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Protejarea puieţilor de răşinoase împotriva atacului
de Hylobius abietis prin îmbăiere în Supersect 10EC
şi Nu-Film 17

Nicolai Olenici, Valentina Olenici

1. Introducere

Hylobius abietis este unul dintre cei mai
importanţi dăunători ai culturilor de
răşinoase (în special pin, molid, dar şi
larice, brad, duglas), instalate imediat după
tăierea unor arborete ce au fost constituite
tot din răşinoase, motiv pentru care este
considerat un dăunător specific silviculturii
bazate pe plantaţii (Eidmann, 1985; Day şi
Leather, 1997). În lipsa unor măsuri adec-
vate de protecţie, dacă plantaţiile se fac ime-
diat după încheierea exploatării, aşa cum se
obişnuia şi la noi până nu demult, pierderile
cauzate de acest dăunător în primii doi ani
de la plantare pot fi de 50-70 % din numărul
total de puieţi plantaţi, sau chiar mai mari.
Ca urmare, în asemenea situaţii, protejarea
culturilor prin diferite metode şi mijloace
este absolut necesară. Unul dintre pro-
cedeele cele mai eficiente şi mai des folosite
a fost şi este tratarea puieţilor cu insecticide
înainte de plantare, prin îmbăierea părţilor
aeriene (Stoenescu, 1962; Voinescu, 1963;
Rummukainen, 1970; Valenta, 1970;
Langström, 1971; 1975; 1985; Nef şi
Zenon-Roland, 1972; Nef, 1974; 1990;
Hatmann şi Niemeyer, 1979; Szmidt şi
Stachowiak, 1981; Heritage et al., 1989;
Leather et al., 1999;  Schaible, 1999). De-a

lungul timpului s-au folosit în acest scop
diferite insecticide. Scoaterea din uz a pesti-
cidelor organoclorurate şi înlocuirea lor cu
piretroizi de sinteză, care au o remanenţă
mult mai redusă, a făcut ca şi eficienţa pro-
tecţiei să fie mai redusă. Pentru a asigura
totuşi puieţilor o protecţie cât mai îndelun-
gată, s-a încercat folosirea insecticidului
împreună cu un adjuvant (Nef et al., 1990).
Acest procedeu a fost testat şi în ţara noas-
tră, ca adjuvanţi folosindu-se produsele Nu-
Film 17 şi portantul pentru repelentul
Wöbra (Ciornei şi Mihalciuc, 2000). Pe
baza experimenţelor efectuate, s-a con-
cluzionat, între altele, că prin utilizarea, la
îmbăierea puieţilor, a amestecului de
Supersect 10EC  în concentraţie de 1 % şi
Nu-Film 17 tot 1 %, se poate asigura o pro-
tecţie de peste 80 % a puieţilor, pe tot par-
cursul sezonului de vegetaţie. Având în
vedere faptul că testele respective au fost
efectuate în parchete relativ vechi (până la 4
ani vechime), cu infestări reduse de
Hylobius abietis, am considerat necesar să
verificăm eficienţa acestui mod de tratare a
puieţilor în condiţiile unor parchete
proaspete, cu populaţii mari de insecte.

De asemenea, s-a urmărit să se sta-
bilească în ce măsură specia de arbore influ-
enţează eficienţa tratamentului.



2. Materiale şi metode de cer-
cetare

Cercetările s-au efectuat în Ocolul silvic
Tomnatic, U.P. I Demacuşa, unităţile ame-
najistice 10B, 12C şi 68C, ale căror carac-
teristici sunt prezentate în tabelul 1. Par-
chetele au fost parcurse cu tăieri rase de
refacere a unor arborete vătămate de vânat.
Lucrările de exploatare s-au efectuat în
intervalul iulie-octombrie 2000 în u.a. 68C,
respectiv în primele luni ale anului 2001, în
celelalte două parchete. Întrucât parchetele
respective au fost destinate efectuării unui
experiment vizând influenţa duratei inter-
valului de „pauză” dintre exploatare şi
plantare asupra atacului de Hylobius abietis,
în fiecare din aceste parchete s-au plantat
doar câte 0,5 ha. Detalii privind compoziţia
culturilor, procentul reprezentat de puieţii
trataţi, perioada plantării şi cea a inventari-
erilor în vederea stabilirii caracteristicilor
atacului  se prezintă în tabelul 2.

În mod curent, aprecierea eficienţei
măsurilor de protecţie aplicate în culturile
de răşinoase împotriva atacurilor de

Hylobius abietis se face fără luarea în con-
siderare a unei suprafeţe „martor”, ceea ce
conferă un caracter subiectiv acestei
aprecieri, deoarece aceleaşi măsuri de pro-
tecţie pot avea un efect diferit în situaţii
diferite. Pentru o apreciere cât mai obiectivă
a efectului de protecţie pe care îl are
îmbăierea puieţilor cu emulsie de Supersect
1 % cu sau fără adaos de Nu-Film 1 %, în
suprafeţele menţionate experimentul s-a
organizat în aşa fel încât rânduri întregi de
puieţi de diferite specii (molid, larice şi pin
negru) au fost tratate prin îmbăierea puie-
ţilor cu Supersect 1 % sau cu Supersect 1 %
+ Nu-Film 1 %, ori au fost lăsate netratate.
Grupele de câte trei rânduri astfel tratate au
fost separate prin grupe de 3-4 rânduri, con-
stituite numai din puieţi de molid trataţi cu
Supersect 1 % + Nu-Film 1 %. Tratarea
puieţilor  s-a făcut în terenul de împădurit,
chiar înainte de plantare.

3. Rezultate

În ordine cronologică, primele inventari-
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% puieţi trataţi cu… u.a. Compoziţia 
culturii 

Perioada 
plantării Supersect + 

Nu-Film 
Supersect 

% puieţi 
netrataţi 

Perioada în care 
s-au efectuat 
inventarierile 

10B 85Mo10Pi5La 1-2.05 69,1 14,3 16,6 4.09-28.09 
12C 82Mo11Pi7La 2-3.05 68,3 18,7 13,0 3.10-12.10 
68C 85Mo9Pi6La 4.05 71,9 14,3 13,8 1.08-3.09 

 

u.a. Supra-
faţa 
(ha) 

T.S. T.P. Sol Altitu-
dine 
(m) 

Ex-
po-
ziţie 

Pantă 
(g) 

Compozi-
ţia fostului 

arboret 

Observaţii 

10B 2,5 3.3.3.3 131.2 3301 810-990 N 16 
6Mo3Fa 
1Pam 

Resturile de ex-
ploatare arse 

12C 2,0 3.3.3.3 131.2 3301 780-800 NV 16 
8Mo1Br 
1Fa 

Resturile de ex-
ploatare în grămezi 

68C 2,0 3.3.3.3 131.2 3301 830-870 NV 18 9Mo1Br Resturile de ex-
ploatare arse 

 
Tabelul 2. Detalii privind organizarea experimentului

Details concerning the experiment organisation

Tabelul 1. Principalele caracteristici ale parchetelor în care s-au efectuat cercetările
The main characteristics of the clear-cuttings where research has been conducted



eri s-au efectuat în u.a. 68C, în cursul lunii
august. Rezultatele din tabelul 3 indică fap-
tul că la mai bine de 3 luni de la plantare
s-a constatat o reducere a frecvenţei atacului
faţă de martor, la specia majoritară (molid)
de 61,1 % în cazul utilizării amestecului de
Supersect şi Nu-Film, şi de 35,3 % în cazul
în care s-a utilizat doar Supersect. Pentru
aceeaşi specie, intensitatea atacului (tabelul
4) a fost redusă cu 83,2 %, respectiv 63,3 %.

În u.a. 10B, unde inventarierile s-au
efectuat cu o lună mai târziu, deci la peste
patru luni de la aplicarea tratamentelor, efi-
cienţa a fost de 53,3 % în ceea ce priveşte
reducerea frecvenţei atacului şi de 72,8 % în
ceea ce priveşte reducerea intensităţii atacu-
lui la puieţii de molid trataţi cu Supersect +
Nu-Film. Îmbăierea puieţilor doar în
emulsie de Supersect nu a avut efect decât
asupra intensităţii atacului, pe care l-a
diminuat cu 48,7 %.

În u.a. 12C, în a şasea lună după trata-
ment, frecvenţa puieţilor de molid trataţi cu
Supersect + Nu-Film, atacaţi de Hylobius
abietis, a fost de 61,8 %, cu numai 21,4 %

mai mică decât la varianta martor, iar inten-
sitatea atacului a fost diminuată cu 62,4 %,
eficienţa acestui tratament fiind similară
celui efectuat doar cu Supersect.

În cazul celorlalte specii cultivate în
suprafeţele experimentale, eficienţa pro-
tecţiei prin intermediul tratamentelor apli-
cate a fost, în general, mult mai redusă,
indiferent dacă aceasta se apreciază luând în
considerare frecvenţa atacului sau intensi-
tatea atacului (tabelul 5). În plus, începând
din a patra lună după aplicarea trata-
mentelor nu au existat, practic, diferenţe de
eficacitate între cele două variante.

4. Discuţii şi concluzii

Din analiza datelor furnizate de acest
experiment rezultă că îmbăierea puieţilor de
molid în emulsie de Supersect 1 % + Nu-
Film 1 % asigură o protecţie mai bună decât
îmbăierea într-o emulsie simplă de
Supersect 1 %, diferenţa fiind sesizabilă
până la 4 luni după aplicarea tratamentului,
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Frecvenţa1 (%) puieţilor de …atacaţi Suprafaţa 
experimentală 

Varianta 
experimentală Molid3 Pin negru3 Larice3 

Supersect 1% + Nu-Film 1% 16.7a 45.7a 53.3a 

Supersect 1% 43.5b 39.1a 48.3a 

Martor 35.8b 56.3a 65.8a 

 
10B 

TOTAL2 22.2 46.9 56.7 
Supersect 1%+ Nu-Film 1% 61.8a 64.3a 43.2a 

Supersect 1% 61.2a 62.5a 59.0ab 

Martor 78.6a 85.0a 71.4b 

 
12C 

TOTAL2 63.4 67.7 58.3 
Supersect 1%+ Nu-Film 1% 14.3a 31.5a 16.4a 

Supersect 1% 23.8a 31.2a 13.0a 

Martor 36.8b 38.2a 12.7a 

 
68C 

TOTAL2 17.7 33.5 14.0 

Tabelul 3. Frecvenţa puieţilor atacaţi de Hylobius abietis în funcţie de modul de tratare
Frequency of seedleeng damaged by Hylobius abietis in different treatments

Nota: 1) Pentru comparabilitatea rezultatelor între specii, frecvenţele calculate pentru fiecare variantă în parte se referă
doar la acea parte din suprafaţa experimentală în care au fost plantate toate cele trei specii. 2) Toalurile s-au calculat
ţinând cont de proporţia puieţilor din fiecare variantă pe întreaga suprafaţă cultivată şi de frecvenţa puieţilor atacaţi în
zona cu toate cele trei speciile. 3) Pentru fiecare suprafaţă experimentală în parte, frecvenţele din aceeaşi coloană
urmate de aceeaşi literă nu diferă semnificativ (testul u, p = 0.05).



însă eficienţa protecţiei se reduce progresiv
odată cu trecerea timpului, astfel încât în-
tr-un sezon de vegetaţie ploios nu se poate
conta pe o eficienţă destul de ridicată (peste
80-85 %) mai mult de 2-3 luni. Ca atare,
dacă populaţiile de gândaci sunt mari şi gân-

dacii sunt activi o perioadă mai lungă de
timp, aşa cum se întâmplă în parchetele
aflate în primul şi în al doilea sezon de ve-
getaţie după tăiere, când preponderentă este
roaderea de vară, respectiv cea de toamnă,
tratarea puieţilor prin îmbăiere nu este sufi-
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Suprafaţa1 de scoarţă roasă (mm2) la puieţii de … 
Molid Pin negru Larice Suprafaţa 

experimentală 
Varianta 

experimentală 
Media 

Eroarea 
mediei 

Media 
Eroarea 
mediei 

Media 
Eroarea 
mediei 

Supersect 1% 
+ Nu-Film 1% 

56.0a 16.4 232.7a 43.6 95.2a 22.0 

Supersect 1% 105.5a 20.9 158.1a 42.1 156.3a 37.9 
Martor 205.7b 36.9 320.8a 51.0 416.3b 89 
TOTAL2 98.9  249.1  256.7  

10B 

CALIFICATIV M  FP  FP  
Supersect 1% 
+ Nu-Film 1% 

161.3a 30.1 447.9a 66.7 208.7a 50.1 

Supersect 1% 109.3a 20.7 363.3a 68.1 205.9a 77.5 
Martor 428.8b 64.0 521.6a 60.4 379.3a 63.3 
TOTAL2 186.6  433.3  285.4  

12C 

CALIFICATIV P  FP  FP  
Supersect 1% 
+ Nu-Film 1% 

30.7a 6.5 134.3a 37 106.1a 34.2 

Supersect 1% 66.8b 12.9 177.2ab 45.1 62.7a 29.5 
Martor 182.2c 35.5 339.1b 69.9 65.0a 16.1 
TOTAL2 68.8  224.8  76.8  

68C 

CALIFICATIV M  FP  M  

Tabelul 4. Intensitatea atacului de Hylobius abietis în functie de modul de tratare a puietilor la plantare
Intensity of damage caused by Hylobius abietis in different treatments

Eficacitatea (%) tratamentului apreciată după…. 
Reducerea frecvenţei atacului Reducerea intensităţii atacului 

Suprafaţa 
experi-
mentală 

Varianta 
experimentală 

Pin negru Larice Pin negru Larice 
Supersect 1% 
+ Nu-Film 1% 17.5 22.6 60.4 -63.2 

68C 
Supersect 1% 18.3 20.7 47.7 3.5 
Supersect 1% 
+ Nu-Film 1% 18.8 19.0 27.5 77.1 

10B 
Supersect 1% 30.5 26.6 50.7 62.5 
Supersect 1% 
+ Nu-Film 1% 24.4 39.5 14.1 45.0 

12C 
Supersect 1% 26.5 17.4 30.3 45.7 

Tabelul 5. Eficacitatea tratamentelor de îmbaiere a puieţilor de pin negru şi de larice
Efficiency of treaments in black pine and European larch seedlings

Nota: 1) Pentru comparabilitatea rezultatelor între specii, mediile calculate pentru fiecare variantă în parte se referă
doar la acea parte din suprafaţa experimentală în care au fost plantate toate cele trei specii. 2) Totalurile s-au calculat
ţinând cont de proporţia puieţilor din fiecare variantă pe întreaga suprafaţă cultivată şi de frecvenţa puieţilor atacaţi în
zona cu toate cele trei speciile. 3) Pentru fiecare suprafaţă experimentală în parte, mediile din aceeaşi coloană urmate
de aceeaşi literă nu diferă semnificativ (testul u, p = 0.05). 4) M - mijlociu; P - puternic; FP - foarte puternic



cientă pentru a asigura protecţia culturilor
pe întregul sezon de vegetaţie. În schimb, în
parchetele aflate în al treilea sezon de vege-
taţie după tăiere, unde predomină roaderea
de primăvară, cauzată de gândacii tineri,
ieşiţi din leagănele de împupare în toamna
precedentă şi în cursul primăverii, îmbă-
ierea puieţilor înainte de plantare ar putea fi
suficientă pentru o protecţie corespunză-
toare pentru întregul sezon de vegetaţie. 

O altă concluzie este aceea că, în ace-
leaşi condiţii staţionale şi de vreme, efectul
protector al tratamentului depinde de specia
gazdă, speciile mai susceptibile la atac (în
special pinii) fiind mai greu de protejat.
Deoarece nu s-au făcut determinări privind
remanenţa insecticidului şi a amestecului de
insecticid cu adjuvant pe scoarţa celor trei
specii de puieţi, este dificil de spus dacă
diferenţele de atac dintre specii se datorează
morfologiei diferite a scoarţei sau altor fac-
tori. Deşi acest factor nu trebuie exclus apri-
ori, există unele indicii că cel puţin între
puieţii de molid şi de pin nu sunt diferenţe
în ce priveşte persistenţa insecticidelor
(Langström, 1975). Prin urmare, diferenţele
constatate cu privire la caracteristicile ata-
cului se datorează, cel mai probabil, prefe-
rinţei manifestate de gândaci faţă de o
specie sau alta, între molid şi pin cea din
urmă fiind totdeauna preferată (Langström,
1982; Leather et al., 1994; Manlove et al.,
1997 citat de Watson, 1999; Olenici şi
Olenici, 2001).

Datele din tabelul 3 ne relevă şi faptul
că, în cazul puieţilor martor de molid, pro-
porţia puieţilor atacaţi de Hylobius abietis a
fost cuprinsă între 35,8-36,8 % în u.a. 10B
şi 68C, şi 78,6 % în u.a. 12C. Având în
vedere faptul că toate cele trei parchete au
fost în primul sezon de vegetaţie după tăie-
re, şi că puieţii la care ne referim nu au fost
trataţi, frecvenţa atacului din primele două
suprafeţe poate fi considerată destul de scă-

zută. Această situaţie s-ar putea datora efec-
tuării inventarierilor în unităţile amenajis-
tice respective înainte ca gândacii să se fi
retras în locurile de iernare. Totuşi, dacă se
are în vedere faptul că chiar şi în u.a. 68C şi
mai ales în u.a. 10B inventarierile s-au efec-
tuat în a doua parte a sezonului de vegetaţie,
procentul relativ redus de vătămări nu se
poate pune exclusiv pe seama perioadei de
observaţii şi este de presupus că intercalarea
rândurilor de puieţi netrataţi printre rân-
durile de puieţi trataţi le-a asigurat şi celor
dintâi o oarecare protecţie, atâta timp cât
insecticidele s-au menţinut pe puieţii trataţi.
Este posibil ca şi cipermetrinul (substanţa
activă din Supersect 10EC) să aibă un oare-
care efect repelent, cum au constatat
Heritage şi Johnson (1997), citaţi de Watson
(1999), în cazul permetrinului. 

Pe de altă parte însă, frecvenţa şi inten-
sitatea mai mare a atacului din u.a. 12C ar
putea să se datoreze unui nivel mai ridicat al
populaţiei de Hylobius abietis din acest loc.
Această ipoteză pare a fi susţinută de numă-
rul capturilor înregistrate la cursele cu atrac-
tanţi sintetici, număr care a fost de 1,8 ori
mai mare decât în u.a. 68C, dar cu cca. 20 %
mai mic decât cel din u.a. 10B (Olenici şi
Olenici, 2002). Contrastul dintre rezultatele
obţinute în u.a. 10B şi u.a. 12C, unde inven-
tarierile s-au efectuat la scurt timp unele
după altele şi unde populaţiile de gândaci au
fost aproape egale, arată că trebuie să fie şi
alţi factori care au influenţat eficienţa trata-
mentului aplicat la plantare. Unul dintre
aceşti factori ar putea fi starea puieţilor în
momentul îmbăierii, respectiv tulpinile
umezite şi în mare parte unse cu noroi, în
cazul puieţilor utilizaţi în u.a. 12C. Prezenţa
noroiului, care în timp s-a desprins de pe
scoarţă, nu a permis formarea peliculei pro-
tectoare de insecticid, respectiv insecticid şi
adjuvant, pe scoarţa puieţilor şi, ca atare,
odată cu spălarea noroiului, aceştia au
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rămas fără protecţie. Aceasta ar explica fap-
tul că la puieţii trataţi s-au contatat frec-
venţe şi intensităţi ale atacului aproape
egale cu cele de la puieţii netrataţi. 

O altă cauză a eficienţei mai reduse a
tratamentelor din u.a. 12C o reprezintă pre-
cipitaţiile căzute la scurt tip (doar câteva
ore) după imbăierea şi plantarea puieţilor în
suprafaţa respectivă, precipitaţii care, foarte
probabil, au spălat cea mai mare parte a
insecticidului şi a adjuvantului utilizat.
Aceste lucruri arată că, pentru asigurarea
unei eficienţe sporite a tratamentului cu
Supersect şi Nu-Film, tulpinile puieţilor tre-
buie să fie curate în momentul îmbăierii, iar
după îmbăiere ar fi bine ca puieţii să se lase
câteva ore la şanţ, cu rădăcinile acoperite,
dar cu partea aeriană expusă la soare, pentru
ca amestecul de insecticid şi adjuvant să
formeze o peliculă rezistentă la apă, iar în
cazul în care cad precipitaţii înainte de us-
carea insecticidului de pe tulpinile puieţilor,
aceştia să fie protejaţi.

La aprecierea eficienţei tratamentului ar
trebui avut în vedere şi faptul că s-a folosit
o emulsie în concentraţie de 1 % produs
comercial, adică 0,1 % sau 1gl-1 ciperme-
trin, ceea ce este mai puţin decât în cazul
testelor în care s-a folosit permetrin, respec-
tiv 1,25 gl-1 (Nef et al., 1990; Mertens,
1994) sau 5-10 gl-1 (Hagner şi Johnsson,
1995; Eidmann et al., 1996; von Sydow,
1997; Örlander şi Nilsson, 1999). O creştere
corespunzătoare a concentraţiei de ciperme-
trin  ar putea putea spori eficienţa tratamen-
telor, însă aceasta implică şi o creştere a
costurilor tratamentelor. De aceea, având în
vedere remanenţa mai mare a produselor în
cazul în care se folosesc concentraţii mai
mari (Nef et al., 1988), o creştere a concen-
traţiei s-ar justifica în special în cazul cul-
turilor instalate în primii doi ani după
tăierea vechiului arboret (Olenici, 2000).
Rămâne de verificat, în cadrul altor teste,

dacă totuşi o concentraţie sporită poate
asigura o protecţie corespunzătoare şi în
asemenea situaţii. 
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Summary

Protection of conifer seedlings against pine
weevil (Hylobius abietis) feeding by dipping into
Supersect 10EC  and Nu-Film 17 before plan-
ting

Protection of seedlings afforded by Supersect
10EC alone and Supersect 10EC mixed with Nu-
Film 17 against pine weevil feeding was evaluated
in field experiments in northern part of Romania.
The seedlings, mainly of Norway spruce, but also
European larch and Black pine, have been treated
by dipping into insecticide solution (1 % Supersect
or 1 % Supersect plus 1 % Nu-Film) just before
planting of the seedlings in three new clear-cutting
areas.  The efficacy of the treatment was evaluated
after 3-5 months. 

The frequency of attack in Norway spruce
seedlings was reduced by 21.4-61.1% when
Supersect was used together with Nu-Film, but
only by 0-35.5 % when it was used alone. For the
same species, the intensity of attack was dimin-
ished by 62.4-83,2 % when the treatment was done
with Supersect and Nu-Film, and by 48.7-63.3 %
when it was used only Supersect. For the other two
species, the efficacy of treatment was generally
lower. 

The tests showed that in new clear-cuttings,
where the weevil population level is very high and
the weevils are active for a long time, the treatment
could be efficiently enough only during the first 2-
3 months especially during the years with rainy
weather. Consequently, additional protective
measure should be applied in such situations. In
order to achieve a good efficiency, the stems of the
seedlings should be clear and dry before the treat-
ment, and after the treatment the seedlings should
be protected against the rain until the insecticide
dries up on them. Higher concentrations of insecti-
cides could give better results, but this should be
proved in other tests. 

Keywords: conifer seedling, Hylobius abietis,
chemical protection, Supersect 10EC, Nu-Film 17

Olenici şi Olenici                                                                                       Protejarea puieţilor de rãşinoase ...

32

Autorii. Dr. ing. Nicolai Olenici - cercetător
principal II şi ing. Valentina Olenici - cercetător
ştiinţific, activează în cadrul Staţiunii Experimen-
tale de Cultura Molidului, Calea Bucovinei 73,
5950 Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava.
E-mail: olenici.nicolae@icassv.ro.


