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1. Introducere  
 
 Strategiile de combatere integrat  au fost utilizate în ultimii 100 de ani dar 

conceptul nu a fost cunoscut pe scar  larg  pân  la sfâr itul anilor 1970 (Zalom i 
Fry, 1992).  

Începând cu anul 1980, combaterea integrat  a fost considerat  ca o metod  
de combatere ecologic  i eficient  economic a d un torilor în agricultur , 
silvicultur , s n tate public  etc. Pe scar  larg  se apreciaz  c  metoda combaterii 
integrate constituie o strategie de lupt  împotriva d un torilor care se bazeaz  pe 
principii ecologice i care ia în considerare factorii de mortalitate natural , cum 
sunt du manii naturali ai d un torilor i condi iile de temperatur  i precipita ii, în 
acela i timp înl turând pe cât este posibil tehnicile de combatere care afecteaz  în 
mod negativ factorii de mortalitate natural .  

În ara noastr , metoda de combatere integrat  a d un torilor forestieri a fost 
tratat  în literatura de specialitate la început ca un concept teoretic cu mari 
perspective de aplicare în practic .  Adam Simionescu (1990, 1994), urmând o 
preocupare veche i aflat  în permanen  în aten ia speciali tilor în protec ia 
p durilor, promoveaz  ideea integr rii mijloacelor de protec ie în silvicultur , în 
acest sens r spunzându-se dezideratului de a l sa natura s  lucreze, intervenindu-se 
doar acolo unde r nile sunt prea mari. În acest context, se ine seama c  orice 
specie component  a biocenozei ocup  o ni  ecologic  i prin urmare nu se pune 
problema eradic rii unui d un tor ci se ac ioneaz  în a a fel încât d un torii s  fie 
men inu i sub pragul critic de v t mare. Prin urmare s-a ajuns la conturarea 
conceptului de combatere integrat  a d un torilor forestieri ca un ansamblu de 
m suri silviculturale, fizico – mecanice, biologice, inclusiv chimice dar mai pu in 
poluante, m suri ce se aplic  înc  de la întemeierea culturii forestiere i pân  la 
exploatarea acesteia, asigurându-se în propor ie cât mai mare regenerarea natural . 

În general,  în activitatea de protec ie a p durilor, accentul cade pe depistarea 
i prevenirea înmul irii în mas  a d un torilor pe cât este posibil. Douce, G.K. et 

al. (2002) consider  c  principiul cel mai important în combaterea integrat  a 
d un torilor const  în utilizarea unei metode de combatere doar atunci când este 
necesar s  se previn  atingerea unor nivele inacceptabile ale daunelor produse. 
M surile de combatere vor fi alese în func ie de frecven a i intensitatea atacului, 
de raportul cost / beneficiu, de reglement rile legale i de mediu. Fiecare ac iune 
întreprins  în direc ia asigur rii protec iei p durilor împotriva d un torilor  trebuie 
s  urm reasc  câteva criterii fundamentale: 
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Resursele exploatabile reprezint  o component  a unui ecosistem 
func ional. 
Prezen a unui organism cu poten ial d un tor nu constituie neap rat o 
problem  de protec ie. 
Înainte de a se ac iona  trebuie automat luate în considerare i analizate 
toate modalit ile posibile de combatere. 
Trebuie s  se cunoasc  biologia speciei atacate i modul în care aceasta 
interac ioneaz  cu ecosistemul din care face parte. 
Trebuie identificat  specia d un toare, cunoscut  biologia acesteia, 
identificat tipul de v t mare pe care aceasta o produce i ini iat un 
studiu asupra importan ei economice a v t m rilor produse. 
Se impune luarea în considerare i identificarea cât mai repede posibil a 
principalilor factori de mediu care influen eaz  (pozitiv sau negativ) 
specia d un toare sau speciile cu poten ial de d unare. 
Trebuie analizate toate tehnicile care individual sau în combina ie pot 
conduce la distrugerea sau reducerea nivelului popula iilor de 
d un tori. 
Programul adoptat în lupta împotriva d un torilor trebuie s  fie flexibil, 
s  poat  fi adaptat la condi iile variabile de la o zon  la alta, de la un an 
la altul. 
Trebuie inut cont de complexitatea ecosistemului i de modific rile ce 
pot interveni, urm rind s  se anticipeze evolu ia ulterioar  a dinamicii 
ecosistemului, eventualele reac ii negative la ac iunile întreprinse. 
Se recurge la identificarea stadiilor de dezvoltare sensibile din ciclul de 
via  al speciei d un toare i direc ionarea ac iunilor de combatere c tre 
aceste stadii. 
Pe cât este posibil, trebuie s  se urm reasc  aplicarea i dezvoltarea de 
metode care conserv , sus in sau m resc impactul factorilor biotici i 
fizici ce provoac  mortalitate asupra popula iilor de d un tori. 
Atunci când este posibil, se va încerca m rirea biodiversit ii 
ecosistemului prin m suri silviculturale (promovarea arboretelor de 
amestec în defavoarea monoculturilor mult mai pu in stabile la ac iunea 
factorilor de mediu destabilizatori). 
Monitorizarea lucr rilor de protec ie este util  i absolut necesar  
pentru a se înregistra evolu ia ulterioar  a dinamicii ecosistemului în 
care s-a intervenit. 

 
2. Elemente esen iale în elaborarea strategiilor de combatere 
integrat  

 
F r  îndoial , evaluarea nivelului popula iei de d un tori i stabilirea 

m surilor de aplicat sunt elemente de baz  în orice program de combatere 
integrat .  
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Studiul rela iilor ce se stabilesc între nivelul popula iilor de d un tori, reac ia 
plantei gazd  la v t m ri i pierderile economice ce rezult  în urma atacului 
constituie punctul de plecare în adoptarea unei strategii de combatere adecvate  
(Pedigo, 1996). Stabilirea strategiilor de combatere integrat  este important  sub 
aspect practic, reunind aspecte fundamentale de biologie i economie în acela i 
timp. 
 Stern et al. (1959) propun urm toarele elemente esen iale i în prezent în 
elaborarea sistemelor de combatere integrat  a d un torilor: daune economice, 
prag economic de d unare i prag economic de interven ie (pragul economic de 
declan are a ac iunilor de combatere). Necesitatea definirii unor densit i critice 
ale popula iilor de d un tori a decurs din ideea c  anumite nivele ale v t m rilor 
produse de d un tori pot fi tolerate întrucât majoritatea speciilor nu sunt 
d un toare i nu produc v t m ri importante decât în anumite condi ii sta ionale. 

Daunele economice constituie un element definitoriu al pragului economic 
de d unare care este definit de c tre Stern et al. (1959) ca „nivelul pagubelor care 
justific  costul m surilor artificiale de combatere”. Defini ia are o deficien  
întrucât nu d  o expresie cantitativ  a ceea ce înseamn  justificare economic .  

Pornind de la defini ia dat  de Stern, Southwood i Norton (1973), cita i de 
Pedigo (1996), au propus o expresie matematic  practic  care a fost utilizat  pe 
scar  larg : 

 
C(a) = Y[s(a)] x P[s(a)] – Y(s) x P(s), (1) 

 
în care:  
Y reprezint  produc ia;  
P – pre ul pe unitatea de produs;  
s –  nivelul v t m rilor;  
a – activitatea de combatere;  
s(a) – nivelul daunelor dup  aplicarea m surilor de combatere;  
C(a) – costul ac iunilor de combatere. 
 
Aceast  ecua ie exprim  cheltuielile realizate cu m surile de combatere ca 

diferen a dintre pre ul produc iei ob inute prin aplicarea m surilor de combatere i 
pre ul produc iei în absen a aplic rii m surilor de combatere. În consecin , 
pagubele economice încep din momentul în care valoarea daunelor este egal  cu 
costul m surilor de combatere. 

Mai întâi trebuie precizat faptul c  termenii de „daun ” i „v t mare” nu sunt 
sinonimi. V t marea reprezint  o leziune fizic  provocat  plantei prin activitatea 
biologic  a unui d un tor, în special prin hr nire (de exemplu, realizarea de 
sisteme de galerii între scoar  i lemn, în cazul gândacilor de scoar ). Dauna 
reprezint  pierderile cuantificabile, calitative i cantitative, rezultate în urma 
v t m rilor produse de d un tori (de exemplu, declasarea lemnului atacat de 
gândacii xilofagi). 
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În concluzie, orice nivel al infest rilor cauzeaz  v t m ri dar nu orice nivel 
al v t m rilor cauzeaz  daune. De obicei, plantele tolereaz  v t m rile reduse, un 
nivel sc zut al acestora neconducând la pagube suficient de mari care s  justifice 
timpul sau cheltuielile alocate opera iunilor de combatere (Meyer, 2000). 

Conceptul de prag economic de d unare (PED) s-a dezvoltat simultan cu 
cel de combatere integrat  a d un torilor i a fost folosit pentru a promova 
utilizarea mai ra ional  a pesticidelor, pentru a evita apari ia speciilor rezistente la 
pesticide, pentru a reduce acumularea de reziduuri în corpul plantelor i 
animalelor, pentru a reduce efectele negative ale pesticidelor asupra altor 
organisme decât cele care constituie inta ac iunilor de combatere (Diane 
Alston,1996). 

Pragul economic de d unare a fost definit ini ial de c tre Stern i colab. 
(1959) ca fiind cel mai sc zut nivel al densit ii popula iei de d un tori la care se 
înregistreaz  pagube economice. Este un element de baz  în func ie de care se iau 
deciziile referitoare la aplicarea m surilor de combatere.  

Pragul economic de d unare este o valoare teoretic  în func ie de care se 
evalueaz  stadiul v t m rilor i poten ialul distructiv al popula iilor de d un tori 
(Pedigo, 1999). De i pragul economic de d unare este exprimat ca o densitate a 
popula iei de d un tori, de fapt acesta indic  nivelul v t m rilor produse. Se 
indic  densitatea popula iei de d un tori întrucât în practic  aceasta este mai u or 
de determinat decât stadiul v t m rilor i evolu ia daunelor (figura 1). 

  

 
 

Figura 1 Reprezentarea grafic  a pragului economic de d unare i a rela iilor 
cu pagubele economice, beneficiile i costurile (dup  Diane Alston, 1996) 
Figure 1. Graphic representation of economic injury level and the relationships 
to economic loss, benefits and costs 
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Meyer (2000) consider  pragul economic de d unare ca fiind densitatea 
popula iei la care costul ac iunilor de combatere este egal cu valoarea daunelor 
produse (actuale sau viitoare). La densit i mai mici ale popula iei de d un tori nu 
se justific  interven iile de combatere deoarece costurile tratamentelor (manoper  
i materiale) dep esc valoarea daunelor. La nivele ale densit ii popula iei de 

d un tori echivalente pragului economic de d unare cheltuielile realizate sunt 
compensate printr-o reducere cel pu in echivalent  a daunelor produse de 
d un tori. 

 Important este s  se accepte faptul c  pragul economic de d unare depinde 
de costul m surilor de combatere i de valoarea produc iei simultan, astfel încât 
mai întâi trebuie s  se stabileasc  valoarea pagubelor cauzate de d un tor. 

Conceptul de prag economic de d unare este util întrucât cuantific  raportul 
cost / profit care fundamenteaz  deciziile referitoare la aplicarea m surilor de 
combatere. Deoarece în majoritatea cazurilor exist  un interval de timp destul de 
mare între implementarea strategiilor de combatere i ob inerea efectelor asupra 
popula iilor de insecte, este de preferat ca întotdeauna s  se înceap  ac iunile de 
combatere înainte ca popula ia actual  s  ating  pragul economic de d unare.   

Pragul economic de interven ie difer  de pragul economic de d unare prin 
faptul c  este un indicator practic, de ac ionare i nu unul teoretic.  

Stern (1973) define te pragul economic de interven ie ca densitatea 
popula iei de d un tori la care trebuie ini iate m surile de combatere pentru a 
preveni cre terea popula iei de d un tori pân  la pragul economic de d unare 
(figura 2).  
 

 
 

Figura 2 Evolu ia popula iilor de d un tori ca urmare a aplic rii m surilor de 
combatere (dup  Stern, 1973) 
Figure 2. The dinamic of pest population when a pest control action is taken 

 
De i exprimat ca densitatea popula iei, pragul economic reprezint  momentul 

în care trebuie ini iate m surile de combatere. Este un indicator complex, care 
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depinde de câ iva parametri dificil de estimat i prognozat, cei mai importan i 
dintre ace tia fiind: 

valoarea pragului economic de d unare; 
biologia d un torului i a gazdei (dinamica popula iilor d un torului 

pe parcursul unui sezon de vegeta ie, interac iunile d un torului cu alte 
specii de d un tori i cu du manii naturali, rezisten a la pesticide manifestat  
de unele specii de d un tori); 

coeficientul de cre tere a popula iei i nivelul v t m rilor; 
timpul necesar aplic rii m surilor de combatere. 

Aplicarea consecvent  a pragurilor economice în fundamentarea m surilor de 
combatere integrat  are drept rezultat utilizarea în cantitate mic  a pesticidelor prin 
sc derea frecven ei aplic rii acestora. Astfel, extinderea aplic rii pragurilor 
economice este considerat  o modalitate eficient  de men inere a calit ii mediului. 

Activit ile care implic  o îmbun t ire a calit ii mediului includ în 
evaluarea pragului economic de d unare variabile precum: costuri de mediu, 
reducerea nivelului v t m rilor prin cre terea rezisten ei plantelor  gazd , 
reducerea frecven ei de aplicare a pesticidelor. 

 
2. Conceptul de prag economic de d unare i calitatea mediului 

 
Aplicarea consecvent  a pragului economic în fundamentarea m surilor de 

combatere integrat  are drept rezultat utilizarea în cantitate mic  a pesticidelor prin 
sc derea frecven ei aplic rii acestora. S-a estimat c  monitorizarea m surilor de 
combatere, stabilirea pragurilor economice de d unare i reducerea dozajului 
pesticidelor contribuie la reducerea utiliz rii pesticidelor cu 30 – 50%. Astfel, 
extinderea aplic rii pragurilor economice este considerat  o modalitate eficient  de 
men inere a calit ii mediului. 

Promovarea m surilor de combatere integrat  are drept rezultat sc derea 
cantit ilor de pesticide ce intr  în sistem men inând în acela i timp nivelul 
produc iei i profitului. În cele mai multe cazuri se urm re te aplicarea de metode 
alternative care s  înlocuiasc  metoda chimic . Activit ile care implic  o 
îmbun t ire a calit ii mediului includ în pragul economic de d unare variabile 
precum: costuri de mediu, reducerea nivelului v t m rilor prin cre terea toleran ei 
plantelor i reducerea ratei de aplicare a pesticidelor. 

 
3. Limitele aplicabilit ii conceptului de prag economic 

 
Viitoarele aplica ii i îmbun t iri ale pragurilor economice în combaterea 

integrat  implic  dep irea unor limite reprezentate de o insuficient  cunoa tere a 
influen ei factorilor interni i externi asupra sistemului gazd  – d un tor, de 
neacordarea importan ei cuvenite apari iei fenomenului de rezisten  a unor specii 
d un toare la ac iunea pesticidelor sau a pericolului de a scoate de sub controlul 
biologic natural a unor specii de insecte d un toare etc. Se impune cunoa terea 
riguroas  a dinamicii popula iilor de d un tori concomitent cu îmbun t irea 
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capacit ii de prognozare a tendin elor evolu iei popula iilor de insecte. Sunt 
necesare de asemenea i cunoa terea mai bun  a daunelor pe care le produc 
d un torii i r spunsul plantelor gazd  la aceste v t m ri. Cunoa terea 
aprofundat  a reac iei plantelor gazd  la atacul d un torilor ar putea contribui la 
stabilirea unor praguri economice de d unare care s  exprime fidel situa ia din 
teren i care s  contribuie la fundamentarea unor solu ii manageriale practice care 
s  asigure i o îmbun t ire a randamentului i eficien ei activit ilor de combatere 
a d un torilor. 

Limitele aplicabilit ii pe scar  larg  a acestor indicatori economici se 
datoreaz  i faptului c  nu exist  o expresie matematic  pentru pragul economic de 
interven ie cu ac iuni de combatere, c  nu se pot evalua cu precizie costurile 
aplic rii ac iunilor de combatere i densitatea popula iei de d un tori, c  este 
dificil  previzionarea unor variabile de care depinde pragul economic de d unare, 
precum pia a, c  nu se pot evalua pierderile produse de insecte prin sc derea 
capacit ii ecosistemului forestier de a- i exercita func iile protective. 

 
4. Concluzii 

 
în condi iile economiei de pia , apare necesitatea fundament rii 
economice a ac iunilor de combatere a d un torilor, în scopul 
îmbun t irii randamentului i eficien ei acestora; 
stabilirea strategiilor de combatere integrat , reclam  îmbinarea 
no iunilor de biologie i economie în acela i timp; 
plantele tolereaz  nivele reduse de infestare, pagubele produse 
nefiind suficient de mari pentru a justifica timpul i cheltuielile 
alocate ac iunile de combatere; 
termenii „daun ” i „v t mare” nu sunt sinonimi, întrucât orice nivel 
al infest rilor cauzeaz  v t m ri dar nu orice nivel al v t m rilor 
cauzeaz  daune; 
cunoa terea pragului economic de d unare conduce la utilizarea 
ra ional  a pesticidelor, evitându-se astfel apari ia fenomenelor de 
rezisten  a unor specii de d un tori la tratamentele chimice aplicate 
excesiv i distrugerea speciilor folositoare din biocenozele forestiere; 
la nivele ale densit ii popula iilor de d un tori echivalente cu pragul 
economic de d unare, cheltuielile realizate cu ac iunile de combatere 
sunt compensate printr-o reducere cel pu in echivalent  a pierderilor 
provocate de atacurile d un torilor; 
dep irea limitelor actuale determinate de cunoa terea insuficient  a 
unor aspecte de ordin biologic i economic, ar putea permite 
extinderea aplic rii pragurilor economice în adoptarea strategiilor de 
combatere integrat , asigurându-se astfel o modalitate eficient  de 
men inere a calit ii mediului; 
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Abstract 
 

Economic aspects in integrated forest pest control strategies 
 

 The decision - making in integrated pest management is based on elements 
that involve both biology and economics: economic threshold and economic injury 
level. The evaluation of these two elements is difficult to make because its depend 
on variables that can't be estimate with accuracy. 

Keywords: integrated pest management, economic injury level, economic 
threshold, economic loss. 
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