
s-a recurs la excluderea din componenţa mediului nutritiv a unor elemente 
costisitoare ca laptele praf, iar ceara a fost înlocuită cu reziduurile rezultate de la 
extragerea cerii, la fel a fost exclusă făina de grâu. 

CONCLUZII 
A fost determinată productivitatea speciilor de nematozi entomopatogeni Steinernema 

feltiae şi Heterorhabditis bacteriophora, fiind utilizat mediul nutritiv modificat pentru 
producerea gazdei de laborator a nematozilor. S-a constatat că mediul nutritiv este tehnologic, 
îşi păstrează calităţile nutritive pe tot parcursul dezvoltării generaţiei, fapt care asigură un 
randament sporit al obţinerii nematozilor pe gazda crescută în condiţii artificiale.          
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Abstract. Chernets A., Poiras L.*, A. Bivol, Elena Iurcu-Straistaru, ** Institute of 

Horticulture, *Institute of Zoology, **Institute of Viticulture. 
Testing of four insecticides: Diazinon 600 EC, Confidor 200 SL, Prestige 290 FS 

and Bi 58 NOU 405 EC in the concentration 0,05 – 4% against the root-knot nematodes 
(Meloidogyne spp.) in greenhouse. Diazinon in concentration 0,2 - 0,3 % appeared the 
most effective insecticide considerably decreasing the number of root-knot nematodes in 
ground at low cost of a preparation. 

Key words: Testing of insecticides against root-knot nematodes in greenhouse. 
INTRODUCERE 

Nematozii galicoli din genul Meloidogyne spp – organisme microscopice ale 
viermilor cilindrici cu lungimea de 0,2 – 1,4 mm care parazitează pe rădăcinile plantelor de 
cultură. Adulţii şi larvele nematozilor galicoli perforează celulele şi ţesuturile radicelelor 
cauzând cu excrementele lor anumite inflamaţii – gale, în care se acomodează, vieţuiesc şi 
se dezvoltă perturbând grav absorbţia, transportul apei şi a substanţelor nutritive cu 
consecinţe negative directe asupra creşterii şi dezvoltării plantelor gazdă. Datorită 
leziunilor cauzate plantelor, pe rădăcini se remarcă gale, forma şi numărul acestora variind 
în funcţie de planta gazdă, specie, efectivul plantelor şi a nematodului, precum şi condiţiile 
de mediu. La un atac puternic întreg ţesutul radicular al plantei este transformat într-o masă 
de gale de unde vine denumirea de maladie galigenă – Meloidogynoze. [6,10].. 
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Plantele atacate se ofilesc, se usucă şi pier în rezultatul deteriorării sistemului 
radicular. Frecvent atacul fitonematodului este asociat cu diferiţi agenţi fitopatogeni din 
genurile Alternarya spp, Pythium spp., Verticillium spp., Fusarium spp., etc. [7,1,2]. 

Nematozii galicoli din genul Meloidogyne spp., reprezintă specii polifage obligate, 
sedentare endoparazite, infestând un număr extreme de divers de plante de cultură 
aparţinând la 40 familii botanice. În RM se întâlnesc mai frecvent în agrocenoze pe teren 
protejat, cât şi pe arii deschise cu un potenţial maxim de invazie în anumite condiţii 
prielnice pentru ele (femela depune până la 2500 ouă). 

Numărul mare de specii, prolificitatea ridicată şi multitudinea de generaţii care se succed 
anual (până la 5 generaţii), capacitatea mare de adaptare la diverse soiuri, hibrizi, forme şi 
populaţii autohtone de plante agricole, au favorizat specializarea lor ca agenţi fitopatogeni prin 
evoluţia cronică şi afectarea distructivă a organelor vitale la plante. [6,10]. 

Fitonematozii galicoli sunt remarcaţi ca cei mai ofensivi dăunători şi agresivi pentru 
fitotehnia agricolă, nu numai în R. Moldova, dar şi în plan mondial la diverse culturi: cerea-
liere, tehnice, legumicole, plantaţii de pomi şi arbuşti, viţa de vie, plante decorative [8,7,3,4]. 

Meloidogynozele la culturile legumicole în special la tomate, ardei, castraveţi, dovlecei, 
etc şi plante decorative în condiţii de teren protejat, reprezintă una din cele mai extinse şi 
nocive maladii fitohelmintice cu mari dificultăţi în profilaxia şi combaterea ei, unde anual se 
necesită noi investiţii financiare şi materiale (nematocide costisitoare, profilaxia solului la 
temperaturi (70-80 grade C) cu vapori de apă fierbinte, dezinsecţia inventarului, etc). 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Pentru cercetarea eficienţei insecticidelor propuse asupra larvelor nematozilor galicoli s-

au utilizat următoarele preparate: Confidor- 20% c.a.(Imidacloprid – 20 gr/l) Bayer Crop 
Sciences, Germania;  BI-58  - forma nouă, 40% c.a., BASF, Germania; Diazinon – 60% c.a. 
(analog Bazudina), SGHL, R.S.A. şi Prestij - 29% c.a. (Penţicuron 150 gr/l + Imidacloprid 140 
gr/l), Bayer Crop Sciences, Germania. În experienţe s-a testat concentraţia soluţiei  de la 0,05% 
până la 4%.    Probele de sol au fost colectate din sere cu suprafaţa de 6 ha (12 sectoare a câte 
0,5 ha), unde mulţi ani s-a stabilit monocultura de tomate, din stratul superficial de la 0-15 cm 
şi un alt nivel mai profund de la 15-30 cm. Solul colectat de la fiecare 5 probe a fost bine 
omogenizat, apoi se colecta proba medie – 100 grame de sol, pentru extragerea larvelor 
nematozilor galicoli (Cobb, 1918; Boag, 1988, Romanenco, 1993). 

Extragerea nematozilor din sol s-a efectuat cu ajutorul unui bloc de site (cu celule cu 
diametrul 2 mm, 95 µm şi 25 µm). Filtratul obţinut se trecea repetat prin site cu  plasa de 
alamă, mărimea celulelor fiind 85 x 85 µm, conform metodei de pâlnie a lui Berman 
modificată după Nesterov, 1988, timp de 48 de ore. Suspensiile obţinute se supuneau 
analizei cantitative a larvelor eliminate din genul  Meloidogyne spp., iar o parte din ele au 
fost fixate în 4% soluţie de formalină, la temperatura de 65 grade C pentru fixare în 
preparate şi cercetarea taxonomică de evidenţiere a speciilor din genul Meloidogyne spp.  

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Termenul  în  care s-a constatat mai mult de 150 larve de nematozi galicole în 

probele investigate s-au utilizat ulterior în experienţele montate. Soluţia de insecticid (50 
ml) se turna în vasul cu 100 gr sol până la umezire deplină. Schema experienţei: control- 
apă, 1-confidor 0,05% ; 2-confidor 0,1% ; 3- duazinon 0,2% ; 4-duazinon 0,3% ; 5- prestij 
2% ; 6- prestij 4% ; 7- diazinon 0,2%+ confidor 0,05%; 8- Bi 58 nou 0,2%. Fiecare 
variantă în trei repetiţii. Expoziţiile variantelor de sol cu soluţii de insecticid s-a instalat 
timp de 3 zile şi 10 zile. 
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Tabelul 1 
Numărul de larve în probele de sol, după utilizarea preparatelor insecticide 

 
A 3-a zi după prelucrare A 10-a zi după prelucrare Varianta 

experienţei 1 2 3 mediu 1 2 3 mediu 
Control 130 160 180 157 148 172 140 154 
Confidor 0,05% 155 165 120 146 75 126 90 97 
Confidor 0,1 % 125 140 130 132 84 106 95 95 
Diazinon 0,2 % 0 0 0 0 15 24 10 16 
Diazinon 0,3 % 0 0 0 0 5 14 9 9 
Prestij 2 % 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prestij 4 % 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diazinon 0,2% + 
Confidor 0,05% 0 0 0 0 23 0 10 11 

BI 58 0,2% 140 170 120 143 120 138 76 111 
 

Cercetările preliminare a solului din sere au constatat o extensie neuniformă de larve 
în toate secţiile de teren protejat. În şapte secţii a câte 0,5 ha densitatea larvelor varia de la 
140 până la 400 unităţi la 100 gr sol, iar în celelalte secţii s-au dovedit a fi de la 20-50 
unităţi /100 gr. sol. Densitatea verticala de la 0-15 cm extensia larvelor a fost maximă de la 
260-300 unităţi de larve /100gr sol, iar de la 15-30cm densitatea numerică a diminuat până 
la 140-200 unităţi /100gr sol pe o suprafaţă de 0,5 ha. În sol s-au depistat larve de invazie 
(1-2) etapa doi de dezvoltare din genul Meloidogyne spp cu indici morfologici 300-500 în 
lungime şi 14-15 micrometri lăţimea. Această etapă de (1-2) a larvelor este caracterizată de 
o activitate fiziologică intensă, foarte mobilă în solul umed şi infiltrare în radicele plantei 
provocând formarea nodurilor galicole, ofilirea patologică urmată de peirea plantei gazdă. 
În procesul de cercetare taxonomică în afară de larvele din g. Meloidogyne spp au fost 
depistate şi alte specii de nematozi  fitopatogeni din genurile: Pratylenchus, Merlinius, 
Detilendeus; bacteriofagi din genurile: Acrobelus, Cephalabus, Acrobeloides, 
Mesorhabditis; micofagi din genul: Aphelenchus şi nematozii prădători din genul Tripyla. 

Larvele din genul Meloidogyne spp se eliminau prin metoda de decantare peste 3 
zile după introducerea soluţiei de insecticid. Fiecare probă de sol (100gr) se spală bine cu 
1litru de apă, iar rezidiul obţinut prin sita cu celule de 25 micrometri cu conţinut de 
nematozi se colectau în cutii Petri şi se studiau la microscop iniţial şi peste 7 zile. Acest 
procedeu era în concordanţă cu irigarea regulată a plantelor în sere, unde avea loc scăderea 
concentraţiei insecticidului în sol. 

Valorile tabelului prezentat reflectă  că larvele nematozilor galicoli nu au fost 
depistaţi în sol deja prelucrat cu preparate insecticide – duazunon 0,2% şi 0,3%; prestij 2% 
şi 4%; diazinon +confidor 0,05%.  Peste 10 zile după introducerea insecticidelor în sol  în 
variantele unde au fost utilizate preparatele - prestij 2% şi 4% nu au fost depistate nu 
numai larvele nematozilor galicoli dar şi alte organisme a caracteristicii solului. În varianta 
cu diazinon au fost depistate un număr nesemnificativ de larve (1-2) eclozionate recent din 
ou precum şi alte organisme din sol, iar utilizarea preparatelor confidor şi Bi 58 s-au 
dovedit a fi ne efective în aceste condiţii şi variante. 

Probele de sol ţinute la expoziţia de 10 zile prelucrate cu de insecticide în compa-
raţie cu expoziţia de 3 zile au demonstrat un efect mai eficient de acţiune nemijlocită din 
partea preparatelor confidor 0,1%, diazinon 0.2 şi 0,3 asupra larvelor nematodului galicol. 
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CONCLUZII 
1.Pentru combaterea nematodului galicul (Meloidogyne spp.) în teren protejat se poate  

de utilizat preparate necostisitoare şi de import, cum sunt diazinon 60%c.a. (analog bazedina) 
SGHL, RSA în concentraţi 0,2-0,3% pentru prelucrarea 8-10 m2 de teren  la adâncimea 0,3-0,4 
m, unde se necesită 200-300 ml de insecticid (sinecostul unui litru 10 dolari). 

2.Utilizarea preparatului  Prestij 29% c.n. (pencicuran 150 g/l + imidacloprid) Bayer 
Crop Lciencis, Germania în concentraţie de 2-4% este ne eficientă pentru că este prea 
costisitoare (costul unui litru 44 dolari) şi foarte toxic. 
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Abstract: The article contains dates about complex of phytophagous and predatory 

mites on the herbaceous medicinal plants. The scientific investigation in this directions 
demonstrates that on this plants are recorded from one to eleven or more predatory species 
of phytoseiids mites. 

Keywords: mites, predatory, phytoseiid, phytophagous, medicinal plants, herbaceous. 
INTRODUCERE 

Este cunoscut faptul că, medicina tradiţională pe lîngă preparatele medicinale de 
provenienţă chimică utilizează şi preparate de provenienţă naturală. În diferite epoci s-au 
utilizat diferite plante cu proprietăţi medicinale în tratarea bolilor la om şi animale. 

Actualmente în farmaciile ţării se vînd cel mai mult plante medicinale de 
provenienţă Ucraina. Poate ar fi timpul ca să încerce şi fermierii noştri de a-şi cultiva pe 
lîngă cîmpurile agricole porţiuni nu prea mari cu plante medicinale. E de dorit ca să fie 
promovate tehnologiile de cultivare şi protecţie a lor. Ca şi plantele de cultură, plantele 
medicinale necesită de tehnologii de cultivare şi mai puţin măsuri de protecţie. Pe lîngă 
aceasta, aceste plante servesc ca gazdă a unui complex de insecte şi acarieni utili, şi 
totodată, avînd perioade frecvente de înflorire, servesc ca sursă de hrană suplimentară cu 
polen pentru complexul de acarieni prădători şi insecte acarifage. 
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