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INTRODUCERE
Evoluţia domeniului protecţiei culturilor în ultima jumătate de veac, este
marcată de o puternică proliferare a organismelor dăunătoare culturilor agricole care
a determinat dezvoltarea măsurilor de combatere chimică integrată într-un complex
de metode care să asigure sănătatea plantelor.
Datorită noilor descoperiri în domeniul substanţelor chimice de combatere
(produse de uz fitosanitar) cât şi a metodelor de combatere a bolilor, dăunătorilor şi
buruienilor din culturile agricole, succesele obţinute în reducerea pierderilor produse
de aceasta, au fost deosebit de mari. In efuziunea de care au fost cuprinşi majoritatea
celor ce se ocupă de protecţia plantelor, nu s-a acordat însă suficientă atenţie
efectelor secundare negative ale pesticidelor.
Apariţia de rase rezistente, fenomenele de poluare, perturbarea biocenozelor,
etc., au impus reconsiderarea întregului sistem de combatere practicat.
Lucrarea de faţă prezintă o concepţie ecologică aplicată în protecţia
plantelor, respectiv a protecţiei culturilor de prăsitoare din arealul agricol al
judeţului Ilfov - combaterea integrată - în scopul eliminării efectelor secundare
negative ale aplicării produselor de uz fitosanitar, inclusiv a poluării.
Noţiunea de combatere integrată propusă de Bartlett în 1956 şi de Stern în
1959, se referea la integrarea combaterii chimice cu cea biologică. Ulterior, în
special în Europa, concepţia a fost extinsă prin îmbinarea tuturor metodelor de
combatere a insectelor.
La prima şedinţă a grupului de experţi F.A.O. (1967), combaterea integrată
a fost definită ca „ un sistem de reglare a populaţiilor de dăunători, care ţinând
seama de mediul particular şi de dinamica speciilor luate în considerare, foloseşte
toate metodele corespunzătoare într-un mod cât se poate de compatibil, pentru a
menţine dăunătorii la un nivel la care nu produc pagube economice".
Aşa cum se subliniază adesea în această „concepţie", metodele de combatere
se îmbină, dar nu la întâmplare, ci de aşa manieră încât acţiunea regulatoare a
factorilor naturali ai mediului să se manifeste din plin.
Terminologia pentru a defini această noţiune este destul de variată,
folosindu-se în decursul timpurilor termeni cum sunt: combatere armonioasă (De
Fluiter, 1961; De Voute, 1964,1969), sistem de combatere integrată (Chant, 1966),
etc.
Se consideră că în cazul combaterii integrate, se urmăreşte în primul rând
dirijarea interrelaţiilor din biocenoză, astfel că aceasta să se apropie de cele naturale
sau care în mod intenţionat sunt dirijate în favoarea paraziţilor şi prădătorilor.
Tot mai des în literatura de specialitate se întâlneşte termenul de combatere
amenajată. Această noţiune se referă la integrarea şi transpunerea în practică a
acţiunilor de protecţia plantelor, pe baza unei prevederi a consecinţelor economice
sociale şi de combatere integrată.

Cercetările făcute încă din 1946 de Pickett în Canada, la măr, de Will în
1951 la bumbac în Peru şi de Stern în 1959 la bumbac în California au pus bazele
combaterii integrate. Principiile generale elaborate cu acest prilej aplicate la
condiţiile concrete ecologice din alte zone s-au dovedit valabile în diferite ţări
(Scepetilnicova, 1965, Fadeyeu, 1975, Mathys şi Baggiolini, 1965, 1967, 1969,
Wengorek, 1974, etc).
FAO, OEPP, OIIB, (Biliotti, 1960, 1970, 1974) şi alte organizaţii
internaţionale preluând aceste idei au iniţiat o activitate organizatorică intensă
pentru promovarea combaterii integrate.
în ţara noastră, conceptul de combatere integrată prin îmbinarea diferitelor
mijloace de combatere este de mult cunoscut şi a fost popularizat începând din anul
1975 (Baicu 1975).
Simpozioanele şi consfătuirile pe teme de combatere biologică şi integrată
au permis să se facă un fertil schimb de idei şi să se treacă la elaborarea de scheme
concrete de combatere integrată.
Strategiile ce se concep pentru viitor nu trebuie să-şi propună (şi nici nu este
posibil) o combatere „perfectă" şi cu atât mai mult lichidarea unui organism
dăunător. Ele trebuie să asigure protecţia culturilor într-o cât mai mare măsură.
în rezolvarea problemelor generate de organismele dăunătoare ale culturilor
agricole trebuie să se pornească de la ideea de convieţuire.
Odată pătruns într-un teritoriu, un organism de dăunare nu poate (în
frecvente cazuri) fi eliminat în totalitate.
Un element de bază al conceptului de combatere integrată este pragul
economic de dăunare (PED), care corespunde acelui nivel al populaţiei sub care
daunele pot fi tolerate, dar a cărei depăşire impune măsuri de combatere pentru
evitarea pierderilor sau compromiterea culturii.
Lucrarea de faţă încearcă să prezinte, problemele generale pe care le pune
combaterea integrată şi stadiul actual de elaborare a schemelor de combatere
integrată a dăunătorilor la culturile de prăsitoare din judeţul Ilfov.
Cercetările s-au efectuat pe o perioadă de 4 ani, 2003-2006, în două
localităţi din judeţul Ilfov, respectiv două Societăţi agricole şi anume:
1. Societatea Agricolă Grădiştea - Ilfov;
2. Societatea Comercială Agricoserv Ştefăneşti - Ilfov.
Aceste unităţi cultivă terenurile agricole ale proprietarilor de pământ în
sistem de arendă, în cadru organizat (exploataţii agricole), unde se realizează şi se
aplică tehnologii de cultură performante:
efectuarea lucrărilor agricole la momentul optim cu utilaje de ultimă
generaţie;
aplicarea dozelor de îngrăşăminte, funcţie de rezerva de elemente
nutritive din sol şi cerinţele plantei cultivate;
folosirea soiurilor de plante cu un înalt potenţial productiv;
respectarea asolamentului;
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aplicarea la momentul optim a tratamentelor fitosanitare în
conformitate cu avertizările emise de organele de specialitate;
introducerea în cultură a noilor tehnologii, care duc la ridicarea
producţiilor la unitatea de suprafaţă cât şi a calităţii acestora.
Pentru realizarea acestei lucrări, m-am bucurat de un real sprijin din partea
unor personalităţi din cadrul învăţământului universitar de profil, din cercetarea
agricolă şi nu în ultimul rând din producţie, prilej cu care ţin să mulţumesc din toată
inima:
i l p D-lui Profesor univ. dr. Gheorghe Sin - Secretarul General al
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gh. Ionescu Siseşti"
îndrumător pentru elaborarea tezei de doctorat;
D-lui Profesor dr. Roman Gheorghe Valentin - U.S.A.M.V. Bucureşti;
D-lui Profesor univ. dr. Iliescu Horia - Director I.C.D.P.P. Bucureşti;
D-lui dr. biol. Popov Constantin - I.N.C.D.A. Fundulea;
D-rei conf. dr. Ionela Dobrin - U.S.A.M.V. Bucureşti;
D-lui Iancu Florian - Preşedintele S.A. Grădiştea - Ilfov;
D-lui Costea Alexandru - Director S.C. Agricoserv Ştefâneşti - Ilfov;
Colectivului de specialişti fîtosanitari ai Unităţii Fitosanitare Ilfov.
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