.
3.4. Evaluarea efectului bufferelor asupra trombarului Hylobius abietis L.Pentru a mări miscibilitatea biopreparatele bacteriene, mai ales a celor care nusunt solubile în apă, adesea se apelează la utilizarea unor buffere (soluţii tampon). Înexperienţele de testare a eficacităţii unor biopreparate bacteriene în combaterea unorspecii de dăunători, bufferul utilizat nu trebuie să influenţeze acţiunea biopreparatuluisau a speciei combătute. Am testat 7 variante de buffer la care am verificat efectulacestora în activitatea de hrănire a trombarilor şi rata de mortalitate a adulţilor de

Hylobius abietis. Crenguțele de molid au fost tratate cu fiecare buffer, iar apoi câte 10trombarii au fost hrăniți cu crenguțele tratate timp de 14 zile. Experianţa s -a efectuat în8 repetiţii. Trombari din fiecare vas petri au fost cântăriţi individual la începutulexperimentului, iar apoi la 7 zile şi la 14 zile am verificat: rata supraviețuirii, greutateatrambarilor şi cantitatea de hrană consumată.
4. Rezultate şi discuţii

4.1.  Rezultate privind monitorizarea unor dăunători din arboretele tinere
din D.S. Cluj.În arboretele tinere de răşinoase din D.S. Cluj, suprafeţele infestate cu Pristiphora
abietina Crist. sunt foarte reduse comparativ cu suprafaţa totală a fondului forestier.În toate ocoalele silvice monitorizate cele mai multe suprafeţe infestate sunt înpădurile private, comparativ cu pădurile proprietate de stat.În arboretele infestate cu Pristiphora abietina Crist. atât în pădurile private cât şiîn cele proprietate de stat, gradul de atac este foarte slab, specia fiind în faza de latenţă.În pădurile private din D.S. Cluj, procentul suprafeţelor atacate din totalulsuprafeţei inventariate în funcţie de vârsta arboretului a fost cuprins între 54,9% laarboretele de 25 de ani şi 76% în arboretele cu o vârstă de 30 de ani. La pădurile de statacest parametru a fost cuprins între 22,8% în arboretele cu o vârstă de 25 de ani şi 54%în arboretele de 40 de ani. La fiecare categorie de vârstă procentul suprafeţelor atacateeste mai ridicat în pădurile private.
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Din cele 139,9 ha cu arboretele tinere de răşinoase aflate în propriatate privată,specia Hylobius abietis a fost semnalată pe pe 18,7 ha în anul 2018, respectiv 26,4 ha înanul 2019. În fiecare an intensitatea atacului asupra puieţilor din arboretele înpropriatate privată a fost foarte slabă în O.S. Huedin şi O.S. Turda (au fost maxim 4adulţi/100 puieţi plantaţi), iar în O.S. Beliş intensitatea a fost slabă (au fost maxim 9adulţi/100 puieţi plantaţi).În arboretele tinere de răşinoase proprietate de stat cu vârsta de 1-4 ani s-amonitorizat  trombarul pe o suprafaţă de 518,6 ha. Din această suprafaţă specia a fostsemnalată pe 147,6 ha în anul 2018, iar în 2019 suprafaţa infestată a fost de 195,2 ha. Înfiecare an intensitatea atacului a fost foarte slabă în O.S. Beliş (au fost maxim 4adulţi/100 puieţi plantaţi), iar în O.S. Huedin, O.S. Someşul Rece şi O.S. Turdaintensitatea a fost slabă (au fost maxim 8 adulţi/100 puieţi plantaţi)..
4.2. Rezultate privind utilizarea efectelor asociative pentru a media atacul

produs de către Hylobius abietis L. asupra puieților de molidEfectele asociative ca metodă de protecţie a puieţilor de molid împotriva ataculuiprodus de trombar, au fost studiate atât în condiţii de laborator, cât şi în condiţii deteren. În experimentul din laborator intensitatea atacului trombarului asupra puiețilorde molid a fost diferită în funcție de identitatea puietului vecin. Puieții de molid au avutaproximativ 54% mai puțină sccoarță consumată per plantă când au fost asociați cu unpuiet de fag, comparativ cu cei asociați cu un alt puiet de molid.Mai mult, numărul mediu de trombari localizați pe puieții de molid în variantamolid+fag a fost cu 54% mai puțin decât pentru varianta molid+molid.Pe de altă parte, nu am găsit diferențe semnificative în cantitatea de hranăconsumată pe puieții de fag  când aceștia au fost plantați împreună cu un alt puiet de fag,comparativ cu varianta mixtă, molid+fag.Spre deosebire de experimentul din laborator, în teren nu am găsit diferențăsemnificativă din punct de vedere statistic asupra atacului produs de trombarimolidului.Puieții de molid din varianta molid + molid și cei din varianta molid + fag au fostatacați în mod similar pe tot parcursul experimentului.  Atacul a crescut în mod constantdin iulie şi până în septembrie pentru ambele variante până la atingerea unui plafonunde toate plantele din parcelele experimentale au fost atacate.Cu toate aceste, am putut observa anumite tendințe ale atacului (dacă planta afost atacată sau nu) și asupra ratei de decojire (dacă planta a fost roasă de jur împrejursau nu), chiar dacă acestea nu au fost semnificative din punct de vedere statistic.În timpul primei evaluări, rata atacului și a decojirii au fost relativ mai scăzute(7.3% și 4.5% mai scăzute) pentru puieții de molid în varianta molid+fag față de cei învarianta molid+molid, dar această diferență a dispărut în timp. Referitor la mortalitateatotală a puieților de molid (media pentru cele 4 observații), am observat o reducere a
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mortalității pentru puieți în varianta molid+fag comparativ cu cei în variantamolid+molid, dar această diferență nu a fost semnificativă din punct de vedere statistic.Pe lânga comunicarea dintre plante, un alt factor care diferă între experimentuldin laborator și cel din teren este presiunea exercitată de densitatea trombarilorprezenți în teren, care este mult mai ridicată decât în laborator.În experimentul nostru, nu am măsurat sau estimat densitatea de Hylobiu abietisdirect, dar, având în vedere că locul unde am amplasat experimentul a fost un parchetproaspăt, nescarificat, a atras un număr mare de trombari. Frecvența plantelor atacatea fost foarte ridicată la 10 zile de la plantare. Este posibil ca această presiune exercitatăde trombari să fi diminuat orice beneficiu pe care asocierea cu fagul l-ar fi adus.
4.3. Rezultate privind evaluarea efectelor bacteriei Bacillus thuringiensis

asupra trombarului Hylobius abietis L.Toate cele trei tulpini de Bacillus thuringiensis au fost toxice pentru adulții de
Hylobius abietis, dar acestea au influențat in mod diferit greutatea, mortalitatea șihrănirea. Sub aspectul cantității totale de hrană consumate, toate tulpinile Bt (mai puțin
Bt galleriae de concentrație scăzută) au redus cantitatea de hrană totală consumată la 3respectiv 7 zile consecutive de expunere la hrană tratată comparativ cu grupul decontrol. În medie, reducerea cantității de hrană consumată (pentru ambele concentrații,scăzută și ridicată) în timpul celor 7 zile, a variat considerabil între tratamente, în cazul
Bt galleriae a avut loc o scădere de aproximativ 30%, 42% pentru Bt tenebrionis și 70%pentru Bt israeliensis.Această reducere a hrănirii s-a menținut chiar și pentru cele 7 zile ulterioare cândtrombarii au fost hrăniți cu hrană netratată cu Bt. Din nou, cantitatea de scoarțăconsumată în cele 7 zile de hrănire cu hrană netratată a urmărit aceeași scădere ca și încele 7 zile anterioare, cea mai mare scădere a fost observată în cazul Bt israeliensis,urmat de Bt tenebrionis și Bt galleriae (82%, 38% și respectiv 11% reducere). Acestediferențe au fost semnificative din punct de vedere statistic doar pentru Bt israeliensis și
Bt tenebrionis.Sub aspectul mortalității, toate tratamentele (cu excepția Bt galleriaeconcentrație joasă, BL) au demonstrat că un număr mai mare de indivizi au muritcomparativ cu grupul de control pe toată durata experimentului și perioadei deobservație (7 zile de hrană tratată cu Bt + 7 zile ulterioare de hrană netr atată + 7 zileulterioare de observație în cutie separată cu hrană netratată). Cea mai mare rată amortalităţii s-a semnalat la Bt israeliensis, aceasta fiind de 70-82% când biopreperatuls-a utilizat în concentaţie ridicată, fiind semnificativă din punct de vedere statistic.La aplicarea unor combinații de produse Bt, am observat că Hylobius abietis nuprezintă susceptibilitate mai mare comparativ cu produsele individuale. Tratamentelecare au conținut Bt israeliensis au fost cele mai toxice și letale comparativ cu produseleindividuale.
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4.3. Rezultate privind evaluarea efectului bufferelor asupra trombarului
Hylobius abietis L.În ceea ce priveşte mortalitatea trombarilor am constatat că în variantele debuffer care sunt pe bază de carbonat de sodiu la 14 zile mortalitatea este cuprinsă între10% şi 20%. În aceste variante trombarii au consumat şi cea mai redusă cantitate dehrană şi s-a semnalat şi o scădere în greutate comparative cu cea iniţială. În celelaltevariante toţi trombarii au supravieţuit după hrănirea cu materialul tratat.Singura variantă în care cantitatea de hrană consumată a fost mai marecomparativ cu martorul este varianta cu bufferul HEPES 50 mM, pH 7,5 în care la 7 zileau consumat 357,4 mm2, iar în a doua săptămână 311,12 mm2. În această variantă s-asemnalat şi cea mai mare creştere în greutate a trombarilor, aceasta fiind de 0,01g.

5. Concluzii şi recomandări1. În arboretele tinere de răşinoase din D.S. Cluj, suprafeţele infestate cu
Pristiphora abietina Crist. sunt foarte reduse comparativ cu suprafaţa totală a fonduluiforestier.2. În toate ocoalele silvice monitorizate cele mai multe suprafeţe infestate sunt înpădurile private, comparativ cu pădurile proprietate de stat.3. În arboretele infestate cu Pristiphora abietina Crist. atât în pădurile private câtşi în cele proprietate de stat, gradul de atac este foarte slab, specia fiind în faza de latenţă.4. În urma acestui studiu am determinat ca identitatea speciilor vecineinfluențează atacul trombarului Hylobius abietis asupra puieților de molid.5. Când condițiile de mediu pot fi controlate şi menținute stabile, trombarul aretendința de a evita grupul de puieți asociați (molid + fag).6. Cantitatea de hrană consumată în varianta mixtă (molid + fag) de pe puieții demolid a fost mai redusă decât în cazul variantei molid + molid.7. În condiții naturale efectele asociative își pierd din eficacitate. Distanța dintreplante în mediul natural poate fi un factor foarte foarte important în acest proces.8. Efectele asociative își pierd din eficacitate acolo unde presiunea trombaruluieste puternică și persistă pentru o perioadă mai lungă de timp.9. Bacillus thuringiensis se dovește a avea capacități toxice și letale asupratrombarului puieților de molid.10. Bt israeliensis a produs o mortalitate de 65- 82%și 70-82% reducere a hrăniriicomparativ cu grupul de control, la trombari adulți, aceasta având potențialul de a fiutilizată pentru managentul speciei Hylobius abietis.11. Bufferele cu carbonat de sodiu afectează în mod negativ trombarii atât dinpunct de vedere al hrănirii cât și al ratei de supraviețuire. Aceste variante de buffer nusunt recomandate pentru a fi utilizate în experimente care necesită utilizarea bufferelorcum ar fi testarea unor bacterii sau proteine care sunt solubilizate în buffer.12. Varianta HEPES 50 mM, pH 7,5 este cea mai promițătoare. Bazându-ne perezultatele acestui experiment, acest buffer fiind foarte similar cu varianta controlpentru toate variabilele studiate.
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Recomandări
 Pentru a putea înțelege mai bine efectele asociative și pentru a puteaîmbunătății metodele de protecție a puieților de răşinoase împotriva speciei

Hylobius abietis, studiile viitoare ar trebui să exmineze diferite distanțe întreplante (plante focale și ne-focale).
 Diferite combinații cu specii nepreferate care ar putea media efecte asociativetrebuie testate.
 Tulpinile de Bacillus thuringiensis israliensis ar putea să fie utilizate însilvicultură ca o strategie de management pentru Hylobius abietis.
 Pentru protecţia arboretelor de răşinoase se impune monitorizarea continuă atuturor suprafeţelor pentru a elabora o prognoză corectă care să previnăcreşterea numerică a populaţiilor de dăunători.

6. Originalitatea şi contribuțiile inovative ale tezei
 Efectele asociative în silvicultură au fost puțin studiate până în prezent pentruspeciile dăunătoare la stadiul de regenerare în păduri de conifere.
 Testarea preferinței trombarului asupra fagului a fost doar examinată, iaraceastă teză demonstrează ca fagul nu este o specie preferată de trombar.
 Bacillus thrunigiensis a afost testat în principiu în domeniul agriculturii, iaracesta este primul studiu care testează efectele Bt asupra adulților de Hylobius

abietis.
 Studiul acesta demonstrează ca o proteină toxică Bt israliensis care nu estespecifică ordinului Coloptera este cea mai letală pentru adulții de Hylobius

abietis.
 S-a testat pentru prima dată efectul unor buffere asupra adulţilor de Hylobius

abietis.
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