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Rezumatul proiectului 

De multe ori s-a pus întrebarea de ce anumite insecte se adaptează extrem de repede la 

noiile condiţii? De ce se schimbă planta gazda atât de repede multe dintre păduchii de 

plante? Un exemplu studiat este cazul pădichilor de mazăre (Acyrthosiphon pisum). Această 

specie a fost introdusă în SUA în anii 1950 iar până în anii 2000 a fost găsit ca dăunător la 12 

plante difereite din familia leguminoaselor (..).  

Uni autori consider că planta gazdă universală este mazărea de unde s-a adaptat la trifoi 

roşu şi la lucernă şi s-a format subspecii (or rase) adaptate la aceste plante (..). Cele două 

forme în Europa dar şi în SUA sunt atât de bine adaptate la aceste plante ca cele din lucernă 

nu mai pot supravieţui pe trifoi roşu şi viceversa, iar ambii pot să se reproducă normal pe 

mazăre (..). Nici reproducerea dintre formele sexual (se reproduc asexual pe parcursul 

anului, numai în toamnă apar formele sexual) între populaţii din trifoi şi cele din lucerna nu 

mai este posibilă. Analize genetice recente estimează ca A. pisum este în curs de speciaţie şi 

cel puţin formele din lucerna şi cele din trifoi roşu se pot considera specii separate (..). Mai 

mult de atăt se aşteaptă ca alte nouă specii noi vor fi curănd separate din cele existente (..). 

S-a pus de accea întrebarea de ce o specie dăunătoare a cărei control prin pesticide costă 

annual 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 populaţii 

forme de culoare roşie între cele verzi? Apariţia acestor culori apare paradoxal din punct de 

vedere evolutiv atăt timp încăt cele de culoare roşie pe suprafeţe verzi cum ar fi planta lor 

gazdă sunt uşor de depisate de către insect prădătoare. Noi am considerat că prădătorii sunt 

factorii cel mai puternici care în răndul lor determină această necessitate la A. pisum de a 

schimba planta gazdă. Din acest punct de vedere prădătorii pot determina evoluţia rapidă 

ale păducilor de mazăre. Predaţia cu effect diferit asupra exemplarelor roşii faţă de cele 

verzi pot influenţa diferit această evoluţie în diferite plante gazde. 



 

Pentru a verifca ipoteza, pe parcursul anului de cercetare 2012 am efectuat următoarele 

analize pe teren conform planului de cercetare: 

În prima fază au fost plantate parcelelle de cercetare de plante gazde pentru păduchi de 

mazăre. Aceste plante (lucerna, trifoiul şi mazărea), fiecare în 20 de blocuri de câte 10 m2 au 

fost semănate în luna aprilie în următoarele combinaţii:   

i. Mazărea pentru păduchi de mazăre adaptate la trifoi înconjurate de lucerna pentru 

păduchii de mazăre adaptate la lucerna (în 20 de replicaţii cu exemplare verzi, 20 de 

replicaţii cu exemplare roşu, 20 de replicaţii cu ambele culori).  

ii. Mazărea pentru păduchi de mazăre adaptate la lucernă înconjurate de trifoi pentru 

păduchii de mazăre adaptate la trifoi (în 20 de replicatâţii cu exemplare verzi, 20 de 

replicaţii cu exemplare roşu, 20 de replicaţii cu ambele culori).  

iii. Mazărea pentru păduchi de mazăre adaptate la trifoi înconjurate de mazăre pentru 

păduchii de mazăre adaptate la lucerna (în 20 de replicatâţii cu exemplare verzi, 20 

de replicaţii cu exemplare roşu, 20 de replicaţii cu ambele culori).  

iv. Lucerna pentru păduchii de mazăre adaptate la lucerna înconjurate de trifoi pentru 

păduchii de mazăre adaptate la trifoi. (în 20 de replicatâţii cu exemplare verzi, 20 de 

replicaţii cu exemplare roşu, 20 de replicaţii cu ambele culori). 

 

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

În luna mai toate blocurile de plante au fost verificate şi toate insectele au fost colectate cu 

aspirator. Aceste au fost duse în laborator, prădătorii cei mai frecvent au fost determinaţi. 

Combinaţii de plante dazde au fost înconjuraţi şi acoperiţi de sită cu ochi de mică 

dimensiune 0,3 mm. 

Păduchi de mazăre a fost masiv colectat din trei terenuri de lucernă de anul 3 şi din trei 

terenuri de trifoi roşu se anul 2 de cultivare. Blocurile au primit un număr de 10 exemplare /  

1 m2 de păduchi în combinaţii descries deasupra. După trei zile de reproducere două 

exemplare de (A. pisum se reproduce asexual cca 6-10 exemplare / zi) un prădător 

(buburuza cu două pete - Adalia bipunctata) care s-a demonstat a fi cel mai frecvent din cele 

colectate prealabil cu aspiratorul, au fost puse în interiorul cuştiilor (10 ca număr din fiecare 

combinaţii iar alte 10 au fost păstrate fâră prădători ca şi control) şi lăsate să se văneze liber.  

În urma acestora în fiecare a doua zii au fost luate următoarele data cantitative:  

1. Densitatea populaţiei de păduchi de mazăre (roşu şi verde separat şi în combinaţii) 

de pe 10 plante random selectate din fiecare cuşcă.  

2. Compoziţia de vărstă ale populaţiilor din fiecare plante dazde.  

 

Un experiment similar a fost realizat între condiţii de laborator (condiţii controlate de 55-

60% umiditate, 20 oC cu plante plantate în ghivece. Aici în loc de mazăre a fost folosit 

fasolea (Vicia faba).  



Rezultate 2012 

 

Analizele au demonstrate că prădătorii au avut un efect mai scăzut asupra indiviziilor verzi, 

aceste avănd un fitness mai ridicat (număr de indivizi mai mari) pe fasole.  Nu s-a observat 

diferenţe significante între numărul de indivizi la trifoi roşu.  

Rezultetele în detalii sun prevăzute în ANEXA I., Articol ştiinţific predate pentru evaluare 

în revista Bulletin of Entomological Research. 

În faza a doua au fost determinate proporţile de culori (roşu şi verde) la păduchii de mazăre 

Au fost periodic cercetate şi analizate doua terenuri mari (peste 1 ha) de lucernă şi două de 

mazăre cultivate în condiţii normale pentru furaj. Din mai şi până în septembrie numărul 

puduchiilor de mazăre au fost determinate pe o parcelă de 6 m2 (6x1m2) şi repetat de şase 

ori (total 36 analize săptămănală din fiecare parcelă). A fost constatat că raportul cel mai 

frecvent între culori este de 3verde:1roşu. 

În faza urmotoare 100 de cuşti au fost plasaţi pe un teren de lucernă şi 100 pe una de 

mazăre. După aspirarea insectelor din cuşti aceste au primit 4 exemplare adulţi de păduchi 

de mazăre prealabil colectate din aceaşi plante gazde în următoarele combinaţii: 

1 roşu – 3 verzi (10 cuşti control, 10 cu prădători Adalia bipunctata) 

2 roşi – 2 verzi (10 cuşti control, 10 cu prădători Adalia bipunctata) 

3 roşi – 1 verde (10 cuşti control, 10 cu prădători Adalia bipunctata) 

4 roşi – 0 verde (10 cuşti control, 10 cu prădători Adalia bipunctata) 

0 roşu – 4 verzi (10 cuşti control, 10 cu prădători Adalia bipunctata) 

Aceaşi combinaţii au fost realizate în mazărea. În urma acestora după 9 zile  în fiecare bloc  

fost luate următoarele data cantitative: Densitatea populaţiei de păduchi de mazăre de pe 

toate plantele din interiorul cuştiilor.  

Preferinţa prădătorului asupra anumitor culori a fost testat cu aceeaşi combinaţii în cutii 

Petrii şi preferinţa prădătorului (capturarea păduchiilor, culoarea acestora şi timpul necesar 

pentru capturare) au fost măsurate. 

 

 

Rezultate 

 

În urma analizelor a fost depistat ca acelaşi combinaţie de 3verzi:1roşu este cea mai bună 

startegie de supravieţuire pentru indivizi roşii. Reproducerea lor maximă a fost observată 

numai la aceată combinaţie. De asemenea prădătorii au cele mai mari dificultăţii - timpul 

necesar capturării este cel mai lung – la această combinaţie. 



 

Rezultetele în detalii sun prevăzute în ANEXA II., Articol ştiinţific acceptat pentru publicare 

actualmenet sub apariţie în revista Journal of Evolutionary Biology. 

În 2012 in luniile iunie şi iulie datorită proiectului am petrecut 52 de zile la Univeristatea 

Yale, (Greeley Memorial Laboratory), New Haven, Connecticut,  SUA, în grupa profesorului 

Oswald Schmitz. Prof. Schmitz este unul dintre cel mai mari experţi în lume în relaţii trofice 

pradă-prădători şi consecinţele ecologice acestora asupra ecosistemelor. Împreună am 

realizat cercetări asupra populaţiilor de păduchii de mazăre în ecososteme agrare unde 

plantele gazde sunt plantate în diferite combinaţii cu vecinătate apropiate. Rolul a fost de a 

studia existenţa competiţiei aparente (apparent competition) între populaţii din trifoi roşu, 

lucerna şi fasolea.  

Datele acestor analize sunt în curs de prelucrare, urmănd ca cele existente să fie completate 

cu analize genetice ale păduchiilor de mazăre provenite din diferite plante gazde. Aceste 

urmănd să fie realizate in anul de cercetare 2013. 

Ca urmare unele achiziţii au fost realizate din proiect şi un laborator de analize genetică ale 

insectelor dăunătoare (unic din acest gen din ţară) a fost cca 50% echipată. Urmănd ca in 

primăvara anului 2013 laboratorul să fie complet echipat din proiect. 

Articole ISI din rezultatele proiectului: 
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