
SINTEZA REZULTATELOR 

 

Contract subsidiar nr. 11/06.03.2019: ˮImplementarea și aplicarea tratamentelor fitosanitare 

cu produse acceptate de Uniunea Europeană și evaluarea eficacității acestoraˮ. 

Responsabil de contract: dr. ing. Nicolai Olenici 

Rezultate obținute. 

- La subactivitatea 1.2. - "Recoltarea și analizarea probelor de sol pentru stabilirea 

densității populațiilor în stadiul de eonimfă, pronimfă (în primăvară) și elaborarea prognozei" 

s-au elaborat două buletine de analiză (unul pentru Ocolul Silvic Miercurea Ciuc și unul pentru 

Ocolul Silvic Curtea de Argeș) privind densitatea populațiilor de Cephalcia în stadiul de 

pronimfă și pupă (figura 1), respectiv prognoza infestării arboretelor de molid cu acest dăunător 

în cursul anului 2019. Buletinul de analiză de la Ocolul Silvic Curtea de Argeș conține și 

rezultatele pentru suprafețele de pădure care în anii anteriori erau gestionate de Ocolul Silvic 

Mușătești și pentru care se întocmea buletin de analiză separat. Cele două buletine de analiză 

au reprezentat livrabilele 1.2.1 și 1.2.2 din 2019 (rezultate parțiale). 

- La subactivitatea 1.3. - "Instalarea panourilor galbene cu clei, monitorizarea zborului 

adulților de Cephalcia și analizarea materialului recoltat" s-a elaborat un buletin de analiză 

(pentru Ocolul Silvic Miercurea Ciuc) privind dinamica zborului viespilor de Cephalcia (figura 

2) în cursul anului 2019. Acesta a reprezentat livrabilul 1.3.1/2019 (rezultat parțial). 

- La subactivitatea 3.2.  - "Realizarea hărților și a traseelor de zbor prestabilite și 

instruirea personalului ocoalelor silvice și a prestatorilor de servicii avio, cu privire la încărcarea 

harților și utilizarea echipamentelor GPS" s-au realizat 4 hărți georeferențiate (Figura 3)cu 

traseele de zbor pentru trupurile de pădure Manafu, Cioflecu, Albele și Teșila-Ogarca din 

Ocolul Silvic Ghimpați. Acestea au constituind livrabilul 3.2.1/2019 (rezultat parțial). De 

asemenea, s-a elaborat un set de Instrucțiuni de lucru cu privire la realizarea hărților, încărcarea 

acestora în dispozitivul GPS Garmin Aera 500, deținut de prestatorul de servicii, și utilizarea 

acestui echipament GPS. Instrucțiunile au constituit livrabilul 3.2.2/2019 (rezultat parțial). 

- La subactivitatea 3.3. - "Analiza respectării traseelor de zbor și a eficacității 

tratamentelor" s-a realizat o bază de date privind trupurile de pădure în care s-au efectuat 

lucrările de combatere (inclusiv hărțile cu traseele de zbor înregistrate) și informațiile despre 

tratamentele aplicate (Figura 4), constituind livrabilul 3.3.1/2019 (rezultat parțial), precum și 

raportul de activitate, constituind livrabilul 3.3.2/2019 (rezultat parțial) 

 

   

 

Figura 1 (stânga) - Eonimfe de Cephalcia abietis. Majoritatea exemplarelor sunt verzi, dar unele (mai 

puțin de 10%) sunt de culoare galbenă-portocalie. (Foto. N. Olenici) 

Figura 2 (dreapta) – Masculi de Cephalcia abietis (Foto. N. Olenici) 



 

Figura 3 - Crearea poligoanelor în Google Earth 

  
Manafu                                                                            Cioflecu  

  
Albele                                                                         Teșila-Ogarca 

Figura 4 - Traseele de zbor înregistrate pentru trupurile de pădure din cadrul OS Ghimpați  


