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REZUMAT. Scopul acestei lucrări este acela de a evidenţia calitatea producţiei de grâu în localităţile din judeţul Timiş în anii 2007-
2008. Atacul produs de ploşniţele cerealelor asupra culturilor de grâu prezintă o importanţă economică deosebită.  
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ABSTRACT. This paper purpose is to point out the quality cereals production in the places in the County of Timiş in 2007 - 2008. The 
attack produced by cereal bugs on wheat crops has great economic importance. 
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1. INTRODUCERE 

În România sunt semnalate speciile E.maura L., 
E.austriaca Schr., E.integriceps Put., E.testudinaria. 
Cele mai răspândite sunt primele trei specii, cunoscute 
sub denumirea de „ploşniţele cerealelor”. Ploşniţele au 
o singură generaţie pe an. 

2. MATERIAL ŞI METODĂ 

În toamnă s-a făcut evaluarea efectivului numeric 
retras pentru hibernare în păduri. Acesta  a fost realizat 
în urma sondajelor care au fost executate începând cu 
data de 10 – 15 septembrie 2006. 

Se raportează numărul de insecte vii găsite la suprafaţa 
controlată în m2, obţinând densitatea medie pe m2. Se 
înmulţeşte densitatea medie în m2 cu suprafaţa pădurii, 
obţinând rezerva în aceea pădure. Se însumează apoi 
rezultatele obţinute. Se împarte apoi numărul de ploşniţe 
reieşite din calcul la suprafaţa în m2 a pădurilor controlate 
şi se obţine rezerva medie anuală a judeţului pe m2. 

3. REZULTATE  OBŢINUTE 

În condiţiile  climatice ale anului 2006 rezerva 
biologică de ploşniţe ale cerealelor din judeţul Timiş s-a 
diminuat considerabil de la o densitate  medie de 0,6 
exemplare/m2 la 0,4 exemplare/m2. 

 
Tabelul 1. Evoluţia rezervei biologice medii de ploşniţe ale 

cerealelor în perioada 2006 – 2008 din pădurile judeţului Timiş 
 

Primăvara 
2006 

Toamna 
2006 

Primăvara 
2007 

Toamna 
2007 

Primăvara 
2008 

0,6 0,4 0,4 0,5 0,4
 

0.6

0.4 0.4

0.5

0.4

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

2006
Primăvara

2006 Toamna 2007
Primăvara

2007 Toamna 2008
Primăvara

Timp

%
 re

ze
rv

a 
bi

ol
og

ic
ă 

vi
ab

ilă

 
 

Fig. 1. Proporţia rezervei biologice medii de ploşniţele cerealelor în 
anii 2006-2008 în judeţul Timiş. 

În anul 2007 densitatea a crescut în toamnă la 0,5 
exemplare/m2. În primăvara anului 2008 fiind ca şi în 
primăvara anului precedent de 0,4 exemplare/m2.  

Proporţional cea mai mare diferenţă medie a rezervei 
biologice s-a constatat în primăvara anului 2006 
comparativ cu toamna anului 2006. 
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Fig. 2. Dinamica rezervei biologice de ploşniţe ale cerealelor din 
pădurile din judeţul Timiş în anii 2006 – 2008. 

4. CONCLUZII 

Dinamica rezervei biologice medii de ploşniţe ale 
cerealelor din judeţul Timiş reflectă tendinţa descrescă-
toare a acesteia. Astfel în primăvara anului 2008 
rezerva biologică fiind cu 0,2 exemplare/m2 mai redusă 
decât în primăvara anului 2006. 

În general în cursul celor trei ani de observaţii 
rezerva biologică de ploşniţe ale cerealelor s-a menţinut 
în proporţii rezonabile astfel încât nu s-au înregistrat 
atacuri notabile care să afecteze în mod foarte 
semnificativ cantitatea de cereale păioase recoltate în 
judeţul Timiş. 
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