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METODE NOI DE DEPISTARE ŞI PROGNOZĂ A 
PRINCIPALELOR SPECII DE DEFOLIATORI 

FORESTIERI ŞI A ENTOMOFAUNEI FOLOSITOARE 
DIN PĂDURILE DE CVERCINEE
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1. INTRODUCERE

În prezent, în majoritatea pădurilor de cvercinee, se constată dezechilibre faţă de
starea normală. O consecinţă a acestor stări anormale este proliferarea unor specii de
insecte defoliatoare, care produc gradaţii periodice urmate de defolieri totale sau
parţiale. Până la restabilirea echilibrului ecologic, este nevoie să fie folosite diferite
mijloace artificiale de ţinere sub control a  înmulţirii în masă a insectelor. Pentru ca
aceste mijloace să fie cât mai puţin distructive pentru sistemul ecologic şi să fie aplicate

Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, 
1
Staţiunea Mihăeşti, 

2
Staţiunea Hemeiuşi,

3
Staţiunea Tulcea

Anale I.C.A.S., 45

REZUMAT

Principala noutate în privinţa depistării şi prognozei defoliatorilor constă în
crearea unei reţele permanente de puncte fixe pentru colectarea continuă a datelor
primare. Aceste date vor fi înregistrate şi prelucrate în centrele teritoriale de
întocmire a prognozelor. Pe baza lor se întocmesc dinamici ale populaţiilor de insecte
defoliatoare şi ale insectelor entomofage, care permit prognoze de lungă durată. 

Pentru stabilirea densităţii omizilor, fără distrugerea coronamentului arborilor, a
fost stabilită  şi experimentată o metodă indirectă, bazată pe colectarea şi numărarea
excrementelor. A fost determinat numărul mediu de excremente specific unei omizi
într-o zi pentru speciile: Tortrix viridana (40 ex/zi), Geometridae (30 ex/zi),
Euproctis chrysorrhoea (25 ex/zi), Lymantria dispar (40 ex/zi), Stilpnotia salicis (45
ex/zi). 

Au fost stabilite elementele calitative care trebuie să fie determinate şi înregis-
trate (indicii sexuali, fecunditatea femelelor şi parazitarea).  

Densitatea reţelei va fi de un punct pentru  150-1000 ha  în pădurile cu proba-
bilitate mică de apariţie a gradaţiilor, un punct la 100-300 ha în pădurile cu proba-
bilitate mijlocie de apariţie a gradaţiilor şi un punct la 50-150 ha în pădurile cu pro-
babilitate mare de apariţie a gradaţiilor.

Cuvinte cheie: defoliatori forestieri; entomofaună; păduri de cvercinee; depistarea şi
prognoza defoliatorilor
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cu costuri minime, este necesară o cunoaştere cât mai bună a evoluţiei dinamice a pop-
ulaţiilor de insecte dăunatoare şi a factorilor biotici limitativi. 

În România se folosesc metode de depistare şi prognoză a principalelor specii de
insecte dăunatoare elaborate în perioada folosirii pe scară largă a insecticidelor orga-
noclorurate. Deoarece aceste insecticide sunt neselective şi au o toxicitate mare nu s-a
acordat atenţia cuvenită factorilor biotici limitativi. 

Principalele inconveniente ale metodelor actuale sunt acelea care nu se pot întocmi
decât prognoze de scurtă durată, fapt ce nu permite programarea judicioasă a măsurilor
preventive; arborii de control sunt aleşi anual, pe criterii subiective, iar stabilirea dina-
micii populaţiilor de insecte este aproximativă; la determinarea cantităţii de frunze au
fost analizaţi arbori individuali, existând prea puţine referiri la arborete, care, de fapt,
sunt esenţiale la stabilirea numerelor critice.  

2. SCOP ŞI OBIECTIVE

Scopul cercetării a fost perfecţionarea metodelor de depistare şi prognoză a princi-
palelor specii de defoliatori forestieri şi a entomofaunei folositoare din pădurile de
cvercinee, în vederea creşterii preciziei şi a perioadelor pentru care se fac prognoze.

Metoda elaborată permite obţinerea elementelor de bază pentru stabilirea perma-
nentă a dinamicii populaţiilor de insecte folositoare şi dăunatoare, luarea în consideraţie
a potenţialului de autoreglare în interiorul biocenozelor şi cunoaşterea parametrilor
acestuia, fapt ce conduce la delimitarea mai corectă, inclusiv diminuarea zonelor de
combatere cu mijloace chimice şi microbiologice. 

Obiectivele pentru atingerea scopului au fost: stabilirea parametrilor necesari
instalării reţelelor de monitorizare a atacurilor produse de insectele defoliatoare; sta-
bilirea metodelor de culegere şi stocare a datelor pentru crearea bazei de date necesare
urmăririi dinamicii populaţiilor de insecte dăunatoare şi folositoare din pădurile de
cvercinee, în scopul întocmirii prognozelor de lungă durată.

3. METODA DE CERCETARE ŞI MATERIALUL FOLOSIT

Pentru defoliatorul Tortrix viridana, gradul de infestare a fost stabilit, în laborator,
în stadiul de ou, prin analize secvenţiale şi integrale. Verificarea rezultatelor s-a făcut în
teren, după eclozare.

Elementele calitative ale populaţiilor de insecte defoliatoare (gradul de parazitare,
raportul sexelor şi fecunditatea femelelor) au fost stabilite în laborator, pe material (ouă,
omizi, pupe şi adulţi) recoltat din teren. 

Parazitarea a fost stabilită prin analizarea unor eşantioane reprezentative de ouă,
larve şi pupe în laborator şi observaţii asupra orificiilor de ieşire a parazitoizilor sau a
simptomelor omizilor bolnave, în teren.

Determinarea directă a densităţii omizilor a fost făcută pe arbori de probă doborâţi. 

Anale I.C.A.S., 45
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Pentru determinare indirectă au fost crescute loturi de omizi, în laborator, de la
eclozare pâna la împupare. Excrementele rezultate au fost colectate şi numărate zilnic.
Prin raportarea numărului de excremente la numărul de omizi au fost stabilite, pe specii
şi stadii larvare, numărul mediu de excremente pentru o omidă  într-o zi. În teren au fost
folosite captatoare de excremente, formate dintr-o ramă  pătrată de lemn, cu latura de 

1 m, pe care este prinsă pânza. Colectarea şi numărarea excrementelor a fost făcută
zilnic, la interval de 24 ore. Prin folosirea rezultatelor obţinute în lucrările de laborator
s-a putut determina numărul de omizi active pe 1m2. Gradul de infestare a fost stabilit
prin raportarea densităţii la numerele critice cunoscute, iar la speciile la care nu sunt
numere critice (Tortrix viridana) prin investigaţii în coroanele arborilor şi raportarea
numărului de omizi găsite la numărul de creşteri analizate.

Gradul de defoliere a fost determinat cu precizie pentru arborii de probă. Defolierea

arboretului a fost stabilită prin extinderea observaţiilor pe o suprafaţă de  2500 m
2
, prin

comparare fiecărui arbore cu arborele de probă şi aprecierea vizuală a
defolierii.(Tabelul 1)

Voicescu et al.

Nr. 
crt. 

(plot 
no.) 

Pădurea 
(The forest) 

Specii de arbori 
(Tree species) 

Specii/familii  
de insecte 

(Insects species/ 
famylies) 

Anii  
(Years) 

1. Trivale (D.S.Argeş, O.S.Piteşti, u.a. 
22) 

Quercus robur Tortrix viridana  
Geometridae 

1999-
2001 

2. 
Găinuşa (D.S.Argeş, O.S. Poiana 
Lacului, u.a. 33)  Quercus petraea 

Tortrix viridana  
Geometridae 2001 

3. 
Marineasca (D.S.Argeş, O.S. Poiana 
Lacului, u.a. 113, 122) Quercus petraea 

Tortrix viridana  
Geometridae 2001 

4. 
Ciocănăi (D.S.Argeş, O.S. Poiana 
Lacului, u.a. 107) 

Quercus petraea 
Tortrix viridana  
Geometridae 

2001 

5. 
Godinaci (D.S.Argeş, O.S. 
Topoloveni, u.a. 123) Quercus petraea 

Tortrix viridana  
Geometridae 

1999-
2001 

6. 
Hârleasca (D.S. Teleorman, O.S. 
Slăveşti, u.a. 54) Quercus robur 

Tortrix viridana  
Geometridae 

2000-
2001 

7. 
Ciolăneasca (D.S. Teleorman, O.S. 
Slăveşti, u.a. 69) 

Quercus robur 
Tortrix viridana  
Geometridae 

2000-
2001 

8. 
Bolda (I.C.A.S., O.S. Mihăeşti, u.a. 
59) Quercus petraea 

Tortrix viridana  
Geometridae 

1999-
2001 

9. 
Valea Bradului (I.C.A.S., O.S. 
Mihăeşti, u.a. 14) Quercus petraea 

Tortrix viridana  
Geometridae 

1999-
2001 

10. 
Opreşti (I.C.A.S., O.S. Mihăeşti, 
u.a. 13) 

Quercus petraea 
Tortrix viridana  
Geometridae 

1999-
2001 

11. 
Căscioare (D.S. Bucureşti, O.S. 
Bolintin, u.a. 50) Quercus robur 

Tortrix viridana  
Geometridae 

1999-
2001 

12. 
Letca-Mereni (D.S. Bucureşti, O.S. 
Ghimpaţi, u.a. 32) Quercus cerris Lymantria dispar  

1999-
2001 

Tabelul 1. Lista suprafeţelor de cercetare 
Plots list of research in field
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Suprafaţa desfăşurată şi greutatea frunzelor au fost determinate toamna, după
căderea lor, în arborete libere de atacuri ale defoliatorilor, cu consistenţa plină. Frunzele

proaspăt căzute au fost recoltate de pe suprafeţe de câte 1m
2
şi cântărite. Pentru

suprafaţă a fost folosit un cadru de 1x1 m
2
, în interiorul căruia frunzele au fost aşezate

astfel încât toată suprafaţa să fie acoperită fără să existe suprapuneri. Prin repetarea
operaţiei au fost obţinute valori medii.

Nr.crt. 
(Plot no.) 

Pădurea 
(The forest) 

Specii de arbori 
(Tree species) 

Specii/familii  
de insecte 

(Insects species/  
families) 

Anii 
(Years) 

13. Ruica-Buciumeni (D.S. 
Bucureşti, O.S. Giurgiu, u.a. 43) 

Quercus cerris Lymantria dispar 1999-2001

14. 
Ceagău-Buturugaru (D.S. 
Bucureşti, O.S. Giurgiu, u.a. 
157) 

Quercus frainetto 
Quercus cerris 

Lymantria 
dispar 
 

1999-2001 

15. 
Gruiu (D.S. Dâmboviţa, O.S. 
Moreni, u.a. 77) Quercus petraea 

Tortrix viridana  
Geometridae 1999-2001 

16-18 
Cuparu (D.S. Dâmboviţa, O.S. 
Găieşti, u.a. 1, 2, 3) 

Quercus robur 
Quercus petraea 

Tortrix viridana  
Geometridae 2000-2001 

19-24 
Creţuleasca (D.S. Dâmboviţa, 
O.S. Găieşti, u.a. 33, 34, 35, 
45, 46, 47) 

Quercus robur 
Quercus petraea 

Tortrix viridana  
Geometridae 

2000-2001 

25-29 
Bălaşa Mătăsaru (D.S. 
Dâmboviţa, O.S. Găieşti, u.a. 
36, 37, 38, 39, 40) 

Quercus robur 
Quercus petraea 

Tortrix viridana  
Geometridae 

2000-2001 

30-31 
Găiseanca (D.S. Dâmboviţa, 
O.S. Găieşti, u.a. 72, 74) 

Quercus robur 
Tortrix viridana  
Geometridae 

2000-2001 

32 
Păpădia (D.S. Olt, O.S. 
Caracal, u.a. 25) 

Populus x 
Salix alba Lymantria dispar 2000-2001 

33 
Popin (D.S. Arad, O.S. Ceala, 
u.a. 11) Quercus robur 

Euproctis 
chrysorrhoea   2001 

34 
Silişteanca (D.S. Arad, O.S. 
Criş, u.a. 21) 

Quercus robur 

Euproctis 
chrysorrhoea  
Malacosoma 
neustria  

2001 

35 
Răşcădia (D.S. Caraş-Severin, 
O.S. Oraviţa, u.a. 126) 

Quercus robur 
Quercus cerris Lymantria dispar 2001 

36 
Bâsca (D.S. Ialomiţa, O.S. 
Brăila, u.a. 126) 

Populus x Lymantria dispar 2001 

Tabelul 1. (continuare)
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4. REZULTATE şI DISCUTII

4.1. Alegerea modului de analize după ou la Tortrix viridana

Deşi normele şi îndrumările tehnice privind protecţia pădurilor, ediţia 2000, prevăd
folosirea metodelării la muguri. Alegerea modului de analize este o problemă foarte
controversată  la această  specie, unii specialişti considerând analizele integrale mult
mai precise decât pe cele secvenţiale.

Rezultatele cercetării  în 23 de suprafeţe experimentale (tabelul 2) arată că dife-
renţele dintre cele două  modalităţi de analiză se înscriu în toleranţe, care sunt de + 5%,
ca  valori absolute (GI-GII) sau de + 10%, ca valori relative. 

4.2. Elementele calitative şi structura entomofagilor

Cele mai importante elemente calitative, care dau indicaţii asupra evoluţiei viitoare
a populaţiilor de omizi sunt raportul sexelor sau indicele sexual (sau),  fecunditatea
femelelor şi parazitarea.

În privinţa indicilor sexuali s-a constatat  că, pe ansamblul zonei cercetate, în perioa-
da cercetărilor, au existat condiţii favorabile dezvoltării gradaţiilor de Tortrix viridana
(i=0,59), foarte favorabile dezvoltării gradaţiilor de cotari (i=0,61-0,68), cu excepţia
speciei Colotois pennaria (i=0,46) şi nefavorabile pentru Lymantria dispar (i=0,26). 

Voicescu et al.

Tabelul 2. Analize integrale şi secvenţiale la ouăle de Tortrix viridana  
Integral and sequential Tortrix viridana eggs analysis

Grad de infestare (%) 
(Infestation degree -%-) Clasa de 

infestare 
(Infestation 

class) 

Număr 
suprafeţe  

(Plots 
number) 

Ramuri 
analizate 

(Analyzed 
branches) 

GI-analize 
integrale 

(GI-Integral 
analysis) 

GII-analize 
secvenţiale 

(GII-Sequential 
analysis) 

GI-GII 
100*

GI

GIIGI −

 

Generaţia 1998/1999 (Generation1998/1999) 
1-25% 4 108 7,7 (2-23) 7,7 (3-21) 0 0 

26-50% 0 0 - - - - 
51-75% 3 81 57,3 (53-62) 58,3 (52-65) - 1,0 - 1,74 
>75% 0 0 - - - - 

Generaţia 1999/2000 (Generation1998/1999) 
1-25% 3 81 14,5 (6-23) 14,4 (6-23) + 0,1 + 0,68 

26-50% 2 54 34,4 (31-38) 34,1 (32-36) + 0,3 + 0,87 
51-75% 0 0 - - - - 
>75% 0 0 - - - - 

Generaţia 2000/2001 (Generation1998/1999) 
1-25% 4 108 8,7 (3-23) 9,5 (4-24) - 0,8 - 9,19 

26-50% 1 27 44 48 - 4,0 - 9,09 
51-75% 5 135 55,2 (51-59) 54,2 (52-57) - 1,0 - 1,81 
>75% 1 27 76 79 - 3,0 - 3,94 
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Pe populaţii individuale (maximul şi minimul pe provenienţă), se constată că există
şi focare de Tortrix viridana şi cotari în criză, dar Lymantria dispar este peste tot în

Tabelul 3. Gradul de parazitare la Tortrix viridana,  Operophthera brumata si Lymantria dispar
în 65 de provenienţe 
Percent parasitized of Tortrix viridana,  Operophthera brumata and Lymantria dis
par for 65 sources

Grad de parazitare (%) 
(Percent parasitized) 

Stadiul 
biologic 

(Biological 
stage) 

 

Nr. 
provenienţe 

(No. of 
sources) 

Nr. exemplare 
analizate  
(No. of 

analyzed 
samples) 

Nr. exemplare 
parazitate 
(No. of 

parasitized 
samples) 

Mediu 
(Medium) 

Interval de 
variaţie 

(Variation 
interval) 

Tortrix viridana  
Larve (Larvae) 15 4500 36 0,8 0,0-1,2 
Pupe (Pupae) 11 2018 754 37,4 11,3-60,0 

Operophthera brumata  
Larve (Larvae) 15 1500 58 3,9 0,0-7,0 
Pupe (Pupae) 6 294 47 16,5 11,3-29,5 

Lymantria dispar   
Ouă (Eggs)  6 5400 759 14,0 0,3-32 

Larve (Larvae) 6 1500 556 37,1 17,3-32,2 
Pupe (Pupae) 6 1800 743 41,2 31,3-62,1 

Tabelul 4. Elemente pentru determinarea indirectă a densităţii omizilor
Elements for indirect determination of caterpillars' density

Stadiul larvar (Larvar stage) L2 L3 L4 L5 

Tortrix viridana 
Nr. mediu de excremente (Medium number of 
excretes) 

60 40 40 40 

Intervalul de fluctuaţie (Fluctuation interval) 52-65 24-46 30-60 21-63 
Geometridae 

Nr. mediu de excremente (Medium number of 
excretes) 

30 30 30 25 

Intervalul de fluctuaţie (Fluctuation interval) 21-49 22-38 14-41 12-47 
Euproctis chrysorrhoea 

Nr. mediu de excremente (Medium number of 
excretes) 

- - 25 20 

Intervalul de fluctuaţie (Fluctuation interval) - - 18-27 11-24 
Lymantria dispar 

Nr. mediu de excremente (Medium number of 
excretes) 

25 30 40 35 

Intervalul de fluctuaţie (Fluctuation interval) 16-38 21-39 30-48 29-43 
Stilpnotia salicis 

Nr. mediu de excremente (Medium number of 
excretes) 

35 35 45 55 

Intervalul de fluctuaţie (Fluctuation interval) 22-54 22-39 23-52 34-65 
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criză sau latentă. Fecunditatea este un element mixt. Din punct de vedere calitativ oferă
informaţii privind faza gradaţiei şi sensul către care se îndreaptă, iar din punct de vedere
cantitativ este indispensabilă  pentru stabilirea densităţii populaţiilor de insecte în sta-
diul de ou. Se determină  uşor şi precis pentru speciile care depun ouăle grupate într-o
singură  depunere (Lymantria dispar, Malacosoma neustria, Stilpnotia salicis) şi pentru
speciile la care femelele sunt captate pe inele de clei (Geometridae). 

Fecunditatea a fost determinată  pentru speciile:  Operophthera brumata (11 focare),
Erannis defoliaria (10 focare) şi Lymantria dispar (6 focare). Din punct de vedere al
fecundităţilor, valorile mari la cotari (262 ouă/femelă, cu valori între 180-310, la
Operophthera brumata şi 341ouă/femelă, cu valori între 136-473, la Erannis defoliaria)
arată  existenţa unor populaţii viguroase aflate în gradaţie, iar valorile mijlocii la
Lymantria dispar (423 ouă/femelă, cu valori între 98-662) arată că populaţiile sunt în
latenţă, unele dintre ele imediat după  criză (cele cu fecunditate foarte scazută).  

În ceea ce priveşte gradul de parazitare s-a constatat o variabilitate foarte mare, de
la valori mici, caracteristice echilibrului ecologic (latentă), până la valori mari, carac-
teristice stării de criză  a defoliatorilor (tabelul 3).

4.3. Determinarea indirectă a densităţii omizilor
Rezultatele medii obţinute în laborator, prin recoltarea şi numărarea excrementelor

rezultate din creşterea în captivitate a unor loturi de omizi sunt prezentate în tabelul 4.
Pe baza lor se poate stabili densitatea omizilor din arborete, prin captarea excrementelor
cu ajutorul captatoarelor.  

5. CONCLUZII, RECOMANDĂRI şI POSIBILITĂŢI DE UTILIZARE A REZULTATELOR

Pentru prognoza defolierilor în funcţie de densitatea, insectelor defoliatoare trebuie
cunoscută cantitatea de frunze pe care acestea o au la dispoziţie. Ea se poate exprima
prin suprafaţa desfăşurată sau masă. Suprafaţa desfăşurată şi masa frunzelor nu depind
de înălţimea coroanelor, fiind mărimi relativ constante la arboretele mature cu aceeaşi
consistenţă. Defolierile sunt direct proporţionale cu densitatea omizilor, fiind puţin
influenţate de dimensiunile arborilor.

Determinarea indirectă a densităţii omizilor, cu precizie suficientă, se poate face prin
captarea excrementelor trei zile consecutiv, când omizile se găsesc în vârsta a III-a. Prin
metoda indirectă arborii  de probă  nu sunt mutilaţi şi pot păstra aceasă funcţie pe toată
durata existenţei lor. Structura pe specii de insecte şi stadii larvare poate fi stabilită prin
investigaţii pe ramuri accesibile ale arborilor de probă sau altor arbori din zonă.

La determinarea gradului de infestare al defoliatorului Tortrix viridana după ou, pot
fi folosite analizele secvenţiale corectate prin mărire cu 1-4 procente (1 pentru defolieri
mici, 2 pentru defolieri mijlocii, 3 pentru defolieri puternice şi 4 pentru defolieri foarte
puternice). În acest mod rezultatele se înscriu în toleranţe, care sunt de + 5%.

Îmbunătăţirea sistemului de statistică şi prognoză a defoliatorilor din pădurile de

Voicescu et al.
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cvercinee se poate face prin introducerea unui sistem monitorizat de supraveghere, care
să cuprindă o reţea de suprafeţe permanente de observaţie, în care să se urmarească
dinamica populaţiilor principalelor specii de insecte defoliatoare şi a factorilor biotici
limitativi. Prin datele acumulate se obţine dinamica populaţiilor de insecte defoliatoare
dintr-un arboret, se pot emite prognoze de lungă durată pentru o perioadă cu atât mai
mare şi cu un grad de precizie mai ridicat, cu cât şirul de date este mai lung.

Densitatea reţelei trebuie să fie de un punct permanent de culegere a datelor primare
la:

- 150-1000 ha în pădurile de cvercinee în care nu este cunoscută nici o gradaţie de
insecte defoliatoare;

- 100-300 ha în pădurile de cvercinee în care cel puţin odată s-a desfăşurat o gradaţie
a uneia sau mai multe specii de insecte defoliatoare cu defolieri mai mari de 50%,
indiferent dacă au fost sau nu făcute tratamente de combatere şi în pădurile în care au
fost înregistrate mai multe gradaţii dar în care nu au fost aplicate tratamente chimice de
combatere;

- 50-150 ha în pădurile de cvercinee în care au fost aplicate mai multe tratamente
chimice sau microbiologice pentru combaterea uneia sau mai multor specii de insecte
defoliatoare.

În fiecare punct al reţelei trebuiesc înregistrate obligatoriu următoarele date:
- densitatea defoliatorului în două stadii: larva şi ou (Tortrix viridana, Lymantria dis-

par, Malacosoma neustria) sau adult (cotari);
- defolierea în momentul împupării omizilor;
- gradul de parazitare a pupelor.
Suplimentar trebuiesc înregistrate (dacă aceste date au fost obţinute): densitatea flu-

turilor masculi de Tortrix viridana, densitatea pupelor de cotari.
Datele de bază vor fi stocate la staţia teritorială de prognoze, care după prelucrare şi

interpretare, are datoria de a întocmi prognozele locale (pentru fiecare pădure) şi ge-
nerale (pentru tot teritoriul deservit).

Utilizarea rezultatelor se poate face prin introducerea sistemului monitorizat de
supraveghere a insectelor defoliatoare în toate pădurile de cvercinee din ţară, prin care
prognozele atacurilor de insecte defoliatoare vor fi substanţial îmbunatăţite.
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ABSTRACT

NEW METHODS FOR FORECAST OF PRINCIPAL FORESTRY DEFOLIATORS AND USEFUL
INSECTS IN OAK FORESTS

Principal novelty for hunting out and prognosis of the defoliators is setting up, in field, of a network
for continuously colleting of basis data. These data will be registered and processed in territorial centers for
prognosis. On basis of these data may be elaborated populations' dynamics of defoliators and ento-
mophagous insects and prognosis for long time. 

For measurement of caterpillar density, without destruction of crowning, was established and demon-
strated by experiment, an indirect method based on collecting and counting of caterpillars excreta. Was
established medium number of excreta specific to wan caterpillar by day for species: Tortrix viridana (40
ex/zi), Geometridae (30 ex/zi), Euproctis chrysorrhoea (25 ex/zi), Lymantria dispar (40 ex/zi), Stilpnotia
salicis (45 ex/zi). 

Were established qualitative elements, which are necessary to be determinate and registered (sexual
index, fecundity of females and parasitism).

The density of network will be: one point for 150-1000 ha in forests where the probability of appear-
ance of pullulations is low; one point for 100-300 ha in forests where the probability of appearance of pul-
lulations is medium; one point for 50-150 ha in forests where the probability of appearance of pullulatins
is high. 

Voicescu et al.


