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Rezumatul proiectului 

Modelul de specie studiată de grupul nostru sunt păduchile de mazăre (Acyrthosiphon pisum). Analizele 

genetice recente estimează că A. pisum este în curs de speciaţie cel puţin formele din lucernă şi cele din 

trifoi roşu se pot considera specii separate. Se consideră că planta gazdă universală este mazărea de unde 

s-a adaptat la trifoi roşu şi la lucernă şi s-au format subspecii (ori rase) adaptate la aceste plante. Mai mult 

de atât se aşteaptă că alte nouă specii vor fi curând separate din cele existente. De aceea s-a pus 

întrebarea de ce o specie dăunătoare al cărui control prin pesticide costă anual în lume în jur de 100 

millioane USD se diversifică atât de repede? Care sunt factorii care duc la această evoluţie rapidă care până 

la urmă va costa mult peste suma anuală cheltuită pentru combatere? De asemenea nu se cunoaşte de ce 

apar între toate populaţiile forme de culoare roşie între cele verzi? Prezenţa acestor culori apare paradoxal 

din punct de vedere evolutiv atât timp încât cele de culoare roşie pe suprafeţe verzi cum ar fi planta lor 

gazdă sunt uşor de depisat de către insectele prădătoare. Noi am considerat că prădătorii sunt factorii cei 

mai puternici care la rândul lor determină această necesitate la A. pisum de a schimba planta gazdă. Din 

acest punct de vedere prădătorii pot determina evoluţia rapidă ale păducilor de mazăre. Predaţia cu efect 

diferit asupra exemplarelor roşii faţă de cele verzi poate influenţa diferit această evoluţie pe diferite plante 

gazde. 

Pentru a verifca ipoteza, pe parcursul anului de cercetare 2013 am efectuat următoarele analize pe teren 

conform planului de cercetare: 

Încă din anul 2012 au fost plantate parcelele de cercetare de plante gazde pentru păduchi de mazăre. 

Dintre aceste plante lucerna şi trifoiul fiind culturi perene, mazărea a fost replantată în 2013, fiecare în 20 

de blocuri de câte 10 m2. 

Plantele au fost semănate în modul în care se utilizează semănatul pentru furaj ale acestora. Din luna mai 

până în octombrie s-au efectuat următoarele analize cantitative: 



 

1. Densitatea totală a populaţiei de păduchi de mazăre prin colectarea insectelor de pe 25 de ploturi 

de câte 10 plante din fiecare bloc.   

2. Compoziţia de vârstă ale populaţiilor de păduchi din fiecare plantă gazdă. 

3. Numărul total ale prădătorilor din fiecare bloc. 

4. Din fiecare bloc sunt colectate câte 30 de exemplare de păduchi pentru comparaţii genetice, analiza 

care va fi efectuată în iarna anului 2013 respectiv primăvara şi vara anului 2014. 

 

Datele au fost colectate săptămânal de două ori şi am continuat până la sfârşitul vegetaţiei.   

 

Rezultate 2013 Semestrul II. 

 

Datele colectate pe teren din acest an au fost prelucrate şi statistic analizate. 

Pe baza rezultatelor putem afirma că numărul păduchilor de mazăre este cel mai scăzut la trifoi şi lucernă. 

Există de asemenea o variaţie între populaţii de prădători. Cele mai active cum ar fi buburuzele sunt mai 

frecvente pe lucernă şi trifoi, numărul lor pe mazăre este foarte mică, în schimb păianjenii sunt dominante 

pe mazăre şi foarte rare pe trifoi şi lucernă.    

Pe baza rezultatelor din anii 2012 şi 2013 putem afirma că prădătorii au o influenţă semnificativă asupra 

populaţiilor de păduchi de mazăre. Ele pot influenţa schimbul plantei gazde şi prin aceasta evoluţia rapidă 

a păduchilor. 

Analizele genetice asupra păduchilor colectate din plante gazde diferite aflate în vecinătate strânsă vor fi 

efectuate în 2014. Pe baza acestor analize complexe (studii pe teren şi studii genetice) sperăm că vom 

răspunde la întrebarea principală: de ce păduchii de mazăre sunt  dăunători de succes al cărui schimb rapid 

şi adaptarea la o plantă gazdă nouă este de numai căţiva ani, a cărui control anual depăşeşte 100 de 

milioane de dolari în Europa şi SUA. 

Datele anului 2013 sunt prelucrate sub formă de un articol ştiinţific trimis pentru evaluare: 

1. János Bálint, Hugh D Loxdale, Klára Benedek and Adalbert Balog (2013) Choose your neighbour to 

survive – The influence of host plans vicinity on pea aphids and its predator population. Biological 

Journal of the Linnean Society (IF2012. 2,413). 

 

Din datele colectate anterior (cu raport ştiinţific acceptat pe anii precedenţi) au rezultat trei articole ISI 

publicate în 2013 în reviste de top ale domeniului Entomologie şi Ecologie: 

2. Balog A, Schmitz OJ (2013) Predation Determines Different Selective Pressure on Pea Aphid Host 

Races in a Complex Agricultural Mosaic. PLoS ONE 8(2): e55900. doi:10.1371/journal.pone.0055900 

(IF2012. 3,730). http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0055900. 

(free pdf). 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0055900


3. Balog, A., and Schmitz OJ (2013) Predation drives stable coexistance ratios between red and green 

pea aphid morphs. Journal of Evolutionary Biology, 26(3), 545-552 (IF2012. 3,479). 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jeb.12070/abstract 

4. Balog A. (2013) Jumping ‘ship’ can have its costs: Implications of predation and host plant species 

for the maintenance of pea aphid (Acyrthosiphon pisum Harris) colour polymorphism. Bulletin of 

Entomological Research 103, 578–583. (IF2012. 1,987). DOI: 

http://dx.doi.org/10.1017/S0007485313000217 
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