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CUVÂNT-ÎNAINTE

Inițiativa Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” de a completa 
galeria savanților cu nume notorii este una onorabilă. Un exemplu de 
personalitate remarcabilă ce duce cu măreție torța cercetării prin dificilele 
labirinturi ale cunoaşterii este Leonid Voloşciuc, şef de laborator al 
Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecție a Plantelor. Posibilitatea de 
a contribui la deschiderea multitudinii de activități a Domnului profesor, 
precum şi evidențierea ascensiunilor ştiințifice, didactice şi manageriale 
este înalt apreciabilă. Activitatea desfăşurată de profesorul Leonid Voloşciuc 
este o dovadă de împlinire şi completare armonioasă, de realizare sinergică, 
marcată de ipoteze, teorii, lucrări de valoare, înalt apreciate de comunitatea 
ştiinţifică. 

O afirmaţie definitorie a influenţei pozitive asupra domeniului profesat 
şi celor ce-l înconjoară am remarcat-o fiind studentă, când am putut 
admira stilul şi utilitatea cursurilor citite, seminarelor şi lucrărilor practice 
conduse de colegul nostru Leonid Voloşciuc, pe care apoi l-am cunoscut 
mai îndeaproape, lucrând asupra tezei de licență şi doctorat, când la justa 
valoare am apreciat calitățile şi abordările profesionale, cele de promotor al 
diferitor activități didactice şi ştiințifice. Se simțea profunzimea cunoştințelor 
acumulate, talentul şi vocația de pedagog şi cercetător. Foarte impresionante 
erau rezultatele cercetărilor orientate la vizualizarea virusurilor fitopatogene 
cu aplicarea microscopiei electronice şi abordările privind determinarea 
particularităților biologice care stau la baza mijloacelor eficiente de combatere 
a infecțiilor virale, îndeosebi cele bazate pe aplicarea termoterapiei şi culturii 
meristemelor apicale.

Protagonistul prezentei lucrări este un savant notoriu în domeniul 
protecției plantelor, virusologiei, microbiologiei, biotehnologiei, ecologiei 
şi agriculturii ecologice, recunoscut fondator al unei direcții noi în ştiință, 
cum este biotehnologia producerii şi aplicării preparatelor biologice pentru 
protecția integrată a plantelor în agricultura convențională şi ecologică. 

Actualmente, făcând o retrospectivă a activităților de mai mulți ani, 
se reliefează clar aportul personal al profesorului Leonid Voloşciuc şi al 
discipolilor săi (doi doctori habilitați şi şase doctori în ştiințe) şi devine 
evidentă aria şi profunzimea cercetărilor, care au stat la baza soluționării 
multor probleme din domeniul biologiei şi agriculturii ce servesc în calitate 
de modele eficiente de pregătire a studenților şi doctoranzilor. În această 
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perioadă domnul profesor Leonid Voloşciuc s-a afirmat nu numai un bun 
cercetător, dar şi un adevărat forjar al cadrelor de înaltă calificare. Pornind 
de la bunăvoința şi dispunerea permanentă de a acorda ajutor colegilor şi 
cadrelor tinere, domnul L. Voloşciuc necondiționat a susținut şi continuă 
să facă acest lucru pentru mai mulți cercetători şi pedagogi începători. 
Cu recunoştință remarc asistența la pregătirea şi susținerea tezelor de 
doctor şi doctor habilitat. Doctorul habilitat, profesorul cercetător Leonid 
Voloşciuc a depus eforturi consistente pentru a demonstra dispunerea de 
competențe nu numai ştiințifice şi pedagogice, dar şi abilități sociale, printre 
care creativitatea, perseverența, principialitatea, seriozitatea, dinamismul, 
responsabilitatea, disciplina şi respectul față de oameni.

Actualul volum reprezintă o cronică obiectivă în care la justa valoare 
sunt radiografiate principalele evenimente din dezvoltarea virusologiei şi 
protecției biologice a plantelor pe fundalul multiplelor probleme cu care 
se confruntă comunitatea ştiințifică din Republica Moldova. Cartea va 
fi de un real prinos cercetătorilor, cadrelor didactice, tineretului studios, 
tuturor cititorilor dornici de a-şi lărgi orizonturile ştiințifice şi educaționale. 
Cu ocazia ieşirii de sub tipar a acestei biobibliografii valoroase îi exprim 
colegului nostru, şefului de laborator Leonid Voloşciuc cele mai sincere 
felicitări, urări de bine, sentimente de recunoştință pentru eforturile depuse 
în calitate de cercetător notoriu în domenii atât de importante, cum sunt 
biologia şi agricultura, precum şi pregătirea cadrelor de înaltă calificare, 
dezvoltarea institutului. 

Dr. hab. Larisa ANDRONIC,
Directorul Institutului de Genetică,

Fiziologie și Protecție a Plantelor
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AUTOBIOGRAFIE
Motto: „Să fim recunoscători Naturii înțelepte, 

deoarece a creat lucrurile necesare ușoare, 
iar cele inutile – grele”. 
                          Epicur

M-am născut la 2 noiembrie 1952 în localitatea Micăuți, raionul Străşeni 
într-o familie de țărani. Amplasarea, condițiile pedoclimatice, diversitatea 
reliefului, particularitățile peisajelor, florei şi faunei ale localității natale, 
dar şi specificul relațiilor beneficiarilor acestui colț de rai, au lăsat amprente 
pozitive profunde asupra devenirii, dar şi caracterului meu. 

Tatăl, Tudor Iosif Voloşciuc, născut la 7 martie 1921 în satul Micăuți, 
raionul Străşeni, unde a activat în calitate de muncitor, magazioner şi 
brigadier în sovhozul „Micăuți”, demonstrând capacități impresionante de 
organizare a activităților din gospodărie şi localitate. Doar cu cele 4 clase, 
acumulând ample cunoştințe despre viață, a putut face față diverselor 
probleme personale şi comunale, fiind în stare să se implice plenar la ieşirea 
din situații deosebit de dificile şi să conducă brigăzi şi colective de oameni, 
care erau siguri că anume de la el puteau să primească şi să aplice cel mai 
real ajutor. Nu cunosc să fi avut concedii şi vreo zi liberă şi a muncit întreaga 
sa viaţă nu numai pentru supraviețuirea familiei, dar şi pentru oamenii din 
localitate şi gospodăria în care a activat toată viața, visând întotdeauna la 
bine şi, sunt sigur, susţinând neamul nostru. Ne învăța că doar prin muncă se 
poate de obținut ceva în viață şi îşi dorea să ne vadă pe toți cei 5 copii fericiți, 
dar a plecat în veşnicie la 11 aprilie 1985, la doar 64 de ani. 

Mama, Voloşciuc Parascovia Alexandru, născută la 20 octombrie 1920 
în satul Micăuți, raionul Străşeni, unde a activat în calitate de muncitor în 
Gospodăria de Stat „Micăuți”, a devenit pentru mine o adevărată comoara 
dumnezeiască şi îngerul păzitor al nostru. Chiar dacă nu absolvise mari 
instituții, mama, grație hărniciei şi bunătății personale, a fost educatorul 
nostru principal, astfel încât eu, dar şi surorile şi frații mei, am putut moşteni 
integral capacitatea de a deosebi binele de rău, onestitatea, spiritul cognitiv, 
consacrarea deplină, lucrul cu pasiune, curajul, obligaţiunea, răbdarea şi 
responsabilitatea acumulate de ea şi cum acestea ne pot ajuta pentru trecerea 
printre intemperiile frecvente ale vieții. Pentru mine şi familia noastră 
mama a fost o comoară plină de înțelepciune, care permanent fiind calmă 
şi doar cu retrăiri interne, avea un comportament a unui filozof fortificat de 
mecanismele naturii şi de credință, care pentru toți cei din jur era deosebit 
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de utilă şi întotdeauna se afla la locul ei. În studenție, când încercam să învăț 
lucruri bune de la marii gânditori ai civilizației, mi se părea că marele filozof H. 
Spencer anume despre mama Parascovia vorbea – „O mamă bună prețuieşte 
cât o sută de învățători”. Mama ne-a mai povățuit încă 9 ani de la plecarea în 
neființă a tăticului nostru şi a decedat la 30 octombrie 1993. Mi se pare că 
şcoala vieții, al cărei pedagog excelent a fost mama Parascovia, mai continuă 
să facă lucruri nu numai frumoase, dar şi utile pentru mine şi familia noastră.

În familie am crescut cinci copii: două fete şi trei băieți. Sora Irina, 
născută la 17 septembrie 1948, a activat în calitate de muncitor în 
Gospodăria de Stat „Micăuți” şi la grădinița de copii din localitate. Prin 
blândețea, hărnicia, cumsecădenia şi grija față de cei apropiați a reuşit să 
formeze o familie de oameni frumoşi şi inimoşi, continuând educarea lor şi 
după plecarea în veşnicie a soțului ei, Naşul Petru. Și aşa cum se întâmplă, 
dărnicia şi suprasolicitarea ei nu puteau să nu-şi lase amprente grele asupra 
stării ei generale, părăsindu-ne în luna aprilie 2012, la vârsta de doar 63 
de ani. Sora mai mică, Natalia, născută la 15 iulie 1950, fiind o fire fină, 
atotştiutoare şi pătrunzătoare, la vârsta de 17 ani a fost găsită înecată în iazul 
din localitate. Fratele Constantin, născut la 2 iulie 1955, locuieşte în comuna 
Micăuți şi activează în calitate de macaragiu auto, continuând să ajute şi să 
facă lucruri mari pentru familie şi pentru localitate. Fratele Serghei, născut 
la 16 octombrie 1959, locuieşte în comuna Micăuți şi activează în calitate de 
conducător auto şi prin sârguința şi caracterul liniştit dar pătrunzător, stă la 
baza familiei şi ajută pe cei din jur.

Amintirile din copilărie au fost şi rămân un jalon îndrumător şi un 
indicator al activităților ulterioare. E plăcut de amintit despre tot ceea ce a 
fost legat de devenirea propriu-zisă şi satul natal Micăuți, care m-a povățuit 
la principalele momente a devenirii, ceea ce sunt, pornind de la copilărie, 
adolescență, studenție şi maturitate, devenindu-mi dorul, nostalgia, durerea 
şi dragostea de neam. Nu ştiu cum alții, dar odată cu vârsta tot mai mult 
conştientizez că senzațiile privind localitatea de baştină, satul Micăuți, 
pătrunzând în cele mai profunde fibre sentimentale, nu vor mai pleca 
niciodată din mine.

În anul 1960 am promovat în clasa I, iar în 1968 am absolvit, cu eminență, 
Școala medie incompletă din localitate, după care am lucrat în calitate de 
muncitor în Gospodăria de Stat „Micăuți”. Încă din copilărie părinții mă 
orientau la activitățile agricole, deoarece permanent aveam o atitudine foarte 
grijulie față de toate ființele vii şi îmi plăceau deosebit de mult operațiile de 
sporire a recoltelor. Nu înzădar mama îmi spunea că eu pot fi un bun agronom. 
Drept urmare, în toamna anului 1969 am promovat în anul I al Sovhozului-
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tehnicum Agricol „V.I. Lenin” din satul Țaul, raionul Donduşeni, pe care 
l-am absolvit cu mențiune în anul 1973. Am rămas profund impresionat 
de tot ce era legat de această localitate, recunoscută pe atunci ca una dintre 
cele mai frumoase comunități rurale, dar şi de particularitățile organizării 
activităților didactice şi lucrului din colegiu, unde s-au statornicit relații 
trainice cu colegii şi profesorii din colegiu. Caracterul benefic al studiilor din 
colegiul agricol mai era determinat şi de faptul că eu am promovat această 
instituție de învățământ cu 2 colegi de şcoală: Constantin T. Logoş, care după 
absolvirea Universității „M.V. Lomonosov” din Moscova, a activat în calitate 
de psiholog la USM, iar apoi a devenit un bun diplomat. Cel de al doilea 
coleg a fost Alexei I. Viznovici, care după absolvirea Academiei Agricole 
„C.A. Timireazev” din Moscova, a activat în calitate de agronom şi primar 
din localitatea de baştină, însă retrăirile şi abordarea profundă a diverselor 
probleme din localitate n-au trecut fără urme, ceea ce a cauzat înrăutățirea 
stării de sănătate şi plecarea prematură în lumea celor drepți a acestuia.

Chiar din anul II de studii, după ce primul an a fost unul orientat la 
adaptarea şi acumularea cunoştințelor, am constituit nişte relații benefice 
pentru a avea o mulţime de prieteni, am simțit un aflux de forțe şi energie 
suficiente nu numai pentru însuşirea programului de studiu, dar şi pentru 
manifestarea în viața colectivului şi pentru pregătirea orientată la soluționarea 
unor probleme tehnologice bazate pe cunoştințe ştiințifice profunde. Procesul 
era stimulat de administrația colegiului (director I.K. Goncearenko) şi de 
colectivul pedagogic, care era orientat la pregătirea noastră profesională şi 
asigurarea unui nivel înalt de competitivitate. Relații deosebit de prietenoase 
se formau cu tinerii profesori, în primul rând cu diriginta grupei, doamna 
E.T. Bucătaru, profesoara de botanică O.P. Curova, profesorul de fitotehnie şi 
genetică G.G. Hariuc, dar şi profesorul de fizică M.F. Nichitovici. De la început 
acestea erau unele rapoarte ştiințifice actuale (problemele poliploidiei, teoriei 
mutațiilor, originii plantelor de cultură, metodelor de selecție a culturilor 
agricole ş.a.). În aşa mod am prins aripi şi am simțit necesitatea aprofundării 
cunoştințelor şi verificării experimentale a unor postulate ştiințifice. Pregătirea 
teoretică şi aplicativă în colegiu, dar şi deprinderile practice acumulate au 
servit în calitate de trambulină pentru activitățile ulterioare. 

Nu pot să nu menționez că anume acolo, la Țaul, a avut loc formarea 
dar şi călirea mea, fortificându-mi caracterul şi asigurându-mi răbdare 
şi rezistență în cele mai grele clipe. Toate acestea, intercalate cu relațiile 
prieteneşti cu colegii şi profesorii, au constituit o zestre deosebit de valoroasă 
pentru trecerea mai liniştită şi fără pierderi prin viață. E deosebit de dificil de 
evidențiat cele mai remarcabile personalități printre cadrele pedagogice, dar 
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nu pot să nu-mi împărtăşesc impresiile mele legate de devenirea în calitate 
de cercetător în domeniul protecției plantelor. Este vorba de profesorul, care 
mi-a inoculat dragostea pentru protecția plantelor – Ion Gh. Ceaicovschi, 
care nu numai că a contribuit la acumularea cunoştințelor din acest domeniu 
deosebit de important, dar a fost mentorul teoretic şi practic la abordarea 
ştiințifică a relațiilor dintre diferite grupe de organisme şi aplicarea lor în 
procedeele tehnologice de protecție a plantelor cu utilizarea mijloacelor 
ecologic inofensive. Participând activ la acumularea unui lot informațional 
impunător, pătrunzând în esența diverselor relații dintre organismele 
dăunătoare şi cele utile, am reuşi să apreciez la justa valoare conținutul 
unei teze ştiințifice de doctor pe care bunul nostru mentor şi prieten Ion 
Gh. Ceaicovschi, aşa şi nu a reuşit s-o ducă până la susținere. Anume fiind 
ghidat de dumnealui, urmând multe principii şi îndemnuri utile, precum 
şi prin coinciderea aprecierilor noastre asupra diferitor fenomene ştiințifice, 
am pătruns în esența definiției ştiinței date de vestitul biolog român Victor 
Babeş „Știinţa este adevărul, este cunoaşterea şi întrebuinţarea forţelor 
naturii pentru fericirea omului”. 

După absolvirea colegiului, conform deciziei comisiei de repartizare de 
stat am activat în calitate de ajutor şi de brigadier a unei brigăzi de creştere 
a tutunului din Gospodăria colectivă „Iu. Gagarin” din raionul Orhei. Chiar 
dacă activitatea mea a durat puțin mai bine de jumătate de an, eu am reuşit 
să controlez veridicitatea informației acumulate în anii de studii şi să-mi 
apreciez şi să fortific pozițiile legate de producerea culturilor agricole. Este 
un adevăr indiscutabil că informația şi cunoştințele acumulate în colegiul 
agricol şi verificate în această gospodărie au servit şi continuă să constituie 
un fundament deosebit la organizarea şi executarea activităților ştiințifice 
din domeniul biologiei şi agriculturii.

În toamna anului 1973, după activitatea în calitate de conducător a unei 
brigăzi din satul Hâjdieni, raionul Orhei, am depus actele pentru examenele 
de admitere la Facultatea de Biologie şi Pedologie şi susţinerea doar a unui 
singur examen în luna septembrie a anului 1973, am promovat în anul I al 
Universității de Stat din Moldova. Deosebit de emoționantă a fost adunarea 
generală a studenților eminenți a anului întâi, când într-o atmosferă festivă 
am primit carnetul de student al USM chiar din mâinile rectorului universitar, 
faimosului savant istoric Artiom M. Lazarev.  

 În memorie mi-au rămas mai multe clipe din primele zile ale activității 
studențeşti, printre care un rol deosebit a avut chiar prima zi de studii, când 
decanul Facultății de Biologie şi Pedologie, Ion I. Dediu m-a numit în calitate 
de şef al grupei, care număra 28 de studenţi bine pregătiți şi cu gânduri 
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serioase şi ambiții în acumularea informației biologice şi care, rămânând 
fideli specialității selectate, şi-au continuat activitatea în conformitate cu 
repartizarea de stat. Tot ce era în serviciul studenților provoca impresii şi 
sentimente profunde. Facultatea se deosebea cu condiţii excelente pentru a 
face studii, fiind dotată cu laboratoare bine amenajate, materiale didactice, 
reactive şi o bibliotecă foarte bogată cu săli de lectură bine amenajate. 
Bogăția principală a facultății erau cadrele didactice vestite. Chiar dacă 
mă paşte pericolul să trec cu vederea unele cadre bune,  totuşi nu pot să 
nu-mi amintesc de o galerie impresionantă de doctori habilitați, profesori 
universitari, cum ar fi Ion I. Dediu, A.G. Podubnîi, V.M. Șalaru, M.N. Lozan, 
P.A. Obuh, N.E. Popa, B.E. Melnic, V.G. Klimenko, A.P. Crivoi, P.Gh. Tarhon, 
V.F. Rudic, P.V. Corduneanu şi multe alte cadre pedagogice, care au reuşit să 
ne trezească interesul față de activitățile didactice şi ştiințifice. Aceasta s-a 
manifestat nu numai în succesele în învățătură, fără probleme pe parcursul 
anilor de studenție, dar şi dorința de a pătrunde în adâncurile materiei şi de 
a mă antrena în vâltoarea activităților de cercetare prin insistenţa şi eforturile 
orientate la depăşirea obstacolelor frecvente. Drept verificare a cunoştințelor 
acumulate a servit participarea la executarea a 2 proiecte de cercetare, 
precum şi activitatea în organizațiile obşteşti ale tineretului, care în acele 
timpuri erau unicele forme de manifestare a tinerilor specialişti.

Drept rezultat al activităților comune şi pe fundalul capacităţilor 
ereditare asigurate de zestrea genetică părintească, precum şi în rezultatul 
muncii perseverente şi pline de abnegație, am simțit că necesitatea în 
rezultatele mele ştiinţifice devin tot mai solicitate, ocupând un loc binemeritat 
printre savanții şi centrele ştiinţifice din domeniul biologiei şi agriculturii. În 
afară de lecţii eram antrenaţi în diverse activități obşteşti, cercuri ştiinţifice, 
secţii sportive. Energia şi capacitățile deosebite de activitate mi-au permis 
includerea şi obținerea rezultatelor remarcabile în diferite domenii. Fiind un 
bun sportiv la secția de lupte Sambo, eram pregătit pentru participarea la 
Olimpiada instituțiilor sportive din URSS, dar coincidența în timp cu un alt 
eveniment – Conferința unională studențească, m-a impus să fac una din 
principalele alegeri şi să merg la Universitatea din Riga (Letonia), unde am 
avut posibilitatea să prezint public primul meu raport ştiințific, care a fost 
înalt apreciat de participanții şi organizatorii forului ştiințific.

 Activitățile din ceilalți ani erau legate de diverse aplicaţii în teren, care 
au fost organizate în mai multe localități din republică, care prin frumusețea 
peisajelor m-au copleşit şi prezentat mai multe obiecte botanice, zoologice, 
dar şi localități. În anul 1978 am absolvit cu mențiune Facultatea de Biologie 
şi Pedologie a USM, fiind invitat la serviciu în două instituții ştiințifice, 
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dar anume din tendința de încadrare în activitățile ştiințifice am acceptat 
promovarea în doctorantura Academiei de Științe a Moldovei. 

Pe parcursul a 3 luni am fost înrolat la cursurile de ofițer din Garnizoana 
Floreşti, în care, trecând mai multe încercări teoretice şi practice a unui 
viitor conducător militar, am însuşit o gamă de deprinderi utile pentru viața 
ulterioară. Acumulând cunoştințe universitare profunde, fiind încântat de 
activitățile ştiințifice şi rezultatele înregistrate de savanții de la facultate, am 
simțit o pasiune față de ceea ce făceam, fiind încadrat în calitate de laborant 
în cadrul mai multor proiecte de cercetare, am depistat singur o sensibilitate 
deosebită față de procesele inovative, ceea ce s-a realizat în încadrarea 
imediată la catedră în calitate de laborant şi promovarea ulterioară în 
activitatea ştiințifică. În acelaşi an am devenit doctorand la Secția de 
Microbiologie a AȘM, la care am efectuat cercetări în domeniul studierii 
agenților fitopatogeni şi elaborării metodelor de diagnosticare şi combatere a 
virozelor la culturile decorative.

După absolvirea doctoranturii AȘM am fost angajat şi am activat în 
calitate de lector universitar la Catedra de Genetică a USM, iar în aprilie 1985 
am susținut teza de doctor în ştiințe biologice «Вирусные болезни гвоздик 
и тюльпанов в Молдавской ССР и обоснование мер борьбы с ними» la 
Consiliul ştiințific specializat de la Institutul unional de protecție a plantelor 
din Puşkin (regiunea Leningrad). Sunt recunoscător conducătorului meu 
ştiințific, m.c. Moldovan Mihail Ia. pentru inițierea cercetărilor în acest 
domeniu, care, împreună cu toți membrii familiei, la 11 august 1979, au 
devenit jertfe ale unui accident aviatic. Cu adâncă recunoştință mulțumesc şi 
profesorului Iurii Il. Vlasov din Sanct Petersburg pentru ajutorul acordat în 
finalizarea acestui ciclu de cercetări. Bucurându-mă de ajutorul mentorilor 
universitari şi apreciind înalt ajutorul acordat de mai mulți îndrumători 
eminenți, am pătruns în esența celor spuse de Isaac Newton „Dacă am 
văzut mai departe, este pentru că am stat pe umerii giganților”. Realizările 
înregistrate în rezultatul studiilor au permis evidențierea, identificarea şi 
determinarea particularităților biologice ale principalilor agenți patogeni de 
origine virală şi elaborarea sistemei de măsuri pentru combaterea virozelor la 
garoafe şi lalele, precum şi constituirea şi asigurarea schemei de funcționare 
a materialului devirozat de garoafe. Diagnosticând o gamă importantă de 
agenți fitopatogeni importanți de origine virală, am reuşi să determin starea 
fitosanitară destul de dificilă şi să marchez măsuri eficiente de reducere a 
impactului acestor organisme dăunătoare. Mai mult, 2 agenți fitosanitari de 
origine virală au fost identificați pentru prima dată în ex-URSS. Studiind 
fitovirusurile culturilor agricole şi rolul diferitor vectori în transmiterea lor, 
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am reuşit să elaborez o serie de metode de reducere a impactului acestora 
asupra plantelor, ceea ce a fost foarte înalt apreciat de specialiştii din țară şi 
de peste hotarele ei.

Pornind de la actualitatea şi oportunitatea cercetărilor efectuate şi a 
rezultatelor înregistrate, s-a demonstrat că inventivitatea prezentă în teza 
de doctor şi aria extinsă de implementare poartă o încărcătură de o rară 
originalitate şi importanță, ceea ce a trezit un viu interes în mediul ştiințific şi 
tehnologic. Fiind mereu în căutarea adevărului prin soluționarea problemelor 
majore, din septembrie 1986, după trecerea prin concurs, am fost angajat şi 
am activat în calitate de Cercetător Științific Superior la Institutul unional de 
cercetări ştiințifice în domeniul metodelor biologice de protecție a plantelor, 
care era a doua instituție din lume de acest gen şi coordona cercetările 
ştiințifice din această sferă. 

Pentru soluționarea problemelor legate de lipsa literaturii şi a manualelor 
în limba rusă, dar şi pentru ameliorarea situației financiare am fost implicat 
în procesul de traducere a unor lucrări foarte valoroase, care au servit în 
calitate de surse informaționale pentru mai multe generații de studenți şi 
tineri savanți din Republica Moldova. Mă bucur că în colaborare cu persoane 
notorii din domeniul biologiei am devenit translator a unor manuale şi 
monografii, care au constituit fundamentul pregătirii specialiştilor din 
domeniul vizat.

Nr.
crt.

Denumirea lucrării traduse Autorii, editura, anul publicării Volumul 
lucrării

Colectivul 
traducătorilor

1. Făuritorii spicului de grâu Iudașin I.V. Chișinău: Lumina, 1982 14,0 coli tipar
2. Biologia. Materie de 

recapitulare
Traitac D.I., Klinkovski N.S., Karienov V.A., 
Baluev C.I. Chișinău: Lumina, 1985

16,6 coli edit.

3. Botanica. Anatomia şi 
morfologia plantelor

Vasiliev A.E., Voronin N.S., Elenevski A.G., 
Serebreakov T.S. Chișinău: Lumina, 1986

44,0 coli edit. Obuh P.A.

Lupuşor A.V.
4. Biologia. Materie de 

recapitulare
Red. Traitac D.I. Chișinău: Lumina, 1988 18,6 coli edit.

5. Zoologia nevertebratelor Doghel V.A. Chișinău: Lumina, 1988 56,2 coli editor. Melian I.V.
6. Zoologia vertebratelor Naumov S.P. Chișinău: Lumina,1989 34 coli editor. Popa L.L.
7. Biologia. Animalele Bîhovski B.E., Kozlova E.V., Monciadski 

A.S., Naumov D.V., Socolov A.S., Rîcov 
N.A., Terentiev P.V. Chișinău: Lumina, 1991

18,5 coli editor. Nesterov P.I.,

Ciuş G.N.

8. Dăunătorii principali ai 
culturilor agricole

Lazăr I.Ș. Chișinău: Cartea moldovenească, 
1990

13,0 coli editor.

9. Merceologia produselor 
alimentare

Matiuhina Z.P., S.P., Korolikova E.P. 
Chișinău: Lumina, 1992

14,0 coli tipar

10. Citologia generală Cențov Iurii S. Chișinău: Știința, 1992 23,0 coli tipar
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Începând cu anul 1992, după reorganizarea şi resubordonarea institutului 
şi până în 1995, am activat în calitate de Secretar Științific al Institutului de 
Protecție Biologică a Plantelor al AȘM. Din 1995, după trecerea prin concurs, 
am activat în calitate de Șef al Laboratorului de Virusologie şi Bacteriologie, 
iar din anul 1997 am ocupat funcția de vicedirector pentru probleme 
ştiințifice a institutului, fiind preocupat de organizarea activităților ştiințifice 
din institut. Drept rezultat al reformelor organizatorice şi trecerea institutului 
în subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, am fost 
numit în calitate de director al Institutului de Cercetări Științifice pentru 
Protecția Plantelor (2001–2002), având misiunea de orientare a colectivului 
spre implementarea în practică a cercetărilor legate de protecția biologică a 
plantelor, precum şi organizarea activităților de protecție a plantelor la nivel 
național. 

În frământările mele eram sigur că doar grație spiritului inventiv, 
dorinţei de a cunoaşte mai multe şi interesul pentru problemele teoretice ale 
domeniului profesat, bazate pe capacități intelectuale şi talent, poți înregistra 
rezultate remarcabile recunoscute nu numai local, ci şi la nivel global. Dar 
asemenea rezultate pot fi atinse doar la elaborarea şi propunerea abordărilor 
metodologice şi a metodelor noi, care pot fi promotori ai inovațiilor şi 
contribuie în mod real la implementarea şi aplicarea largă în economia 
națională. În calitatea mea de cercetător ştiințific superior şi conducător 
ştiințific al mai multor tineri specialişti am orientat cercetările ştiințifice 
în direcția identificării agenților fitosanitari şi a organismelor utile, care 
participă la reglarea densității populațiilor de organisme dăunătoare, precum 
şi de diagnosticare a rezistenţei plantelor şi de sporire a productivităţii lor 
în vederea elaborării sistemelor de protecție integrată a culturilor agricole. 
Întru soluțuionarea problemelor ecologice prin aplicarea metodelor biologice 
a plantelor erau orientate cercetările din cadrul laboratorului condus de 
doctorul habilitat în ştiințe biologice Mircea Ciuhrii, care, grație activismului 
înnăscut a reuşit să ghideze colectivul de creație spre implementarea largă a 
rezultatelor înregistrate.

În luna iulie a anului 2000, după acumularea unui volum informațional 
considerabil, analiza şi generalizarea rezultatelor înregistrate pe parcursul 
mai multor ani în domeniul virusurilor entomopatogene, am prezentat 
şi susținut teza de doctor habilitat în ştiințe biologice la tema „Bazele 
teoretico-metodologice ale biotehnologiei producerii şi aplicării preparatelor 
baculovirotice în protecţia plantelor”. Aceasta a confirmat actualitatea şi 
oportunitatea efectuării cercetărilor, precum şi recunoaşterea unei noi direcții 
ştiințifice orientate la izolarea, identificarea şi determinarea particularităților 
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biologice a baculovirusurilor şi elaborarea procedeelor tehnologice de 
producere şi aplicare a preparatelor baculovirale în combaterea insectelor 
dăunătoare. 

Am reuşit să propun pârghii de dirijare cu fenomenele de patogeneză, 
care determină elaborarea procedeelor biotehnologice de producere a 
biomasei virale şi de elaborare a preparatelor baculovirale. În acest sens au 
fost elaborate şi aplicate diverse metode virusologice, molecular biologice, 
de producere a biomasei virale in vivo şi in vitro, numeroase metode fizico-
chimice, precum şi de elaborare a formelor preparative, care au stat la baza 
extinderii ariei de aplicare a investigaţiilor pe problema protecției plantelor şi 
agriculturii ecologice, publicând o serie de lucrări de generalizare pe această 
problemă oportună şi deosebit de importantă pentru Republica Moldova. 
Anume din acest moment am întâlnit şi am simțit din plin aprecierea 
şi admirația adevărată şi aprecierea înaltelor capacități profesionale, 
seriozitatea în abordările ştiințifice, profesionalismul, competența si 
abilitățile polifuncționale, forță de muncă, responsabilitatea, consecutivitatea 
şi dăruirea de sine.

Întru implementarea realizărilor înregistrate şi fortificarea legăturilor 
dintre generațiile de cercetători, permanent am fost implicat în procesele 
didactice ale diferitor universități (Universitatea de Stat din Moldova, 
Universitatea de Stat Agrară din Moldova, Universitatea de Stat „Dimitrie 
Cantemir”, Universitatea de Studii Politice şi Economice „Constantin Stere”. 
Aceasta mi-a permis să constat că cercetările ştiințifice fundamentale trebuie 
să perpetue şi să se extindă la toate ştiinţele, iar cele aplicative şi de inovare să 
constituie baza cercetărilor din domeniile legate de producție, fiind susținute 
de toate întreprinderile de producere. Anume aici am avut posibilitatea 
să sesizez că doar transmiterea cu multă pasiune a experienţei acumulate 
pe tărâmul ştiinţific către studenţi, masteranzi şi doctoranzi poate asigura 
randamentul scontat al activităților ştiințifico-didactice. Importanţa acestora 
este deosebit de înaltă şi valoroasă pentru procesele educaţionale universitare 
şi care sunt indispensabile pentru ciclul de formare al specialiştilor de înaltă 
pregătire profesională. Tot aici am înţeles că devine rațională reducerea 
numărului universităților existente în Republica Moldova. E regretabil 
faptul că în Republica Moldova lipseşte un sistem eficient de apreciere a 
valorilor ştiințifico-didactice bazate pe evaluarea transparentă racordată la 
standardele internaţionale de recunoaştere a performanţelor ştiinţifice. Pe 
fundalul fenomenelor legate de exodul cadrelor ştiințifice şi lipsa măsurilor 
de intervenție orientate spre prevenirea şi stoparea plecării specialiştilor, 
iminent se extinde pericolul de transformare a Republicii Moldova într-o 
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colonie tehnologică care va furniza doar brațe ieftine de lucru pentru 
companii străine. 

Pe fundalul manifestării frecvente a problemelor în dezvoltarea 
instituțiilor cu caracter ştiințifico-didactic nu puteam să nu observ şi să 
analizez urmările mediocrității în cercetare. Cel mai periculos în acest sens 
mi se pare omniprezența fenomenului dat, care ne va compromite toate 
încercările societății de ameliorare a situației în domeniul evaluat. Probabil, 
nu întâmplător academicianul Petre T. Frangopol, cu lux de amănunte ajunge 
la îndrumarea că „Eu mai degrabă aş muri de sete decât să beau din cupa 
mediocrității”.

Nu pot să nu menționez că anume în această perioadă am reuşit să 
cercetez diversitatea biologică, particularitățile, relaţiile complexe virusurilor 
cu celulele insectelor gazdă, ceea ce a permis evidenţierea mai multor suşe 
cu proprietăţi sporite, care şi constituie fundamentul utilizării lor în calitate 
de agent activ pentru elaborarea preparatelor baculovirale. Aceasta a permis 
fundamentarea unei noi direcţiei ştiinţifice – biotehnologia producerii 
şi aplicării baculovirusurilor pentru protecţia plantelor. Au fost propuse 
pârghii de dirijare cu fenomenele de patogeneză, care determină elaborarea 
procedeelor biotehnologice de producere a biomasei virale şi de elaborare 
a preparatelor baculovirale. În acest sens au fost aplicate diverse metode 
virusologice, molecular biologice, de producere a biomasei virale in vivo şi 
in vitro, diverse metode fizico-chimice, precum şi de elaborare a formelor 
preparative şi de implementate a lor în sistemele de protecție integrată a 
plantelor. 

Inovaţia ştiinţifică a activităţilor se manifestă prin izolarea şi identificarea 
a 19 specii de baculovirusuri şi determinarea particularităţilor biologice ale lor, 
ceea ce a permis evidențierea tulpinilor active, în baza cărora au fost elaborate 
insecticide virale de perspectivă (Virin-CP, Virin-LS, Virin-KS, Virin-
ABB-3, Virin-LD, Virin-LS). Drept realizare importantă poate fi considerată 
şi elaborarea tehnologiilor de producere a insecticidelor baculovirale în 
combaterea speciilor de noctuide canibale (Virin-HS-2, Virin-KS), precum 
şi a insectelor coloniale (Virin-ABB-3, Virin-LD, Virin-LS), care nu pot fi 
combătute cu alte mijloace biologice. Foarte oportune sunt investigaţiile ce 
ţin de elaborarea bazelor teoretice de constituire a sistemelor de protecţie 
integrată a plantelor şi propunerea principiilor fundamentale şi tehnologiilor 
de aplicare a preparatelor baculovirale în combaterea principalilor dăunători 
ai culturilor agricole şi silvice. Acestea au permis îmbinarea armonioasă a 
rezultatelor înregistrate în practica protecţiei integrate a plantelor, îndeosebi 
cu scopul obţinerii producţiei ecologice.
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Grație abordărilor teoretice şi practice am reuşit să înregistrez o gamă 
consistentă de realizări recunoscute:
•	 Descrierea relațiilor dio- și triotrofe și mecanismelor, determinarea structurii și 

particularităților lor biologice, ce stau la baza elaborării mijloacelor de control a 
densității populațiilor de organisme dăunătoare. 

•	 Izolarea și identificarea baculovirusurilor (VPN și VG) insectelor, care nu pot fi 
combătute cu alte mijloace biologice.

•	 Elaborarea procedeelor biologice de ameliorare a sușelor de baculovirusuri și 
de constituire a preparatelor baculovirale. 

•	 Fundamentarea bazelor teoretice a agriculturii ecologice prin elaborarea și 
aplicarea mijloacelor microbiologice de protecție a plantelor în sistemele de 
Agricultură Convențională și Agricultură Ecologică.

•	 Elaborate 16 preparate biologice (baculovirale, bacteriene și micotice) și 
implementarea acestora și altor mijloace ecologic inofensive în sistemele de 
Agricultură Convențională și Agricultură Ecologică.
 
Drept rezultat al activității în cadrul colectivului subdiviziunii de 

cercetare au fost elaborate, omologate şi înregistrate în Registrul de Stat 16 
preparate biologice destinate pentru protecția diferitor culturi agricole, care 
se aplică pe larg atât în agricultura convențională, cât şi în gospodăriile aflate 
la faza de conversie la agricultura ecologică. 

Deosebit de importantă pentru activitatea ştiințifică este implementarea 
rezultatelor pentru soluționarea problemelor economice şi ecologice, care în 
cazul protecției microbiologice a plantelor se manifestă prin:
•	 Funcționalitatea normală a agroecosistemelor necesită prezența și asigurarea 

condițiilor optime de activitate a componenților biotei, ceea ce poate fi 
asigurat cu elaborarea și aplicarea mijloacelor biologice prietenoase mediului, 
propunând în acest sens un spectru considerabil constituit din 16 preparate 
biologice, care acoperă agenți patogeni și insecte dăunătoare la principalele 
grupe de culturi agricole.

•	 Constituirea sistemelor de protecţie integrată a plantelor și propunerea 
principiilor fundamentale și tehnologiilor de aplicare a preparatelor baculovirale 
în combaterea principalilor dăunători ai culturilor agricole și silvice. 

•	 Îmbinarea armonioasă a rezultatelor înregistrate în practica protecţiei integrate 
a plantelor, îndeosebi cu scopul obţinerii producţiei ecologice.

Pe parcursul ultimilor ani, grație schimbărilor înregistrate în agricultura 
mondială şi pornind de la problemele ecologice, care se agravează în 
acest domeniu de activitate, precum şi succesele unor țări în promovarea 
tehnologiilor prietenoase mediului, am abordat problemele constituirii 
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cadrului legislativ, instituțional şi tehnologic al agriculturii ecologice, 
contribuind astfel la elaborarea Legii nr. 115/2005 şi Hotărârii de Guvern nr. 
149/2006 privind agricultura ecologică, iar actualmente particip la asigurarea 
ştiințifică şi tehnologică a acestor activități, abordând şi realizând conceptul 
dezvoltării agriculturii ecologice atât în institut, cât şi în întreaga republică. 
Printre contribuţiile ştiinţifice personale majore la dezvoltarea cercetărilor în 
domeniul ştiinţei au fost recunoscute:
•	 Funcționalitatea normală a agroecosistemelor necesită prezența și asigurarea 

condițiilor optime de activitate a componenților biotei, ceea ce poate fi 
asigurat cu elaborarea și aplicarea mijloacelor biologice prietenoase mediului, 
propunând în acest sens un spectru considerabil constituit din 16 preparate 
biologice, care acoperă agenți patogeni și insecte dăunătoare la principalele 
grupe de culturi agricole.

•	 Pentru extinderea și asigurarea protecției integrate a plantelor s-a argumentat 
schimbarea paradigmei protecției plantelor, punând accentul pe sporirea 
circuitului de organisme utile și necesitatea diminuării celor dăunătoare, 
utilizând ca principiu de bază trecerea de la nimicirea organismelor dăunătoare 
la metode de dirijare a densităţii populaţiilor, propunând mijloacele 
microbiologice de protecție a plantelor. 

•	 Cercetând diversitatea biologică, relaţiile complexe cu celulele insectelor 
gazdă, au fost selectate sușe cu proprietăţi sporite și utilizarea lor în calitate 
de agenți activi pentru elaborarea preparatelor baculovirale. Aceasta a permis 
fundamentarea unei noi direcţiei știinţifice – Biotehnologia producerii și 
aplicării baculovirusurilor pentru protecţia biologică a plantelor. 

•	 Dirijarea cu fenomenele de patogeneză, elaborarea preparatelor baculovirale, 
aplicând diverse metode molecular biologice, de producere a biomasei virale in 
vivo și in vitro, de elaborare a formelor preparative și rolului lor biogeocenotic. 

•	 Constituirea sistemelor de protecţie integrată a plantelor și propunerea 
principiilor fundamentale și tehnologiilor de aplicare a preparatelor baculovirale 
în combaterea principalilor dăunători ai culturilor agricole și silvice. 

•	 Îmbinarea armonioasă a rezultatelor înregistrate în practica protecţiei integrate 
a plantelor, îndeosebi cu scopul obţinerii producţiei ecologice.

Începând cu anul 2000, activitatea colectivului de creaţie ştiinţifică a fost 
orientată în direcţia ameliorării stării de sănătate a populaţiei din Republica 
Moldova, ceea ce a permis implementarea rezultatelor ştiinţifice proprii 
integrate în sistemul legislativ unitar în vederea protecţiei sănătăţii populaţiei. 
Eforturile conjugate au permis implementarea rezultatelor în sistemul „Noua 
Sănătate Publică în Republica Moldova”, ceea ce a fost apreciat cu decernarea 
Premiului Național, ediţia 2015.
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Permanent am îmbinat activitățile de cercetare cu cele manageriale, 
ceea ce îmi permitea menținerea şi corespunderea cerințelor comunității 
ştiințifice şi organelor decizionale:
•	 1986–1992 – Cercetător Științific Superior al Institutului unional de cercetări 

științifice în domeniul metodelor de protecție biologică a plantelor;
•	 1992–1995 – Secretar Științific al Institutului de Protecție Biologică a Plantelor 

al AȘM;
•	 1995–2000 – Șef de laborator al Institutului de Protecție Biologică a Plantelor 

al AȘM; 
•	 2000–2001 – Director adjunct pentru activitatea științifică al Institutului de 

Cercetări pentru Protecția Plantelor al MAIA;
•	 2001–2002 – Director al Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor al 

MAIA și Manager al Laboratorului de Protecţie Microbiologică;
•	 2002–2006 – Manager al Laboratorului de Protecţie Microbiologică al ICPP al 

MAIA;
•	 2006–2013 – Director al Institutului de Protecție a Plantelor și Agricultură 

Ecologică al AȘM;
•	 2014–2015 – Secretar științific al Secției de Științe ale Naturii și Exacte a AȘM; 
•	 2015–prezent – Șef al Laboratorului de Fitopatologie și Biotehnologie al IGFPP.

Necesitatea de îmbinare a activităților ştiințifice cu cele manageriale 
era determinată de situația creată în instituțiile ştiințifice, determinată de 
atitudinea incorectă față de acest gen de activitate. Deosebit de încordată 
era atmosfera în care activa colectivul la începutul mileniului trei, când 
după mai multe remanieri de cadre pe fundalul penuriei complete de 
materiale şi resurse, sub presiunea gravă a datoriilor financiare, era pusă 
în pericol existența colectivului. La refuzul conducerii AȘM de a mai 
continua activitatea comună s-a decis subordonarea instituției Ministerului 
Agriculturii şi Industriei Alimentare, formând astfel Institutul de Cercetări 
Științifice pentru Protecția Plantelor. Fiind numit, prin ordinul ministerului 
în calitate de director (octombrie 2001), am inițiat activizarea procesului de 
cercetare-inovare, punând accentele principale pe direcțiile de ecologizare 
a agriculturii şi de apropiere privind implementarea rezultatelor în 
întreprinderile agricole. Pe fundalul datoriilor față de prestatorii de servicii şi 
abordările diferite dintre pozițiile colectivului şi conducerea ministerului, în 
luna iulie 2002 am considerat rațională revenirea mea în calitate de Manager 
al Laboratorului de Protecţie Microbiologică. Din acest moment tot mai 
mult am direcționat activitățile proprii întru soluționarea multor probleme 
grave fiind sigur că viața nu este doar ceea că ai trăit, ci ceea ce ai făcut.  
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Anume, fiind ghidat de aceste gânduri frământătoare, activitatea 
ştiinţifică şi pedagogică a fost consacrată cercetărilor complexe şi 
multilaterale orientate la soluționarea problemelor deosebit de importante 
pentru economia națională, ceea ce a asigurat un grad înalt de recunoştință 
în comunitatea ştiințifică națională şi departe de hotarele ţării, manifestându-
se prin:
•	 Invitaţii la foruri internaționale (Montpellier, Irvin, Davis, Darmstadt, Varșovia, 

Poznan, Moscova, Sankt Petersburg, Novosibirsk, Cernogolovka, Protvino, 
Teheran, Praha, Kiev, București, Cluj-Napoca, Iași, Constanța, Bacău, São-Paulo, 
Krasnodar, Odesa, Minsk, Sofia, Riga, Vilnius);

•	 Acordarea de granturi internaţionale (Coordonator proiecte INTAS, CRDF, 
USAID, STCU) și participarea la îndeplinirea diferitor proiecte bilaterale;

•	 Moderator la multe foruri știinţifice internaţionale și locale;
•	 Membru al consiliilor specializate și referent a tezelor de doctor și doctor 

habilitat din Republica Moldova și România;
•	 Membru al Academiei Ecologice din Moldova;
•	 publicații în revista «Сельскохозяйственная биология», IF = 0,178;
•	 publicații în revista «Защита и карантин растений», IF = 0,225;
•	 publicații în revista Studia Universitatis Moldaviae, IF = 1,1594;
•	 Citarea frecventă în reviste și ediţii știinţifice de specialitate (Springer);
•	 Redactor științific și referent al multor monografii și manuale;
•	 Recenzii în reviste de specialitate și articole de recunoștință în reviste de 

specialitate: «Защита и карантин растений», „Sănătatea plantelor”, „Buletinul 
AȘM. Științe ale Vieții”, „Akademos”, „Timpul”, „AiF”, „Trud”.
O pagină deosebită în biografia mea a fost numirea şi activitatea în 

calitate de director al Institutului de Protecție a Plantelor şi Agricultură 
Ecologică al AȘM (2006–2014), fondarea şi funcționarea căruia a fost 
determinată de starea dezastruoasă în managementul cercetărilor şi refuzul 
MAIA de a mai fi fondator al instituției. Anume în acele activități de 
reformă, când domeniul protecției plantelor era pus la mezat, conducerea 
AȘM (preşedinte academician Gheorghe Duca) a demonstrat înțelegere şi 
înţelepciune, promovând ideea fondării Institutului de Protecție a Plantelor 
şi Agricultură Ecologică în componența AȘM. 

Anume la această etapă am reuşit să fortificăm strategia ştiințifică şi 
tehnologică necesară pentru promovarea agriculturii ecologice orientate 
la soluționarea contradicției dintre problemele protecției plantelor şi cele 
ecologice, cauzate de aplicarea pesticidelor. Pe lângă aceste realizări a fost 
elaborată Legea nr. 115 din anul 2005 şi Hotărârea Guvernului nr. 149 din 
anul 2006 privind agricultura ecologică, ceea ce mi-a creat oportunități 
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de participare la asigurarea ştiințifică şi tehnologică a acestor activități, 
abordarea şi realizarea conceptului dezvoltării agriculturii ecologice atât 
în institut, cât şi în Republica Moldova. Activitățile colectivului de creaţie 
ştiinţifică au fost orientate nu numai în scopul protecției fitosanitare, dar 
şi în direcţia ameliorării stării de sănătate a populaţiei, ceea ce a permis 
implementarea rezultatelor ştiinţifice proprii integrate în sistemul legislativ 
unitar în vederea protecţiei sănătăţii populaţiei. 

Inconsecvența în activitățile organelor decizionale pe fundalul 
nebulozităților înregistrate în gestionarea instituțiilor ştiințifice, au stat la 
baza comasării institutului nostru, formând Institutul de Genetică, Fiziologie 
şi Protecție a Plantelor şi strămutării lui din complexul biologic unical de 
pe bulevardul Dacia, 58, construit cu destinație specială pentru realizarea 
cercetărilor în acest domeniu util şi complex. Astfel s-a înregistrat nu numai 
nimicirea colosului ştiințific şi transformarea lui în ruine cu un viitor cețos, 
dar şi stoparea proceselor dinamice de ecologizare a agriculturii Republicii 
Moldova. 

Dacă de examinat profund activitatea mea ştiințifică multianuală 
reflectată în diversele publicații, exprimate în caracterul dinamic al 
rezultatelor, mi se pare adecvată sintagma „De la esența problemelor 
ecologice spre activizarea mecanismelor de menținere a echilibrului dinamic 
prin soluționarea problemelor fitosanitare ale ecosistemelor naturale şi 
antropizate”. Calitatea şi profunzimea lucrărilor ştiinţifice publicate a fost 
înalt apreciată de comunitatea ştiinţifică din ţară prin conferirea Premiului 
Academiei de Știinţe a Moldovei, unele distincții ale AȘM şi ministerelor de 
profil, precum şi Premiul Național al Republicii Moldova pentru rezultate 
excelente în cercetare. Publicațiile mele (445), inclusiv 12 monografii şi cărți, 
3 manuale, 2 suporturi de curs, 26 articole de sinteză, 35 articole în reviste 
de circulaţie internaţională, 56 articole în culegeri internaţionale, 38 articole 
în culegeri naţionale, 63 materiale ale comunicărilor ştiinţifice, 16 brevete de 
invenţie şi patente, 7 articole în Rapoarte naționale privind starea mediului.

Pe parcursul activității am evoluat în calitate de moderator la Congresul 
XVIII al ARA „Moldova” Deschideri ştiinţifice şi culturale spre Vest”,  
Chişinău, 1993, membru al Consiliului de organizare a Conferinţei Societăţii 
entomologice europene (SOREGA, Iaşi, 1995), Moderator la 5th European 
Meeting. Microbial Control of Pests, Poznan, 1995, membru al Consiliului 
de organizare şi al Consiliului redacţional al Conferinţei „Protecţia 
Plantelor: realizări şi perspective” (Chişinău, 2000), membru al Consiliului 
redacțional al ВПРС/МОББ (2008), preşedinte al Consiliului de organizare 
al Simpozionului ştiințific internațional „Protecţia Plantelor: realizări şi 
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perspective” (Chişinău, 2009, 2012, 2015, 2018, 2020). Am participat la 
lucrările diferitor foruri ştiințifice:
•	 Omul și mediul înconjurător. Rezumatele lucrărilor. Iași, 1993, Raport în plen 

„Rolul virusurilor în reglarea densităţii populaţiilor de insecte dăunătoare”,
•	 Sympozium 125 years of higher agronomic education at Cluj-Napoca, Cluj-

Napoca, 1994, Raport în plen „Epizootological character of entomopathogenic 
viruses”,

•	 5th European Meeting. Microbial Control of Pests., Poznan, Raport în plen „The 
perspective selection of highly virulent strains of entomopathogenic viruses”,

•	 Management ecologic și dezvoltare durabilă. Tez. conf. Intern. consacrate Zilei 
Prot. Med. Înconj. Chișinău, 1996, Raport în plen „Bazele teoretice ale aplicării 
preparatelor biologice în sistemele de protecţie integrată a plantelor”,

•	 Sesiunea jubiliară a ICLF. Vidra (România), 1997, Raport în plen „Environmental 
Technology of Cabbage Crops Protection”,

•	 Sesiunea omagială consacrată 50 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de 
Horticultură a USAMV. București. 1998, raport în plen „Manifestarea caracterului 
epizootic al baculovirusurilor în protecţia integrată a culturilor legumicole”,

•	 Protecţia plantelor de dăunători, boli și buruieni în Republica Moldova. 
Chișinău. 1998, Raport în plen „Realizări și perspective în producerea și aplicarea 
insecticidelor baculovirotice”,

•	 Ingineria genetică și biotehnologii moderne. Chișinău, 1998, Raport în plen 
„Bazele biotehnologice de sporire a activităţii biologice a insecticidelor virotice”,

•	 Protecţia integrată a plantelor: realizări și probleme. Rez. Simpos. Intern, 
Chișinău, 2000, Raport în plen „Tendinţe noi în protecţia microbiologică a 
plantelor”,

•	 Second International Conference on Ecological Chemistry (Chisinau,11-12 
October, 2002). Chișinău. 2002, Raport în plen „Biological Preparation as an 
efficient lever for sustainable agriculture”,

•	 5th International Conference on Ethics and Environmental Policies. Kiev. 2003, 
Raport în plen „Biological preparations as a new efficient lever for sustainable 
agriculture”,

•	 Conferinţa jubiliară a ICCP. Bălţi. 2004, Raport în plen „Problemele Protecţiei 
Culturilor de Câmp în condiţiile Producţiei Ecologice”,

•	 Symposium Advanced Biological Technologies and their Impact on Economy 
under agenda „Natural Products: Technologies for their Capitalization in 
Agriculture, Medicine, and Food Industry”. Chișinău. 22-24 martie 2005, Raport 
în plen „Biological Means as Natural Products for Sustainable agriculture”,

•	 Conferinţa Internaţională „Diminuarea impactului hazardelor naturale și 
tehnogene asupra mediului și societăţii. Chișinău. 2005, Raport în plen 
„Sporirea impactului organismelor dăunătoare asupra culturilor agricole la 
schimbarea climei”.
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•	 Conferinţa Internaţională «Стратегия и тактика защиты растений. Институт 
защиты растений» НАН Беларуси. Минск: 2006.  Raport în plen «Воздействие 
изменения климата на развитие вредителей сельскохозяйственных 
растений».

•	 Conferinţa Internaţională «Защита растений в странах ВПРС МОББ». Санкт-
Петербург. 2007. Raport în plen «Достижения и перспективы развития 
биологической защиты растений в Республике Молдова».

•	 Conferinţa Internaţională «Современное состояние и перспективы 
развития микробиологии и биотехнологии. Минск. 2008». Raport în plen 
«Перспективы селекции высоковирулентных штаммов энтомопатогенных 
вирусов».

•	 Conferinţa Internaţională «Интегрированная защита садов и виноградников. 
Материалы международной научно-практической конференции. Одесса. 
2009». Raport în plen «Биологическая защита – основа получения 
экологического винограда».

•	 Conferinţa VI Internaţională «Биологическая защита растений – основа 
стабилизации агроэкосистем”, вып. 6. Krasnodar. 2010». Raport în plen 
«Биологическая защита растений – основа успеха в продвижении 
экологического земледелия в Mолдове». 

•	 Conferinţa Internaţională «Интегрированная защита растений: стратегия и 
тактика. Материалы Международной научно-практической конференции, 
посвященной 40-летию со дня организации РУП «Институт защиты 
растений». Минск, 2011». Raport în plen «Антагонистическая активность 
споровых бактерий против возбудителя альтернариоза томатов».

•	 «Фитосанитарная безопасность и контроль сельскохозяйственной 
продукции: международная науч. конф.» (Информационный бюлл. ВПРС 
МОББ, № 44). Бояны, 2013.

•	 «Защита растений в современных технологиях возделывания 
сельскохозяйственных культур: международная науч.-практ. конф., 24-26 
июля, 2013 г. Новосибирск, 2013».

•	 Региональная научно-практическая конференция «Региональное 
плодоводство и овощеводство: состояние, проблемы, перспективы», 
посвященная 90-летнему юбилею кафедры садоводства ФГБОУ ВПО 
ОмГАУ им. П.А. Столыпина и 135-летию со дня рождения А.Д. Кизюрина. 21 
февраля 2014.

•	 Международная научная конференция «Инновационные экологически 
безопасные технологии защиты растений», 24-25 сентября 2015, Алматы, 
Республика Казахстан».

•	 Международная научно-практическая конференция, посвященная 
45-летию со дня организации РУП «Институт защиты растений» (Минск–
Прилуки, 17–19 мая 2016.

•	 «Биологическая защита растений – основа стабилизации агроэкосистем. 
Материалы международной научно-практической конференции, 20–22 
сентября. Краснодар, 2016».
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•	 «Фундаментальные и прикладные исследования в биоорганическом 
сельском хозяйстве России, СНГ и ЕС», «Всероссийский научно-
исследовательский институт фитопатологии», Большие Вяземы 
Одинцовского р-на Московской области ФГБНУ ВНИИФ, 18–21 июля 2016.

•	 Международная научная конференция, посвященная 105-летию со 
дня рожд. чл.-корр. А. Л. Амбросова и 80-летию со дня рожд. акад. В. Ф. 
Самерсова, Прилуки, 24–26 июля 2017 г. Минск. 2017.

•	 Международная научная конференция, посвященная 85-летию 
Агрофизического НИИ «Тенденции развития агрофизики: от актуальных 
проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего». Санкт-
Петербург, 27–29 сентября 2017.

•	 Международная научная конференция, «Тенденции развития агрофизики: 
от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям 
будущего», посвященной памяти академика Евгения Ивановича Ермакова 
2-4 октября 2019 года.

•	 Simpozionul Știinţific Internaţional „Protecţia plantelor – realizări şi 
perspective». Chișinău, 27–28 octombrie 2020. Информационный боллетень 
ВПРС МОББ № 57. Chișinău. 2020.

•	 Международный семинар, посвященный Международному году здоровья 
растений – 2020 «Перспективы развития регионального производства 
и применения биологических средств защиты растений от вредителей и 
болезней». Одесса, 2020.

Activitatea de cercetare este concretizată în 445 de lucrări ştiinţifice, 
inclusiv 12 monografii şi cărți, un manual, un suport de curs, 150 de articole 
în reviste de specialitate recenzate, 16 patente şi brevete de autor, 120 
articole în culegeri naționale şi internaționale şi peste 130 de teze la diferite 
manifestări ştiinţifice internaţionale şi naţionale.

Particip permanent la implementarea realizărilor ştiinţifice înregistrate 
în domeniul biotehnologiei producerii mijloacelor biologice de protecție 
a plantelor, care sunt produse în 3 laboratoare de producere a mijloacelor 
biologice şi folosite atât pentru protecția integrată a plantelor, cât şi în 
sistemele de agricultură ecologică.

Activitatea didactică a fost şi este una din preocupările cotidiene, prin 
care nu numai că implementez realizările ştiințifice, dar şi asigur continuitatea 
generațiilor şi menținerea activității în cadrul subdiviziunilor ştiințifice. 
•	 Am activat 7 ani în funcţie de lector la Catedra de genetică și microbiologie 

a Facultăţii de Biologie și Pedologie a USM, iar ulterior odată cu trecerea la 
Institutul Unional de Cercetări Științifice în domeniul Metodelor Biologice de 
Protecţie a Plantelor.
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•	 Permanent am fost angajat pe 0,5 sau 0,25 șarjă pedagogică, sau am avut ore 
la USM sau UASM, citind mai multe cursuri normative și speciale și conducând 
teze de an și de licenţă a 26 de absolvenţi ai USM. UnAȘM și UASM. 

•	 Actualmente activez prin cumul în calitate de profesor universitar la USM, 
citind cursul de virusologie. 

•	 Am activat în calitate de președinte al Comisiei de licențiere de Stat la UASM 
(2001–2002 și 2007–2008), la Universitatea „A. Ruso” din Bălți (2009–2010, 
2012–2013 și 2019–2020).

•	 Am activat în calitate de președinte al Comisiei de Masterat la Universitatea „A. 
Russo” din Bălți (2013–2014, 2019–2020) și la Universitatea de Studii Economice 
Europene „C. Stere” (2014–2015).

•	 Sunt membru al Consiliului Științific al Consorțiului știinţifico-didactic 
“UniverScience” (2015 – prezent).

•	 Drept rezultat al activităților didactice și cercetărilor științifice comune au fost 
șase teze de doctor, două teze de doctor habilitat în științe, am ghidat activitatea 
a 24 masteranzi și mai mulți licențiați ai universităților cu care mențin relații de 
colaborare.

Am contribuit la dezvoltarea Academiei de Știinţe a Moldovei, la pro-
movarea imaginii favorabile a AȘM pe plan naţional şi internaţional. Sunt 
membru al diferitor organizaţii profesionale: Membrul Societăţii Internaţi-
onale de Patologie a Nevertebratelor, Membrul Societăţii Internaţionale de 
Protecţie Biologică, Membrul societăţilor republicane (Microscopie Electro-
nică, a Entomologilor, a Geneticienilor şi Amelioratorilor, a Pedagogilor).

Deşi sunt oportune unele bilanțuri ale activității, îmi este dificil să 
evidențiez ceva deosebit din tot ceea ce am reuşit să realizez, dar aş risca 
să-mi exprim senzația că am putut ridica ştacheta cercetărilor ştiințifice 
la un rang de necesitate naturală manifestată de necesitatea menținerii 
echilibrului ecologic dinamic la aplicarea măsurilor de protecție a plantelor. 
Concomitent cu aceasta, am reuşit să rămân un tip de savant independent 
orientat la aprecierea mea şi a colegilor doar în baza realizărilor înregistrate, 
fără aprecierile false bazate pe activități din afara cercetărilor ştiințifice. În 
acest sens apreciez la justa valoare expresia lui Carl Sagan că „Știinţa este o 
modalitate de a semnala cacialmaua celor care doar pretind a cunoaşte şi un 
bastion împotriva misticismului şi superstiţiei, aplicate eronat în locuri unde 
nu au ce căuta”. Mă bucur că aceste postulate au contribuit la constituirea unei 
înalte ţinute morale şi civice: capacități intelectuale consistente, profesionist 
maturizat în timp, insistență, consecvent cu un interes cognitiv înalt, 
abilităţi deosebite de observaţie, analiză, sinteză, obiectivitate, corectitudine, 
capacitate enormă de muncă, calități manageriale pronunțate, organizator 
iscusit şi un familist răbdător. Toate acestea se manifestă prin:
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•	 Oportunități de a dispune de calități, competențe și abilități sociale, printre 
care creativitatea, sociabilitatea, perseverenţa, flexibilitatea, principialitatea, 
seriozitatea, dinamismul, responsabilitatea, disciplina, abilităţi de adaptare la 
diverse medii de activitate, respect faţă de oameni. 

•	 Dobândirea abilităţilor sociale și de comunicare au fost dobândite ca urmare 
a participării active la numeroase manifestaţii științifice și practice, precum 
și diverse foruri și traininguri în domeniul zoologiei, protecției plantelor, 
biodiversității, securității biologice și ecologice, agriculturii ecologice. 

•	 Promovarea permanentă a realizărilor științifice și apărarea pozițiilor AȘM 
(soluționarea a 23 de petiții), contribuții la prosperarea știinţei și a imaginii 
acesteia în țară și în lume, a devenit posibilă datorită implicării plenare, prin 
demonstrarea de profesionalism și erudiţie, principialitate și punctualitate, 
notorietate și patriotism, exigenţă faţă de sine și colegi.

•	 Participarea în calitate de membru al consiliilor redacționale a revistelor: 
„Scientific Studies and Researches. Biology”, Universitatea din Bacău (România), 
Buletinul AȘM, Științele vieții, Studia Universitatis Moldaviae, USM, Știința 
agricolă. UASM, Mediul ambiant (RM), Овощи России, Информационный 
бюллетень ВПРС МОББ.

•	 Decernarea premiilor științifice acordate în baza lucrărilor publicate: Laureat 
al Premiului AȘM, 2009; Laureat al Premiului Național, 2015; Bursier al Bursei 
nominale „In memoriam Mircea Ciuhrii”, 2018.

Odată cu înaintarea în vârstă dar şi profesională valoarea fiecărui 
savant creşte în funcție de activitățile de utilitate publică. În acest sens am 
posibilitatea să activez în calitate de membru a 3 consilii naţionale (Comisia 
Naţională pentru Securitatea Biologică, Consiliul interdepartamental 
pentru omologarea mijloacelor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, Comisia 
Naţională pentru soiurile plantelor de cultură). Mi s-au părut deosebit 
de utile evoluțiile în consiliile şi comisiile de evaluare a cadrelor de înaltă 
calificare – Preşedinte al Consiliului Știinţific Specializat la specialitatea 
Protecţia Plantelor şi Biotehnologie, membru a 4 seminare de profil (Protecţia 
Plantelor, Entomologie, Ecologie şi Microbiologie, precum şi membru al 
Comisiei de Experți a CNȘDT, Comisiei de Experți din domeniul biologiei a 
CNAA şi agriculturii ANACEC. 

De un real folos au fost activitățile ori în calitate de preşedinte şi membru 
al comisiilor de evaluare a instituțiilor academice. Analiza integrală, precum 
şi realizările înregistrate în activitățile ştiințifice şi manageriale (competențe 
şi abilități sociale, creativitate, perseverenţă, principialitate, dinamism, 
responsabilitate, disciplină, abilităţi de adaptare la diverse medii de activitate, 
respect faţă de oameni), care au constituit un fundament logic şi moral pentru 
participarea la concursul pentru locul vacant de membru corespondent al 
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AȘM. Învățămintele din această nereuşită au fost extrem de clare – la noi nu 
se mai apreciază ceea ce demonstrează că pretendentul este apt şi chemat să 
îndeplinească această sarcină, ci altceva, ce nu mai are legătură cu ştiința. 
Alinarea şi curajul rămân ca un suport trainic la cunoaşterea şi alinierea la 
unele modele deosebite, cum a fost ilustrul savant Louis Pasteur, care până 
în ultima clipă a vieţii a muncit neobosit pentru binele omenirii, iar crezul 
vieţii îl exprima în cuvintele: „Voinţa, munca şi succesul sunt conținutul vieţii 
omeneşti. Voinţa deschide porţile, munca te trece prin ele, iar la sfârşitul 
drumului vine succesul ca o încoronare a tuturor eforturilor”.

Drept recunoaştere a oportunității cercetărilor şi aportului personal 
la soluționarea problemelor fitosanitare şi ecologice, am fost onorat cu 
decernarea unor distincții valoroase: 

•	 Diploma Aniversară de Gratitudine (2021),
•	 Diploma de Gratitudine a AȘM (2020),
•	 Titlul onorific „Om Emerit al Republicii Moldova” (2014), 
•	 Diploma de onoare a MECC (2019),
•	 Medalia jubiliară „70 de ani ai AȘM” (2016), 
•	 Diploma AȘM „Meritul Academic” (2013), 
•	 Medalia „Dmitrie Cantemir” (2012), 
•	 Medalia „Milescu Spătaru” (2017), 
•	 Medalia jubiliară „60 de ani ai AȘM” (2010), 
•	 Medalia „Dmitrii Verderevschi” (2004).

Chiar dacă savanții sunt considerați persoane care preferă singurătatea, 
totuşi odată cu vârsta am înțeles că realizările cele mai remarcabile pot fi 
atinse când în sânul familiei predomină liniştea şi bunăvoința, care fiind 
un permanent test al caracterului, poate asigura o bună armonie orientată 
la stimularea spiritului de creație şi transformării într-o fortăreaţă trainică. 
Totdeauna am muncit în speranța creării unei legături indisolubile în cadrul 
familiei, deoarece ea reprezintă nu numai fundamentul şi celula societății, dar 
şi piatra de temelie a proceselor de creație. Nu în zadar Buddha accentua că 
„Familia este un loc unde minţile vin în contact una cu cealaltă”. În ambianța 
familială şi în scopul asigurării existenței în condiții foarte dificile am reuşit 
să înregistrăm rezultate impresionante şi să creştem trei băieți (Iulian, Vadim 
şi Fiodor). Dar trebuie să recunosc că familia este puterea mea şi slăbiciunea 
mea, deoarece pentru a face o căsnicie de succes este nevoie de două persoane, 
care se poate transforma într-un eşec doar de unul. În anii 1990 familia 
internațională nu a rezistat tendințelor şoviniste şi tot neamul alolingv al 
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familiei au revenit la baştina lor. Eu am rămas doar cu conştientizarea stării 
că cea mai urâtă nerecunoştință, este nerecunoştința copiilor față de părinți. 
Drept alinare îmi mai servesc cuvintele marelui cronicar Miron Costin, care 
spunea „Feciorii cei buni adaugă şi cresc numele părinților lor şi-l fac fără de 
moarte, iar feciorii cei răi ocărăsc şi sting numele părinților buni”. 

Salvarea mea şi asigurarea continuității gândurilor şi retrăirilor 
personale, manifestate prin diferite realizări editoriale şi de implementare 
a mijloacelor orientate la dezvoltarea sustenabilă a economiei naționale a 
fost un răspuns la modestia, tendința de conlucrare, îngăduința şi pacifismul 
personal. Explicația am găsit-o şi în expresia arhiepiscopului anglican 
emerit Desmond Tutu, care spunea că „Nu îţi alegi familia. Ea este cadoul 
lui Dumnezeu pentru tine”. Acest cadou a condus la formarea familiei cu 
îngăduitoarea colegă de facultate, Veronica Josu şi a urmaşului nostru Eugen, 
care pe lângă talentul şi capacitățile de creație şi investigare, mai este şi un 
bun continuator al ideilor părinteşti. Chiar dacă se recunoaşte că căsnicia este 
arta conviețuirii compatibile a doi oameni incompatibili, totuşi rămân ferm 
convins că aceasta este cel mai important lucru din societate, iar fericirea este 
un produs indispensabil de casă.

 Rezultatele înregistrate nu puteau fi obținute fără susținerea permanentă 
a colegilor din cadrul laboratorului şi institutului, dar şi a membrilor familiei, 
rudelor, prietenilor şi a tuturor celor care sunt frământați de multitudinea 
problemelor sociale şi ecologice cauzate nu numai de nivelul redus de viață, 
dar şi de problemele legate de combaterea organismelor dăunătoare, precum 
şi necesitatea iminentă de elaborare a mijloacelor ecologic inofensive de 
combatere a lor. Aceasta ar putea fi o dovadă a adevărului că a fi savant 
înseamnă a te simți chemat, ales pentru această sarcină şi apt pentru a o 
îndeplini. Atingând nu numai vârsta înţelepciunii, dar şi a manifestării 
raționalităților, mă bucur de un grad mai înalt de încredere nu numai în 
forțele proprii, dar şi în acei, care permanent îşi exprimă dorința de colaborare 
personală cu mine şi cu colectivul în care activez. 

Dr. hab., prof. cerc. leonid VoloȘciUc
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CURRICULUM VITAE
Europass

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Microbiologie, 

Virusologie, Biotehnologie, Protecția plantelor, Ecologie, Agricultură 
ecologică.        

Perioada:
1 septembrie 2014 – prezent

Funcţia sau postul ocupat
Șeful Laboratorului de Fitopatologie și Biotehnologie

Activităţi şi responsabilităţi principale
Investigații ştiințifice în domeniul protecției plantelor, elaborarea 

şi aplicarea metodelor alternative celor chimice de protecție a plantelor, 
preponderent a celor biologice. Elaborarea şi implementarea mijloacelor şi 
tehnologiilor de protecție a plantelor în condițiile agriculturii convenționale 
şi a agriculturii ecologice. Fundamentarea bazelor teoretice a agriculturii 
ecologice şi elaborarea sistemelor de protecție a plantelor în sistemele de 
agricultură convențională şi ecologică.
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Distincții
•	 Diplomă de Gratutudine, 2020 
•	 Diploma de Onoare a MECC, 2019
•	 Medalia „Nicolae Milescu Spătaru, 2017 
•	 Medalia jubiliară „70 de ani ai AȘM”, 2016
•	 Laureat al Premiului Național, 2015
•	 Titlul onorific „Om Emerit al Republicii Moldova”, 2014 
•	 Medalia „Dmitrie Cantemir”, 2012
•	 Medalia jubiliară „60 de ani ai AȘM”, 2007
•	 Diploma AȘM „Meritul Academic”, 2009
•	 Laureat al Premiului AȘM, 2009
•	 Medalia „Dmitrii Verderevschi”, 2004

Numele şi adresa angajatorului
Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecție a Plantelor, str. Pădurii 

nr. 20, Chişinău, Republica Moldova, MD-2002

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Efectuarea cercetărilor ştiințifice. Coordonarea activității ştiințifice. 

Efectuarea cercetărilor ştiințifice în domeniul protecției biologice a plantelor, 
elaborarea şi aplicarea metodelor alternative celor chimice de protecție a 
plantelor, preponderent a celor biologice. Implementarea mijloacelor şi 
tehnologiilor de protecție a plantelor în condițiile agriculturii convenționale 
şi a agriculturii ecologice.

Studiind principalele funcţii ale sistemelor de protecţie integrată 
a plantelor, autorul pune accentul pe sporirea circuitului de organisme 
utile şi necesitatea diminuării celor dăunătoare. În calitate de principiu 
de bază a fost propusă trecerea de la nimicirea totală a organismelor 
dăunătoare la metode de dirijare a densităţii populaţiilor lor pe baza 
abordării sistemice a problemei în ansamblu. Pentru aceasta sunt înaintate 
metodele microbiologice de protecţie a plantelor, printre care un loc 
aparte revine preparatelor baculovirotice. Pe parcursul mai multor ani a 
fost cercetată diversitatea biologică, particularităţile, relaţiile complexe cu 
celulele insectelor gazdă, ceea ce a permis evidenţierea mai multor suşe cu 
proprietăţi sporite, care şi constituie fundamentul utilizării lor în calitate de 
agent activ pentru elaborarea preparatelor baculovirale. Aceasta a permis 
fundamentarea unei noi direcţiei ştiinţifice – biotehnologia producerii 
ş aplicării baculovirusurilor pentru protecţia plantelor. Au fost propuse 
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pârghii de dirijare cu fenomenele de patogeneză, care determină elaborarea 
procedeelor biotehnologice de producere a biomasei virotice şi de elaborare 
a preparatelor baculovirale. În acest sens au fost aplicate diverse metode 
virusologice, molecular biologice, de producere a biomasei virale in vivo şi 
in vitro, diverse metode fizico-chimice, precum şi de elaborare a formelor 
preparative. Inovaţia ştiinţifică a activităţii se manifestă prin izolarea şi 
identificarea a 19 specii de baculovirusuri şi determinarea particularităţilor 
biologice ale lor, ceea ce a permis evidenţierea suşelor active, în baza cărora 
au fost elaborate insecticide virotice de perspectivă (Virin-CP, Virin-LS, 
Virin-KS, Virin-ABB-3, Virin-LD, Virin-LS). Drept realizare importantă a 
doctorului habilitat L. Voloşciuc poate fi considerată elaborarea tehnologiilor 
de producere a insecticidelor baculovirotice în combaterea speciilor de 
noctuide canibale (Virin-HS-2, Virin-KS), precum şi a insectelor coloniale 
(Virin-ABB-3, Virin-LD, Virin-LS), care nu pot fi combătute cu alte 
mijloace biologice. Foarte oportune sunt investigaţiile ce ţin de elaborarea 
bazelor teoretice de constituire a sistemelor de protecţie integrată a 
plantelor şi propunerea principiilor fundamentale şi tehnologiilor de 
aplicare a preparatelor baculovirotice în combaterea principalilor dăunători 
ai culturilor agricole şi silvice. Acestea au permis îmbinarea armonioasă a 
rezultatelor înregistrate în practica protecţiei integrate a plantelor, îndeosebi 
cu scopul obţinerii producţiei ecologice.

Perioada:
1 februarie 2013 – 1 septembrie 2014

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Secretar Științific al Secției Științe ale Naturii și Exacte al aȘM, 
cercetător Științific Principal al institutului de Genetică, Fiziologie și 
Protecție a Plantelor al aȘM

Coordonarea activității instituțiilor din cadrul Secției Științe ale 
Naturii şi Exacte a AȘM privind organizarea cercetărilor ştiințifice în cadrul 
a 9 instituții academice şi 3 unversități cu 7 centre de cercetare ştiințifică. 
Prezentarea proiectelor de documente politice şi de acte normative/
legislative în domeniul ştiințelor naturii şi exacte, elaborarea materialelor 
instructiv-metodologice necesare pentru implementarea acestor documente. 
Asigurarea consultării autorităţilor publice în domeniul implementării 
rezultatelor ştiințifice în domeniul ştiințelor naturii şi exacte.
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Efectuarea cercetărilor științifice în domeniul protecției plantelor, 
îndeosebi cu aplicarea metodelor alternative celor chimice de protecție 
a plantelor. 

Academia de Științe a Moldovei, Consiliul Suprem pentru Știință şi 
Dezvoltare Tehnologică al AȘM. 

Laboratorul de Fitopatologie şi Biotehnologie al IGFPP al AȘM, bd. 
Ștefan cel Mare şi Sfânt nr.1, Chişinău, Republica Moldova, MD 2001.

Efectuarea cercetărilor ştiințifice. Coordonarea activității ştiințifice.

Perioada:
27 martie 2006 – 31 decembrie 2012

Funcţia sau postul ocupat
Director al institutului de Protecție a Plantelor și agricultură 

Ecologică al aȘM.
 cercetător științific principal al institutului de Protecție a Plantelor 

și agricultură Ecologică al aȘM.
Activităţi şi responsabilităţi principale

A fost fondată o direcţie nouă de cercetare – Biotehnologia producerii 
şi aplicării baculovirusurilor pentru protecţia plantelor, care a deschis noi 
posibilităţi vizând fundamentarea unor noi mijloace alternative de protecţie 
a plantelor şi permite îmbinarea armonioasă a rezultatelor înregistrate în 
practica protecţiei integrate a plantelor cu cele legate de protecţia mediului 
înconjurător, îndeosebi cu scopul obţinerii şi procesării producţiei ecologice.

Organizarea, efectuarea cercetărilor ştiințifice şi implementarea 
realizărilor înregistrate în domeniul protecției plantelor şi agriculturii 
ecologice. Cunoaşterea legislaţiei în vigoare, instrucţiunilor şi actelor 
normative şi aplicarea lor în practică. Managementul instituțiilor de cercetare-
inovare şi organizarea activității subdiviziunilor ştiințifice şi gospodăreşti în 
domeniul vizat în condițiile şi termenele stabilite de lege. Respectarea exactă 
a legislației muncii şi a modului de aplicare a legislaţiei în vigoare. 
Numele şi adresa angajatorului

Institutul de Protecție a Plantelor și Agricultură Ecologică al AȘM, 
str. Pădurii nr. 26/1, Chişinău, Republica Moldova, MD-2002.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Conducător al instituției academice de cercetare în domeniul 
protecției plantelor și agriculturii ecologice.
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Perioada:
1 septembrie 1986 – 27 martie 2006     

Funcţia sau postul ocupat
Cercetător ştiițific superior, cercetător ştiițific coordonator, cercetător 

ştiițific principal, Șef de laborator, vicedirector pentru probleme de ştiință a 
Institutului de Protecție Biologică a Plantelor.
Activităţi şi responsabilităţi principale

Efectuarea cercetărilor ştiințifice în domeniul protecției plantelor, 
elaborarea şi aplicarea metodelor alternative celor chimice de protecție a 
plantelor, preponderent a celor biologice. Implementarea mijloacelor şi 
tehnologiilor de protecție a plantelor în condițiile agriculturii convenționale 
şi a agriculturii ecologice. Pentru prima dată a fost:
•	 cercetată diversitatea biologică, particularităţile, relaţiile complexe cu celulele 

insectelor gazdă a diferitor microorganisme entomopatogene și baculovirusuri, 
ceea ce a permis evidenţierea mai multor sușe cu proprietăţi sporite, care 
constituie fundamentul utilizării lor în calitate de agent activ pentru elaborarea 
preparatelor baculovirale;

•	 fundamentată o nouă direcţie știinţifică – biotehnologia producerii și aplicării 
baculovirusurilor pentru protecţia plantelor;

•	 propuse pârghii de dirijare cu fenomenele de patogeneză, care determină 
elaborarea procedeelor biotehnologice de producere a biomasei virale și de 
elaborare a preparatelor baculovirale;

•	 au fost elaborate diverse metode virusologice, de producere a biomasei virale 
in vivo și in vitro, aplicate metode fizico-chimice, precum și de elaborare a 
formelor preparative;

•	 izolate și identificate 19 specii de baculovirusuri și determinate particularităţile 
lor biologice, ceea ce a permis evidenţierea sușelor active, în baza cărora au fost 
elaborate insecticide virotice de perspectivă (Virin-CP, Virin-LS, Virin-KS, Virin-
ABB-3, Virin-LD, Virin-LS);

•	 elaborate tehnologii de producere a insecticidelor baculovirale pentru 
combaterea speciilor de noctuide dăunătoare (Virin-HS-2, Virin-KS), precum și 
a insectelor coloniale (Virin-ABB-3, Virin-LD, Virin-LS), care nu pot fi combătute 
cu alte mijloace biologice;

•	 fundamentate bazele teoretice de constituire a sistemelor de protecţie integrată 
a plantelor și propuse principiile fundamentale de elaborare a tehnologiilor de 
aplicare a preparatelor baculovirale în combaterea principalilor dăunători ai 
culturilor agricole și silvice.

Numele şi adresa angajatorului
Universitatea de Stat din chișinău
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Perioada:
1 septembrie 1981 – 1 septembrie 1986

Funcţia sau postul ocupat

Doctorand al AȘM, Lector al Catedrei de Genetică și Microbiologie 
al AȘM .
Activităţi şi responsabilităţi principale

Efectuarea cercetărilor ştiințifice în domeniul virusurilor şi virozelor 
principalelor culturi agricole şi elaborarea metodelor de combatere.

Numele şi adresa angajatorului

Secția de Genetică a Academiei de Științe a Moldovei, str. Pădurii nr 
26/1, Chişinău, Republica Moldova, MD-2002.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

EDUCAŢIE ŞI FORMARE. activități științifice și activitate didactică. 
Perfectarea tezei de doctor.

Calificarea / diploma obţinută

Doctor habilitat în biologie, diplomă nr. 04 din 26 octombrie 2000.

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specialitatea – 06.01.11 – Protecția plantelor. Biotehnologia producerii 
şi aplicării preparatelor baculovirale pentru agricultura ecologică.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Institutul de Protecție Biologică a Plantelor al Academiei de Științe a 
Moldovei.

Doctor în științe biologice, 4 aprilie 1985.
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Profesor cercetător în biologie, diploma Seria Pc nr. 0052 din 13 
februarie 2014. Specialitatea – 411.09 – Protecția plantelor. consiliul 
Național pentru acreditare și atestare. 

Licența în biologie, diploma cu mențiune nr. Я № 255586
Doctor în ştiinţe biologice (Sankt Petersburg, 1985), 
Colaborator Știinţific Superior (Moscova, 1992), 
Doctor habilitat în biologie (Chişinău, 2000).
Profesor cercetător (Chişinău, 2014).
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Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Specialist în virusologie, genetică, microbiologie, biotehnologie, 

protecția plantelor, agricultură ecologică.
Biolog, învățător de biologie și chimie.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biologie și Pedologie.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Universitatea de Stat din Moldova

Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă   Română
Limbi străine cunoscute  Limba engleză, franceză şi rusă

Autoevaluare
 Înţelegere  Vorbire  Scriere

Nivel european (*)
Ascultare. Citire. Participare la conversaţie. Discurs oral. Exprimare scrisă.

Rusa
C2  Utilizator experimentat

Engleza
B2  Utilizator independent

Franceza
B2  Utilizator independent

Competenţe şi abilităţi sociale
Granturi obținute

Activând timp îndelungat în calitate de conducător de nivel mediu şi 
manager al unei instituții şi executând permanent şarje didactice în mai 
multe universități mi-am educat mai multe calități, competențe şi abilități 
sociale, printre care evidențiez creativitatea, sociabilitatea, perseverenţa, 
flexibilitatea, principialitatea, seriozitatea, dinamismul, responsabilitatea, 
disciplina, abilităţile de adaptare la diverse medii de activitate, respectul faţă 
de oameni. 

Dobândirea abilităţilor sociale se datorează în special formării de care 
am beneficiat la facultate unde, pe lângă disciplinile de bază, am studiat 
discipline din domeniul pedagogiei, psihologiei, sociologiei şi politologiei, 
precum şi pe parcursul activității pedagogice şi manageriale.
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Abilităţi de comunicare au fost dobândite şi ca urmare a participării 
active la numeroase manifestaţii ştiințifice şi practice, precum şi diverse foruri 
şi traininguri în domeniul protecției plantelor, biodiversității, agriculturii 
ecologice. 

2 granturi INTAS, CEE, în calitate de Principal investigator at the 
project (1996-1997 – „Investigation of molecular bases of microorganisms 
for elaboration of biological preparations to plant protection” with Station 
for Scientific Recearch for Invertebrate Pathology (Saint-Cristol-Lez-
Ales, France), 1998-1999 – „Elaboration of biological preparations for 
Environment Protection” with Research Institute for Biological Protection 
(Darmstadt, Germany).

Un grant CRDF, în calitate de Principal investigator at the project (2001-
2003) „Biological Preparations for Environment Protection in the Sustainable 
Agriculture” with University of California (Davis, USA).

2 granturi CSȘDT, Republica Moldova, în calitate de Coordonator al 
proiectului (2001-2002 – „Elaborarea preparatelor baculovirotice ecologic 
inofensive pentru protecţia integrată a culturilor silvice şi decorative”, 2003-
2004 – „Biotehnologia producerii şi aplicării preparatelor biologice pentru 
combaterea Omizii-păroase-a-dudului (Hyphantria cunea Drury)”.

Un grant TACIS, CEE, în calitate de expert local a proiectului (2002 
– Elaboration of the Strategy of improving the Agricultural Research and 
Development System in the Republic of Moldova 2002-2010);

Un grant GEF-UNDP, în calitate de expert local în agricultură, în 
Climate Change Project (1999-2000);

Un grant de la Institutul de Protecţie a Plantelor (Bucureşti, România), în 
calitate de Coordonator de proiect „Investigation of the main pest organisms 
and elaboration of the System of Integrated Pest Management” (1996-1998);

Un grant de la Institutul de Cercetări Biologice (Iasi, Romania), în 
calitate de Coordonator de proiect „Investigation of the relationships between 
pest and useful organisms and elaboration of the System of Integrated Plant 
Protection for Sustainable Agriculture” (1994-1999).

Un grant de la Stațiunea de Cercetări Știinţifice pentru Legumicultură 
(Bacău, România), în calitate de Coordonator de proiect „Investigation of 
the main pest organisms and elaboration of the System of Integrated Plant 
Protection in the vegetables” (1997-2001).

Un grant de la Stațiunea de Cercetări Știinţifice pentru pomicultură 
(Bacău, România), în calitate de Coordonator de proiect „Investigation of 
the main pest organisms and elaboration of the System of Integrated Plant 
Protection in the orchards” (1998-2000).
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2 grants from CSȘDT Academy of Sciences of Moldova (2002-2005; 
2006-2000).

Un proiect AITT AȘM în domeniul aplicării culturilor siderate şi a 
mijloacelor biologice de protecţie a viţei-de-vie (2007-2008).

Un proiect bilateral AȘM-ANCS în domeniul agriculturii ecologice 
(2010-2012).

Un proiect bilateral AȘM-ANCS în domeniul agriculturii ecologice 
(2010-2012).

Proiect Instituțional fundamental „Biotehnologia producerii şi aplicării 
preparatelor biologice pentru combaterea organismelor dăunătoare”. CSȘDT 
nr. 11.817.04.12F. 2010-2014.

Proiect Instituțional fundamental „Elaborarea tehnologiilor de 
producere şi aplicare a mijloacelor ecologic inofensive de protecţie integrată 
a culturilor agricole”. CSȘDT nr. 15.817.05.06F. 2015-2018.

Un proiect STCU privind bazele teoretice de determinare a proprietăților 
biologice a microorganismelor utile şi elaborarea în baza lor a preparatelor 
biologice de protecție a plantelor. 2012-2013.

Un proiect transfrontalier dintre Ucraina şi Republica Moldova privind 
asigurarea activităților de extensiune în promovarea agriculturii ecologice. 
2017-2019.

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Abilitarea cu dreptul de conducere a doctoranzilor
Spirit de echipă şi de iniţiativă, abilităţi de lider şi bun organizator. 

Experienţă pozitivă dobândită în urma organizării a 3 simpozioane 
internaționale în domeniul protecției plantelor şi agriculturii ecologice, 
precum şi multiplelor ateliere de lucru privind Strategia Naţională şi Planul 
de Acţiuni în domeniul Conservării Diversităţii Biologice. Membru al 
organizaţiilor profesionale: Membrul Societăţii Internaţionale de Patologie 
a Nevertebratelor, Membrul Societăţii Internaţionale de Protecţie Biologică, 
Membrul societăţilor republicane (Microscopie Electronică, a Entomologilor, 
a Geneticienilor şi Amelioratorilor, a Pedagogilor). 

Participant permanent în procesul didactic al Universităţii de Stat din 
Moldova şi periodic la Universitatea Agrară de Stat din Moldova. A pregătit 
trei cursuri normative şi patru cursuri speciale studenţilor anilor 2-3 ai 
universităţilor nominalizate.

A participat cu rapoarte ştiinţifice la 42 congrese şi simpozioane 
internationale, 9 unionale şi 27 conferinţe şi congrese naționale. 
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Membru al colegiilor de redacţie a şase reviste ştiinţifice (Știinţa Agricolă, 
Mediul Ambiant, Buletinul AȘM (Științe ale Naturii), Cercetări biologice 
(Bacău), Noosfera, Studia Universitatis Moldaviae şi Информационный 
Бюллетень ВПРС/МОББ).

Membru a trei consilii naţionale (Consiliul naţional pentru soiurile 
plantelor de cultură, Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică şi 
Consiliul interdepartamental pentru omologarea mijloacelor de uz fitosanitar 
şi al fertilizanţilor).

Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat la specialitatea 06.01.11. 
Protecţia Plantelor şi membru a 4 seminare de profil (06.01.11. Protecţia 
Plantelor şi 03.00.09 Entomologie), Ecologie (03.00.14) şi Microbiologie 
(03.00.07).

Abilitat cu dreptul de conducere a doctoranzilor de către CNAA din 
anul 2006 şi reacreditat prin Decizia CNAA nr. D1731 din 15.11.2012 şi 2018.
Competenţe şi aptitudini tehnice

Abilităţi de lucru cu aparatură diversificată, elementele de birotică, 
tehnică audio, foto şi video, precum şi tehnica electronică de calcul.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului 

O bună stăpânire a sistemelor operaționale (MS-Dos, Microsoft 
Windows, Linux, Unix), instrumentelor Microsoft Office (Excel, Word, 
Power Point, Outlook), procesoare grafice (Corel, Photo Shop, Paint, ACDS), 
In design, abilităţi de utilizare a internetului, unele elemente de programare 
(Visual basic, Explorer). 

Publicații științifice
Anexe

445 de publicații ştiințifice, inclusiv 13 monografii şi cărți, 3 manuale şi 
două suporturi de curs.

Diploma de doctor habilitat, Diploma de profesor, Diploma de doctor, 
Certificat de conferențiar cercetător, Diploma de licenţă.
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Formarea continuă şi activitatea peste hotarele Republicii Moldova
•	 Kiev, Universitatea din Kiev și Institutul de Microbiologie și Virusologie (1987, 

1 month – „Research and elaboration of microbiological preparation for plant 
protection”); 

•	 Moscow, Universitatea din Moscova „M.V. Lomonosov” și Institutul de 
Biotehnologie (1 month, 1988) – Methods for quality control of microbial 
preparation for plant protection); 

•	 St.-Petersburg, Institutul de Protecţie a Plantelor (VIZR, 1988, 1 month) – New 
formulations of microbiological preparation for plant protection);

•	 Novosibirsk, Institutul de Virusologie (Koliţovo, 1989, 1 month) – Elaboration 
of new methods for application of microbiological preparation for plant 
protection); 

•	 Poznan, Institutul de Protecţie a Plantelor din Polonia (1990 – 1 month, 1995 – 
1 month) – Microbiological preparation for combating of forest pest insects); 

•	 Saint-Christol-lez-Ales, Staţiunea INRA de cercetare a patologiei nevertebtarelor 
(Franţa, 1997 – 1 month, 1999 – 1,5 month) – New morphological methods for 
identification of microbiological agents for plant protection; 

•	 București, Institutul de Protecţie a Plantelor (România, 1998-1999) – 
Epizootological character of microbiological agents for plant protection; 

•	 Teheran, Republica Islamică Iran (Institutul de Protecţie a Plantelor, 2001, 
1 month) – Use of biological plant protection means’s in the sustainable 
agriculture;

•	 UK, DEFRA (Ministerul agriculturii a Marii Britanii, London, Oxford, Cambridge) – 
2002, 15 days – Strategy improving the agricultural research and development 
system in the Republic of Moldova 2002-2010;

•	 Davis and Riverside, Universitatea din California, SUA (2003, 1,3 months) 
– Molecular-biological methods to research baculoviral preparations for 
environmental protection in the sustainable agriculture.

•	 Praga, Universitatea de Agricultură din Cehia (o lună) – Implementation of the 
Sustainable Agriculture in the Republic of Moldova (October, 2004).

•	 Departament of Agriculture (Washington, USA), University of California (Davis 
and Riverside, USA) – Implementation of the Ecological Agriculture in the 
Republic of Moldova (July, 2007),

•	 São-Paulo, Ministerul mediului înconjurător din Brazilia, Conferinţa dedicată 
soluţionării problemelor globale de mediu (2008, 15 zile).

Lucrări științifice (selectiv):
•	 Voloshchuc L., Teplouhova T. The most principal virus diseases of the flower 

crops. St.-Petersburg, VIZR, 1986, 34 p.,
•	 Voloshchuc L. The profession of microbes. Kishinev, 1988, 87 p.,
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•	 Chukhrii M.,Kitic V., Voloshchuc L. The virus preparations: their production and 
application for plant protection Kishinev, 1990, 44 p.,

•	 Chikhrii M., Voloshchuc L., Catana V., Mencher E. The system of the methods 
of identification of viruses of nuclear polyhedrosis virus. Kishinev, 1991, 44 p.,

•	 Voloshchuc L., Chukhrii M. On specificity of entomopathogenic viruses// The 
agricultural Biology, 1993, No.3, P.76-89,

•	 Chukhrii M., Voloshchuc L. The perspective for production of virus 
entomopathogenic preparations and elaboration of the standard „The methods 
for determination of the quality of virus insecticides”. Informational Bulletin of 
EPRS/IOBS No.3, 1993, P.33-39,

•	 Chukhrii M.,Voloshchuc L., Popushoi U. Application of vectors for viral infection 
among pests.//Microbial Control of Pests. 4th European Meeting IOBS/WPRS 
Bulletin, Vol. 17(3), 1994, P.25-26,

•	 Popushoi I.,Voloshchuc L. Biotehnologia: realizari si perspective de dezvoltare 
în Moldova //Buletinul AȘM: Științe Biologice și Chimice, 1994, Nr.6, P.3-9,

•	 Voloshchuc L., Popushoi I. The perspective selection of high virulence strains of 
the entomopathogenic viruses //IOBS/wprs Bulletin Vol.19(9), 1996, P.268-270. 

•	 Voloshchuc L Thermal inactivation of entomopathogenic viruses in control of 
insect pest population.// The agricultural Biology, 1997, 5, P.85-93. 

•	 Voloshchuc L The epizootology of the entomopathogenic viruses. // Buletinul 
AȘM: Științe Biologice și Chimice, 1997, 2, P.37-45.  

•	 Voloshchuc L.T. Achievement in Production and Formulation of Baculoviruses 
in Moldova // 9th International Congress „Pesticide Chemistry”, London, 1998.  

•	 Voloshchuc L.T., Chukhrii M.G. Peculiarities of the destruction of nuclear 
polyhedrosis viruses // 14th International Congress on Electron Microscopy, 
Cancun, 1998. 

•	 Voloshchuc L.T. Ecological effects of application of the viral preparation. //
Abstracts of 32nd Annual Meeting of Society for Invertebrate Pathology, Irvine 
(USA), 1999, P.78.

•	 Volosciuc L.T. Bazele teoretico-metodologice ale biotehnologiei producerii şI 
aplicării preparatelor baculovirotice în protecţia plantelor.// Autoreferat al tezei 
de doctor habilitat în ştiinţe biologice. Chişinău. 2000. 40 p.

•	 Volosciuc L. Baculoviral preparations – as biological regulators of pest insects 
development in the integrated plant protection of forest crops // 8th General 
Assambly of East Palearctic Regional Section of IOBC. Poznan, 2001. P.40. 

•	 Volosciuc L. Biotechnological bases for increasing the pethogenity of 
baculoviruses in combating the harmful insects.// 1st Eurasian Congress on 
Molecular Biotechnology. Trabzon, Turkey. 2001. P. 283-287. 

•	 Volosciuc L.T. Perspectivele reducerii impactului organismelor dăunătoare 
asupra culturilor agricole în legătură cu schimbarea climei. // Buletinul AŞM. 
Seria Ştiinţe Biologice şi Chimice, nr. 2 (287). Chişinău. 2002. P. 57-63.
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•	 Volosciuc L. The role of the baculovirotic preparations in increasing the biological 
activity of the entomophages in the forest ecosystems.// Methodology of 
Forest Insect and Diseases Survey in Central Europe // Proceeding of the IUFRO 
Working Party 7.03.10. Workshop. September 24-28, 2000. Bușteni (România), 
2002. P. 189-194. 

•	 Volosciuc L. Biological Preparation as an efficient lever for sustainable 
agriculture.// Abstract of The Second International Conference on Ecological 
Chemistry (Chisinau,11-12 October, 2002). Chişinău. 2002. P.213-215. 

•	 Volosciuc L. Biological preparations as a new efficient lever for sustainable 
agriculture// 5th International Conference on Ethics and Environmental 
Policies. Kiev. 2003. P.1-5. 

•	 Volosciuc L. Biological Preparation as an efficient lever for Keeping biodiversity 
// 1st regional Session of the Global Biodiversity Forum for Eastern Europe. 
Chisinau. 2003. P.29-30. 

•	 Volosciuc L.T. Protecţia integrată a plantelor: realitate sau iluzie? // Buletinul 
AŞM. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. Nr. 1 (290). Chişinău. 2003. P.143-147.

•	 Popusoi I., Volosciuc L. Integrated Plant Protection for sustainable agriculture.// 
Buletinul AŞM. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. Nr. 1 (292). Chişinău. 2004. 
P.49-56.

•	 Popusoi I., Volosciuc L. Alternativă a agriculturii chimice convenţionale. // 
Мысль. Nr.1 (23). Chișinău. 2004. P.57-65.

•	 Volosciuc L.T. Sergentu E., Senic Iu., Patron P. Impact of the Economy on the 
Environment. Agriculture. State of the Environment in Republic of Moldova. 
Report 2005. Chisinau. 2006. P.22-25.

•	 Volosciuc L.T., Boincean B., Stadnic V., Senic Iu. Agriculture. Republic of Moldova 
State of the Environment Report 2006. Chișinău. 2007. P. 21-24.

•	 Andrieș S., Boincean B., Jigău Gh., Batcu M., Galupa D.,Voloșciuc L.T. Cod de 
Bune Practici Agricole. Chișinău: Mediul ambiant. 2007. 7,5 c.t. 

•	 Volosciuc L.T. Strategia tehnologică și de cercetare – baza succesului în promovarea 
agriculturii ecologice. Finconsultant. nr. 4. 2008. P. 28-33.

•	 Voloşciuc L. Biotehnologia producerii şi aplicării preparatelor baculovirale ăn 
peotecţia plantelor. Chișinău: Mediul ambiant. 2009. 262 p.,

•	 Voloșciuc L. Probleme ecologice în agricultură. Chișinău, 2009. 264 p.
•	 L. Volosciuc, V. Bradowsky, N. Bradowsky, V. Voineac, T. Nastas. Biological and 

ecological peculiarites of bean weevil (Acanthoscelides obtectus say.) – a basis 
as an alternative host for breeding of oviparasite Uscana senex G. Studii și 
Cercetări. Revista Univ. Bacău, România, nr. 18, 2010, P. 5-7. 

•	 Voloșciuc L. Problemele identificării și ameliorării baculovirusurilor. Buletinul 
AȘM. Știinţele vieţii. 2010. 1(310), 96-106.

•	 Voloșciuc L. The role of ecological agriculture in protecting arthropods diversity. 
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Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity. 
International conference of zoologists, dedicated of the 50th anniversary from 
the foundation of Institute of Zoology af ASM. Chișinău, 2011, P. 154.

•	 Voloșciuc L.T. Agricultura ecologică. Suport de curs. ISBN 978-9975-4372-6-4. 
Chișinău: UnAȘM, 2012, 200 p.

•	 Voloșciuc L.T. Soluționarea problemelor de protecție a plantelor în agricultura 
ecologică. Noosfera. ISSN 1857-3517. 2014, nr. 10-11. P. 151-158.

•	 Voloșciuc L.T. Cu privire la securitatea mediului ambiant. Academos nr.1 (32). 
2014. P. 69-73.

•	 Coretchi L., Lupascu G., Volosciuc L., Cliciuc D., Bondarenko E. and Kantoglu 
Y.. Molecular genetic aspects of the resistance of Cicer arietinum L. mutant 
genotypes to fusariosis. Mutagenesis: exploring novel genes and pathways 
edited by: N.B. Tomlekova, M.I. Kozgar and M.R. Wani. Wageningen, 2014. P. 291-
307. ISBN: 978-90-8686-234-4.

•	 Volosciuc L., Josu V. Ecological Agriculture to Mitigate Soil Fatigue. Soil as World 
Heritage (Editor David Dent). Springer. 2014. P.431-435.

•	 Culegerea de articole „BIOLOGICAL CONTROL OF PEST USING TRICHOGRAMMA: 
CURRENT STATUS AND PERSPECTIVES”, edited by S.B. Vinson, S.M. Greenberg, 
T.-X. Liu, A. Rao, L.F. Volosciuk.  Northwest A&F University Press, China, 2016. 496 
p. ISBN 978-7-5683-0058-2.

•	 Voloșciuc L.T. Combaterea Integrată a Organismelor Dăunătoare (Ghid). Chișinău. 
Federația agricultorilor din Moldova. 2018. 65 p. 

•	 Voloșciuc L.T. Producerea culturilor cerealiere și leguminoase pentru boabe în 
sistem ecologic. Chișinău. IGFPP. 2019. 92 p. ISBN 978-9975-3231-3-0.

•	 Тодираш В.А., Стратулат Т.Г., Гунчак В.М., Настас Т.Н., Волощук Л.Ф., Ботнарь 
В.Ф., Гаврилица Л.Ф., Третьякова Т.Ф., Соломийчук М.П., Зеля А.Г., Молчанова 
Е.Д., Лобан Л.Л., Кордулян Ю.В., Зеля Г.А. Биотехнологические средства 
защиты растений. Руководство по выбору, производству и применению 
для контроля основных вредителей и болезней cельскохозяйственных 
культур. Chișinău: Capatina-print S.R.L. - Pergament, 2019. 140 p.

•	 Voloșciuc L., Cepoi L. Microbiologie și Virusologie. Suport de curs. Chișinău: 
USDC, 2020, 375 p. ISBN 978-9975-3389-0-5.

•	 Boincean B., Voloșciuc L., Rurac M., Hurmuzachi Iu., Baltag G. Agricultura 
conservativă. Manual pentru producători agricoli și formatori. Chișinău. IFAD. 
2020. 270 p. ISBN 978-9975-56-744-2.

•	 БОИНЧАН, Б., ВОЛОЩУК, Л., РУРАК, М., ХУРМУЗАКИ Ю., БАЛТАГ, Г. 
Консервативное земледелие. Учебник для сельскохозяйственных 
производителей и их инструкторов. Кишинев, ИФАД. 2020. 214 с. ISBN 978-
9975-56-782-4.

•	 VOLOŞCIUC, LEONID. Rolul și Locul OMG în Soluționarea Problemelor 
Fitosanitare. Akademos, nr. 1, 2020. P. 33-38.

_dr_Volosciuc.indd   43 1/4/2022   9:47:17 PM



– 44 –

Patente și brevete de invenții
•	  Patents: Patent NR. 165938 (Poland) „Srodek owadobojczy”, 29cze 1995 (J. 

Ziemnicka, J. Lipa, M. Czuchrij, L. Wolosczuk, W. Gyrlja);
•	 Patent NR. 165927 (Poland) „Sposob witwarzania srodca owadobojczego” , 29 

cze 1995 (J. Ziemnicka, J. Lipa, M. Czuchrij, L. Wolosczuk, W. Gyrlja;
•	 Brevet of invention. Voloşciuc L., Chitic V. Procedeu de obţinere a insecticidului 

biologic. Brevet MD 2206. BOPI nr.7. 2003. P.20.
•	 Brevet of invention. Chitic V., Voloşciuc L. Insecticid biologic. Brevet MD 2252. 

BOPI nr. 9. 2003. P. 21.
•	 Voloşciuc L.T., Chitic V., Ciornei C. PROCEDEU DE OBŢINERE A BIOINSECTICIDULUI 

POLIVIRAL. Catalogul Inovaţiilor Top în Agricultură. Vol. 1. Chișinău, 2006, P. 37.
•	 Abașchin A.S., Bradovschi V., Voloșciuc L.T., Bradovschi N., Gavriliţă L.T., Ursu 

R. Procedeu de producere a ouălor de insecte fitofage și instalaţie pentru 
producerea lor. Brevet de invenţie nr. 3826 din 24 iulie 2008. BOPI nr. 2/2009 
din 28 februarie 2009.

•	 ȘCERBACOVA T., VOLOȘCIUC L. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de 
fungi Trichoderma virens CNMN-FD-13. Brevet de invenţie nr. 4249, MD. BOPI 
nr. 8, 2013, p. 23.

•	 ȘCERBACOVA T., VOLOȘCIUC L. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi 
Trichoderma lignorum CNMN-FD-14. / Brevet de invenţie nr. 4251, MD. BOPI nr. 
9, 2013, p. 21-22.

•	 Gorban Victor, Voineac Vasile, Volosciuc Leonid, Bradovschii Victor, Batco 
Mihail, Nastas Tudor, Zavtonii Pantelimon. Devices for signaling, monitoring 
and combating harmful insects (ciclu de invenții MD 831, 2015.06.30, MD 864, 
2015.08.31, MD 937, 2016.03.31), medalie de aur.

•	 Dispozitive pentru semnalizarea, monitorizarea și combaterea insectelor 
dăunătoare. Autori: GORBAN, V.; VOINEAC V.; TODIRAȘ V.; BRADOVSCHII V., 
ȘLEAHTICI V.; BATCO M.; VOLOȘCIUC L.; NASTAS T.; ZAVTONII P. Brevete de 
scurtă durată: MD 831,864,Hotărâre nr. 8145 din 2015.06.11.INFOINVENT 2015, 
Catalogul Oficial, Expoziția Internațională Specializată 25-28 noiembrie 2015, 
pag. 150-154.

•	 BREVET de INVENŢIE de scurtă durată Nr.8527din 2016.1022. ŞUBINA V., 
VOLOSCIUC L. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de bacteriene Bacillus 
subtilis CNMN-BB-09. Brevet de invenţie MD 1106 Z 2017-07-31. 

•	 ŞUBINA, V.; VOLOŞCIUC, L.; BURŢEVA, S. Procedeu de tratare a seminţelor de 
tomate înainte de semănat: brevet de invenţie de scurtă durată eliberate. MD 
1187. Data depozit 2017.02.08. Data acordării 2018.04.30.
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LEONID VOLOȘCIUC,
CERCETĂTORUL ȘTIINȚIFIC

CONSACRAT
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LEONID VOLOȘCIUC, CERCETĂTORUL ȘTIINȚIFIC 
CONSACRAT 

Pornind de la axioma că cercetarea-inovarea avansată reprezintă o 
premisă fundamentală şi indispensabilă în atingerea obiectivelor economice 
şi ecologice cu implicarea capitalului intelectual, sunt onorat să analizez şi 
să meditez asupra activității doctorului habilitat, profesorului cercetător 
Voloşciuc Leonid. Anume bunul nostru coleg consideră că doar societatea 
bazată pe cunoaştere poate aborda şi soluționa multitudinea problemelor 
fitosanitare şi ecologice, impactul cărora devine tot mai grav şi îşi aşteaptă 
abordarea complexă. Aceste gânduri i-au determinat aria preocupărilor 
ştiințifice şi l-au orientat spre efectuarea cercetărilor legate de reducerea 
impactului organismelor dăunătoare asupra culturilor agricole, elaborării 
şi aplicării metodelor alternative celor chimice de protecție, preponderent 
a celor biologice. E de menționat că anume acestea pot deschide căi noi de 
implementare a mijloacelor ecologic inofensive de protecție a plantelor şi 
fundamentarea bazelor teoretice ale agriculturii ecologice prin elaborarea şi 
aplicarea lor în sistemele de agricultură convențională şi ecologică.

Cunoscând întreaga perioadă conştientă a vieții şi activității multianuale 
a profesorului Voloşciuc, îmi pare bine să constat că aceasta a fost consacrată 
acumulării cunoştințelor privind funcționalitatea naturii şi mecanismele 
menținerii echilibrului dinamic dintre componentele ei la toate nivelurile 
de organizare a materiei vii. Pentru realizarea acestui scop măreț, absolvind 
cu mențiune Sovhozul-tehnicum Agricol „V.I. Lenin” din Țaul (1973) 
şi Facultatea de Biologie şi Pedologie a Universității de Stat din Chişinău 
(1978) şi trecând pregătirea prin doctorantura AȘM, a reuşit să susțină teza 
de doctor în ştiințe biologice (1985), studiind virusurile culturilor agricole, 
elaborând o serie de metode eficiente de reducere a impactului acestora 
asupra plantelor.

Pentru extinderea cunoştințelor privind soluționarea problemelor 
fitosanitare prin aplicarea mijloacelor ecologic inofensive, din anul 1986 
a început cercetarea posibilității combaterii insectelor dăunătoare prin 
utilizarea baculovirusurilor în Institutul unional de cercetări ştiințifice din 
domeniul metodelor biologice de protecție a plantelor, trecând toate treptele 
ierarhice:
•	 1986–1992 – colaborator știinţific superior,
•	 1992–1995 – secretar știinţific al institutului,
•	 1995–1997 – director adjunct pentru probleme de știinţă,
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•	 1997–1998 – manager al Laboratorului de virologie și bacteriologie
•	 1998–2001– director adjunct pentru probleme de știinţă și Manager al 

Laboratorului de protecţie microbiologică,
•	 2001–2002– director al Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor al 

MAIA și Manager al Laboratorului de Protecţie Microbiologică,
•	 2002–2006 – manager al Laboratorului de Protecţie Microbiologică al ICPP al 

MAIA, 
•	 2006–2013 – director al Institutului de Protecție a Plantelor și Agricultură 

Ecologică al AȘM,
•	 2013–2014 – secretar Științific al Secției de Științe ale Naturii și Exacte a AȘM,
•	 2014 – prezent – șef al Laboratorului de fitopatologie și biotehnologie al IGFPP 

al MECC.

Generalizarea rezultatelor cercetărilor de mai mulți ani a stat la baza 
pregătirii şi susținerii tezei de doctor habilitat în ştiințe biologie (Chişinău, 
2000) la un subiect deosebit de important pentru ecologizarea protecției 
plantelor şi soluționarea problemelor ecologice provocate de aplicarea 
pesticidelor „Bazele teoretico-metodologice ale biotehnologiei producerii şi 
aplicării preparatelor baculovirale în protecţia plantelor”, la specialitatea – 
06.01.11 (411.09) „Protecţia plantelor”, iar în anul 2014 i-a fost conferit titlul 
ştiințifico-didactic de profesor cercetător.

Rezultatele activității ştiințifice au fost cristalizate în identificarea gamei 
de agenți fitosanitari cu impact deosebit şi elaborarea a 16 preparate biologice 
(baculovirale, bacteriene şi micotice), care se aplică pe larg la controlul 
densității populațiilor de organisme dăunătoare la principalele grupe de 
culturi agricole, silvice şi decorative, precum şi implementarea acestora şi 
altor mijloace ecologic inofensive în sistemele de agricultură convențională 
şi ecologică.

Drept recunoaştere a oportunității cercetărilor şi aportul doctorului 
habilitat, profesor cercetător Voloşciuc Leonid la soluționarea problemelor 
fitosanitare şi ecologice, i-a fost acordat Premiul AȘM pentru rezultate 
excelente obținute în anul 2009, Premiul Național (2015), precum şi decernarea 
Medaliei jubiliare „70 de ani ai AȘM” (2016), titlului onorific „Om emerit 
al Republicii Moldova» (2014), distincției AȘM „Meritul Academic”(2013), 
medaliei „Dmitrie Cantemir” (2012), Medaliei „Nicolae Milescu Spătaru 
(2017), Medaliei jubiliare „60 de ani ai AȘM” (2010), Medaliei „Dmitrii 
Verderevschi” (2004), Diplomei de Onoare a MECC (2019), Diplomei de 
Gratitudine (2020), Diplomei Aniversare de Gratitudine (2021). 
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Contribuţia ştiinţifică a doctorului habilitat, profesor cercetător 
Voloșciuc Leonid la dezvoltarea cercetărilor în domeniul protecției 
biologice a plantelor

Studiind principalele funcţii ale sistemelor de protecţie integrată a 
plantelor, savantul a reuşit să pună accentul pe sporirea circuitului de 
organisme utile şi necesitatea diminuării celor dăunătoare. În calitate 
de principiu de bază a fost propusă trecerea de la nimicirea totală a 
organismelor dăunătoare la metode de dirijare a densităţii populaţiilor 
lor pe baza abordării sistemice a problemei în ansamblu. Pentru aceasta 
savantul a înaintat metode microbiologice de protecţie a plantelor, printre 
care un loc aparte revine preparatelor baculovirale. Pe parcursul mai multor 
ani a fost cercetată diversitatea biologică, particularităţile, relaţiile complexe 
cu celulele insectelor gazdă, ceea ce a permis evidenţierea mai multor 
tulpini cu proprietăţi sporite, care au constituit fundamentul utilizării lor în 
calitate de agenți activi pentru elaborarea preparatelor baculovirale. Aceasta 
i-a permis fundamentarea unei noi direcţiei ştiinţifice – biotehnologia 
producerii şi aplicării baculovirusurilor pentru protecţia plantelor. Au fost 
propuse pârghii de dirijare cu fenomenele de patogeneză, care determină 
elaborarea procedeelor biotehnologice de producere a biomasei virotice şi 
de elaborare a preparatelor baculovirale. În acest sens au fost aplicate diverse 
metode virusologice, molecular biologice, de producere a biomasei virale in 
vivo şi in vitro, metode fizico-chimice, precum şi de elaborare a formelor 
preparative. 

Inovaţia ştiinţifică a activităţii se manifestă prin determinarea 
particularităților agenților fitosanitari, care au permis izolarea şi identificarea 
a 19 specii de baculovirusuri şi determinarea particularităţilor biologice 
ale lor, ceea ce i-a permis evidenţierea suşelor active, în baza cărora au fost 
elaborate procedee tehnologice de producere a insecticidelor baculovirale 
în combaterea speciilor de noctuide canibale (Virin-HS-2, Virin-KS, Virin-
OS), precum şi a insectelor coloniale (Virin-ABB-3, Virin-LD), care nu pot fi 
combătute cu alte mijloace biologice. 

Prin cercetările sale doctorul habilitat, profesorul cercetător Voloşciuc 
Leonid a demonstrat că funcționalitatea normală a agroecosistemelor necesită 
prezența şi asigurarea condițiilor optime de activitate a componenților 
biotei, ceea ce poate fi obținut la elaborarea şi aplicarea mijloacelor biologice 
prietenoase mediului, propunând în acest sens un spectru considerabil 
constituit din 16 preparate biologice, care acoperă agenți patogeni şi insecte 
dăunătoare la principalele grupe de culturi agricole.
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Foarte oportune sunt investigaţiile ce ţin de elaborarea bazelor teoretice 
de constituire a sistemelor de protecţie integrată a plantelor şi propunerea 
principiilor fundamentale şi tehnologiilor de aplicare a preparatelor 
baculovirale în combaterea principalilor dăunători ai culturilor agricole şi 
silvice. Acestea i-au permis îmbinarea armonioasă a rezultatelor înregistrate 
în practica protecţiei integrate a plantelor, îndeosebi cu scopul obținerii 
produselor ecologice.

Pe parcursul ultimilor ani, grație schimbărilor înregistrate în agricultura 
mondială şi pornind de la problemele ecologice, care se agravează în 
acest domeniu de activitate, precum şi succesele unor țări în promovarea 
tehnologiilor prietenoase mediului, savantul a abordat problemele instituirii 
cadrului legislativ, instituțional şi tehnologic al agriculturii ecologice. Cu 
participarea dumnealui activă a fost elaborată Legea nr. 115/2005 şi Hotărârea 
de Guvern nr.149/2006 privind agricultura ecologică, iar actualmente 
participă la asigurarea ştiințifică şi tehnologică a acestor activități, abordând 
şi realizând conceptul dezvoltării agriculturii ecologice atât în institut, cât şi 
în Republica Moldova.

Începând cu anul 2000, dar mai ales în 2010-2014, activitatea 
doctorului habilitat, profesor cercetător Voloşciuc Leonid a fost orientată în 
direcţia ameliorării stării de sănătate a populaţiei din Republica Moldova. 
Acest efort a urmărit cunoaşterea stării de sănătate din diferite grupuri 
profesionale, relaţiile reciproce dintre mediul natural şi diferite grupe de 
agenți biologici pentru a promova măsuri profilactice complexe. Prin 
activitatea desfăşurată s-a urmărit implementarea rezultatelor ştiinţifice 
intercalate în sistemul legislativ unitar (norme, metode) în vederea protecţiei 
sănătăţii populaţiei Republicii Moldova, ceea ce a permis promovarea şi 
implementarea rezultatelor proprii în sistemul „Noua Sănătate Publică în 
Republica Moldova”, care a fost apreciată cu decernarea Premiului Naţional, 
ediţia 2015.

Rezultatele activității ştiințifice multianuale au stat la baza perfectării 
şi publicării a 445 de lucrări, inclusiv: monografii şi cărți – 12, manuale – 3, 
suporturi de curs – 2, articole de sinteză – 24, articole în reviste de circulaţie 
internaţională – 45, articole în culegeri internaţionale – 56, articole în 
culegeri naţionale – 38, materiale ale comunicărilor ştiinţifice – 68, brevete 
de invenţie şi patente – 16, articole în Rapoarte Naționale privind starea 
mediului – 7.

O bună parte din rezultate au fost protejate prin intermediul unor 
brevete de invenţii, patentelor şi obținerea noilor preparate, dintre care se 
evidențiază:
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1. Ziemnicka J., Lipa J., Ciuhrii M. Voloșciuc L., Gârlea V. Mod de producere 
a insecticidului pentru combaterea Leucoma salicis (Sposob wytwarzania 
srodka owadobokczego). Patent al Poloniei Nr.165927 din 29.06.1995.

2. Ziemnicka J., Lipa J., Ciuhrii M. Voloșciuc L., Gârlea V. Insecticid pentru 
combaterea Leucoma salicis (Srodec owadobojczy). Patent al Poloniei Nr. 
165936 din 29.06.1995.

3. Chitic V., Voloșciuc L. Procedeu de obţinere a insecticidului biologic. Bre-
vet MD 2206. BOPI nr.7. 2003. p.20.

4. Voloșciuc L., Chitic V. Insecticid biologic. Brevet MD 2252. BOPI nr.9. 
2003. p.21.

5. Voloșciuc L., Chitic V. Procedeu de obţinere a bioinsecticidului poliviral. 
Brevet MD 2488. BOPI nr.7. 2004.

6. Voloșciuc L., Chitic V., Ciornei C. Insecticid biologic pentru combaterea 
dăunătorilor silvici. Brevet MD 2540. BOPI nr.9. 2004. p.21.

7. Abaşchin A.S., Bradovschi V., Voloşciuc L.T., Bradovschi N., Gavriliţă 
L.T., Ursu R. Procedeu de producere a ouălor de insecte fitofage şi instalaţie 
pentru producerea lor. Brevet de invenţie nr. 3826 din 24 iulie 2008. BOPI 
nr. 2/2009 din 28 februarie 2009.

8. Şcerbacova T., Voloşciuc L. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de 
fungi Trichoderma virens CNMN-FD-13. Brevet de invenţie nr. 4249, MD. 
BOPI nr. 8, 2013, p. 23.

9. Şcerbacova T., Voloşciuc L. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de 
fungi Trichoderma lignorum CNMN-FD-14. / Brevet de invenţie nr. 4251, 
MD. BOPI nr. 9, 2013, p. 21-22.

10. Gorban V., Voineac V., Voloșciuc L., Bradovschi V., Batco M., Zavtoni P., 
Nastas T. Dispozitiv pentru sterilizarea și infectarea cu viruși a insectelor 
dăunătoare. Brevet de invenție de scurtă durată nr. 7893 din 04.09.2014.

11. Gorban V.; Voineac V.; Volosciuc L.; Bradovschii V.; Batco M.; Zavtonii P.; 
Nastas T. Dispozitiv pentru sterilizarea şi infectarea cu viruşi a insectelor 
dăunătoare. MD 831Z 2015.06.30.

12. Gorban Victor, Voineac Vasile, Volosciuc Leonid, Bradovschii Victor, Batco 
Mihail, Nastas Tudor, Zavtonii Pantelimon. Devices for signaling, monito-
ring and combating harmful insects (ciclu de invenții MD 831, 2015.06.30, 
MD 864, 2015.08.31, MD 937, 2016.03.31), medalie de aur.

13. Dispozitive pentru semnalizarea, monitorizarea şi combaterea insectelor 
dăunătoare. Autori: Gorban, V.; Voineac V.; Todiraş V.; Bradovschii 
V., Şleahtici V.; Batco M.; Voloşciuc L.; Nastas T.; Zavtonii P. Brevete 
de scurtă durată: MD 831,864. Hotărâre nr. 8145 din 2015.06.11.
INFOINVENT 2015, Catalogul Oficial, Expoziția Internațională 
Specializată 25-28 noiembrie 2015, pag 150-154.
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14. Brevet de Invenţie de scurtă durată Nr.8527din 2016.1022. Şubina V., 
Volosciuc L. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de bacteriene 
Bacillus subtilis CNMN-BB-09.
E de menționat contribuţia doctorului habilitat, profesor cercetător 

Voloşciuc Leonid la pregătirea cadrelor ştiinţifice. Funcționalitatea optimă 
a colectivului de cercetare şi asigurarea continuității investigațiilor orientate 
la soluționarea problemelor actuale cu oportunități deosebite a necesitat 
activități permanente cu tinerii specialişti (studenți, masteranzi, doctoranzi). 
Savantul a activat în calitate de conducător ştiinţific al tezelor de doctor a 17 
doctoranzi, dintre care 6 persoane au susţinut teza de doctor, iar 2 – teza de 
doctor habilitat în ştiințe biologice. 

Nr.
Crt.

Numele,
prenumele 
studentului 
doctorand

Anul
înmat-
ricu-
lării

Anul
susți-
nerii

Tema tezei de doctorat

1. Nastas 
Tudor,  
dr. hab.

2006 2012 Fundamentarea mecanismelor 
acțiunii feromonilor sexuali pentru 
diminuarea populațiilor insectelor 
dăunătoare culturilor agricole

3. Șcerbacov
Tatiana, dr.

2008 2013 Biotehnologia producerii şi aplicării 
preparatului biologic în baza Tricho-
derma virens pentru protecția soiei

2. Corețchi 
Liubov, 
dr. hab.

2009 2013 Controlul genetic al interacţiunii
culturilor leguminoase cu 
fitopatogenii

4. Samoilov
Anna, dr.

2011 2016 Aplicarea bacteriofagilor Erwinia 
amylovora în combaterea focului 
bacterian al culturilor pomicole

5. Prodaniuc
Leonid, dr.

2012 2016 Diagnosticul virusului strierii lemnu-
lui mărului în sistemul de certificare 
a materialului săditor pomicol

6. Magher
Maria, dr.

2010 2018 Elaborarea sistemului de combatere 
integrată a focului bacterian al roza-
ceelor” (Erwinia amylovora).

7. Gladchi
Alla, dr.

2015 2019 Argumentarea biologică a aplicării 
extractelor din plantele genului Rhe-
um ca mijloc de protecţie a plantelor

8. Stîngaci
Aurelia, dr.

2012 2019 Biotehnologia producerii şi aplicării 
baculovirusurilor în combaterea 
(Hyphantria cunea Drury)
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Rezultatele înregistrate de doctorul habilitat, profesorul cercetător 
Voloşciuc Leonid au devenit active prin participarea savantului cu comunicări 
la diverse foruri ştiinţifice, îndeosebi naţionale şi internaţionale.
15. Omul şi mediul înconjurător. Rezumatele lucrărilor. Iaşi, 1993, 

Raport în plen „Rolul virusurilor în reglarea densităţii populaţiilor de 
insecte dăunătoare”.

16. Symposium 125 years of higher agronomic education at Cluj-Napoca, 
Cluj-Napoca, 1994, Raport în plen „Epizootological character of 
entomopathogenic viruses”.

17. 5th Eur. Meeting. Microbial Control of Pests., Poznan, Raport 
în plen „The perspective selection of highly virulent strains of 
entomopathogenic viruses”.

18. Management ecologic şi dezvoltare durabilă. Tez. conf. intern. 
consacrate Zilei Prot. Med. Înconj. Chişinău, 1996, Raport în plen 
„Bazele teoretice ale aplicării preparatelor biologice în sistemele de 
protecţie integrată a plantelor”.

19. Sesiunea jubiliară a ICLF. Vidra (România), 1997, Raport în plen 
„Environmental Technology of Cabbage Crops Protection”.

20. Sesiunea omagială consacrată 50 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de 
Horticultură a USAMV. Bucureşti. 1998, raport în plen „Manifestarea 
caracterului epizootic al baculovirusurilor în protecţia integrată a 
culturilor legumicole”.

21. Protecţia plantelor de dăunători, boli şi buruieni în Republica 
Moldova. Chişinău, 1998, Raport în plen „Realizări şi perspective în 
producerea şi aplicarea insecticidelor baculovirotice”.

22. Ingineria genetică şi biotehnologii moderne. Chişinău, 1998, Raport 
în plen „Bazele biotehnologice de sporire a activităţii biologice a 
insecticidelor virotice”.

23. Protecţia integrată a plantelor: realizări şi probleme. Rez. Simpoz. 
Intern, Chişinău, 2000, Raport în plen „Tendinţe noi în protecţia 
microbiologică a plantelor”.

24. Second International Conference on Ecological Chemistry 
(Chisinau,11-12 October, 2002). Chişinău. 2002, Raport în plen 
„Biological Preparation as an efficient lever for sustainable 
agriculture”.

25. 5th International Conference on Ethics and Environmental Policies. 
Kiev. 2003, Raport în plen „Biological preparations as a new efficient 
lever for sustainable agriculture”.
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26. Conferinţa jubiliară a ICCP. Bălţi. 2004, Raport în plen „Problemele 
Protecţiei Culturilor de Câmp în condiţiile Producţiei Ecologice”.

27. Symposium Advanced Biological Technologies and their Impact 
on Economy under agenda „Natural Products: Technologies for 
their Capitalization in Agriculture, Medicine, and Food Industry”. 
Chişinău. 22–24 martie 2005, Raport în plen „Biological Means as 
Natural Products for Sustainable agriculture”.

28. Conferinţa Internaţională „Diminuarea impactului hazardelor naturale 
şi tehnogene asupra mediului şi societăţii. Chişinău. 2005, Raport în 
plen „Sporirea impactului organismelor dăunătoare asupra culturilor 
agricole la schimbarea climei”.

29. Conferinţa Internaţională «Стратегия и тактика защиты 
растений. Институт защиты растений» НАН Беларуси. Минск: 
2006.  Raport în plen «Воздействие изменения климата на 
развитие вредителей сельскохозяйственных растений».

30. Conferinţa Internaţională «Защита растений в странах ВПРС 
МОББ. Санкт-Петербург. 2007». Raport în plen «Достижения 
и перспективы развития биологической защиты растений в 
Республике Молдова».

31. Simpozionul ştiinţific internaţional „Realizări şi perspective 
în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat 
aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim 
RUDI. Raport în plen „Soluționarea Problemelor Fitosanitare în 
promovarea Agriculturii Ecologice”. Chişinău. 2007.

32. Conferinţa Internaţională «Современное состояние и перспективы 
развития микробиологии и биотехнологии. Минск. 2008». Raport 
în plen «Перспективы селекции высоковирулентных штаммов 
энтомопатогенных вирусов».

33. Conferinţa Internaţională «Интегрированная защита садов 
и виноградников. Материалы международной научно-
практической конференции. Одесса. 2009». Raport în plen 
«Биологическая защита – основа получения экологического 
винограда».

34. Conferința ştiințifică naţională cu participare internaţională 
„Probleme actuale ale microbiologiei şi biotehnologiei. Raport în 
plen „Biotehnologia producerii şi aplicării mijloacelor biologice 
de protecţie a plantelor în agricultura ecologică. Chişinău. Inst. 
Microbiol. şi Biotehnologie”. 2009.
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35. Conferinţa științifică Internaţională «Карантин и захист рослин». 
Raport în plen «Экологическое земледелие – надежный путь 
устойчивого развития сельского хозяйства Молдовы. Киев. 
2009».

36. Simpozionului științific internațional „Protecția plantelor – probleme 
si perspective”. Raport în plen. Chișinău, 29–31 octombrie 2009.

37. Conferinţa VI Internaţională «Биологическая защита растений 
– основа стабилизации агроэкосистем», вып. 6. Raport în plen 
«Биологическая защита растений – основа успеха в продвижении 
экологического земледелия в Mолдове. Kраснодар. 2010».

38. Conferinţa VI Internaţională «Биологическая защита растений – 
основа стабилизации агроэкосистем”, вып.6. Krasnodar. 2010. 
Raport în plen «Биологическая защита растений – основа успеха в 
продвижении экологического земледелия в Mолдове». 

39. Conferinţa Internaţională «Интегрированная защита растений: 
стратегия и тактика. Материалы Международной научно-
практической конференции, посвященной 40-летию со дня 
организации РУП Институт защиты растений. Минск, 2011». 
Raport în plen «Антагонистическая активность споровых 
бактерий против возбудителя альтернариоза томатов».

40. Simpozionul ştiinţific internaţional (Rezervaţia Codrii, 40 de ani). 
Raport în plen «Энтомофаги и некоторые приемы сохранения и 
накопления их в ценозах полевых культур». Lozova, 2011.

41. Conferinţa ştiinţifică „Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor”. În 
memoriam academicianului Anatolie Jacota. Raport în plen „Mijloace 
biotehnologice de protecţie a plantelor în agricultura ecologică”. 
Chişinău. 2011.

42. Simpozionului științific internațional „Protecția plantelor – probleme 
si perspective”. Chișinău, 30-31 octombrie 2012. Raport în plen.

43. Al III-lea Simpozion național cu participare internațională. 
Biotehnologii avansate – realizări și perspective. Raport în plen 
„Realizări biotehnologice în protecția plantelor”. Chișinău. 2013.

44. Scientific international conference on microbial biotechnology (2nd 
edition). Raport în plen „GMO involvement in solving problems of 
plant protection”. Chisinau. 2014.

45. Conferința științifică internațională (Ediția a V-a) „Genetica, 
fiziologia și ameliorarea plantelor”. Raport în plen „Managementul 
integrat al dăunătorilor – baza agriculturii durabile”. Chișinău 23-24 
octombrie 2014.
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46. Conferința internațională „Mediul și schimbarea climei; de la viziune 
la acțiune”. Raport în plen „Soluționarea problemelor de mediu în 
agricultura ecologică”. Chișinău, 5-6 iunie 2015.

47. Simpozionul ştiinţific Internaţional ,,Protecţia Plantelor – Realizări 
şi Perspective”. Raport în plen „Utilizarea Resurselor Ecosistemice 
– Baza Constituirii și Extinderii Gamei de Mijloace Biologice de 
Protecţie a Plantelor”. Сhișinău. 2015.

48. Participarea cu raportul oral  „Rolul Agriculturii Ecologice În 
Protecţia Agroecosistemelor” la Simpozionul internaţional „Știinţa şi 
inovarea în perioada globalizării”. Chișinău. 12-14 маi 2016.

49. International research and practice conference „Biotechnological 
Production Systems and Application of Agriculture Biologization”, 
dedicated to the 45th anniversary of the ETI „Biotechnics”. 
Raport în plen «Проблемы производства и применения 
микробиологических препаратов в защите растений. Одеcса», 
3-7 October 2016.

50. International Scientific Conference on Microbial Biotechnology. 
Raport în plen „Microbial biotechnology in organic farming”. 
Chisinau 12-13 October 2016.

51. Международная научно-практическая конференция, 
посвященная 45-летию со дня организации РУП «Институт 
защиты растений» (Минск–Прилуки, 17–19 мая 2016 г.).

52. Международная научно-практическая конференции 
«Биологическая защита растений – основа стабилизации 
агроэкосистем”, 20-22 сентября. Краснодар, 2016.

53. Международная научная конференция, посвященная 105-летию 
со дня рождения чл.-корр. А. Л. Амбросова и 80-летию со дня 
рожд. акад. В. Ф. Самерсова, Прилуки, 24–26 июля 2017 г. 
Минск. 2017. 

54. Международная научная конференция, посвященная 85-летию 
Агрофизического НИИ «Тенденции развития агрофизики: 
от актуальных проблем земледелия и растениеводства к 
технологиям будущего». Санкт-Петербург, 27–29 сентября 2017.

55. Международная научно-практическая конференция 
«Биологический метод защиты растений: достижения и 
перспективы». Chișinău, 2018.

56. Simpozionul Știinţific Internaţional „Protecţia plantelor – realizări şi 
perspective”. Chişinău, 27-28 octombrie 2020. Chişinău. 2020.

_dr_Volosciuc.indd   55 1/4/2022   9:47:18 PM



– 56 –

57. Международный год здоровья растений – 2020 «Перспективы 
развития регионального производства и применения 
биологических средств защиты растений от вредителей и 
болезней”. Одесса. 2020.
Rezultatele înregistrate de doctorul habilitat, profesorul cercetător 

Voloşciuc Leonid sunt înalt apreciate de către comunitatea ştiinţifică. Aceasta 
se manifestă prin:
•	 Invitaţiile la diferite foruri internaţionale (Monpellier, Irvin, Poznan, Moscova, 

Novosibirsk, Teheran, Praga, Kiev, București, Cluj, Iași, Brașov, Bacău, Krasnodar, 
Odesa, Cernăuți, Minsk).

•	 Citarea frecventă în diferite lucrări știinţifice.
•	 Acordarea de granturi internaţionale și participarea la îndeplinirea diferitor 

proiecte bilaterale.
•	 Participarea în calitate de moderator la multe foruri știinţifice internaţionale și 

locale.
•	 Evoluarea în calitate de membru al consiliilor știinţifice specializate și referent a 

tezelor de doctor din Republica Moldova și România.
•	 Recenzii în reviste de specialitate.
•	 Articole de recunoștință în reviste de specialitate: „Защита и карантин 

растений”, „Sănătatea plantelor”, „Buletinul AȘM. Științe ale Vieții”, „Academos”.
•	 Articole de recunoștință în mass-media: „Literatura și Arta”, „Jurnal”, „Защита и 

карантин растений”, „Труд”, „Аргументы и факты”, „TeleRadio Moldova”.
•	 Activitatea în consilii și colegii de redacţie ale revistelor și ediţiilor știinţifice: 

„Защита растений”, Buletinul AȘM, Studia Universitatis Moldaviae, USM, 
„Știința Agricolă”, „Mediul Ambiant”, „Noosfera”, Revista biologică a Universității 
din Bacău (România), Овощи России și „Информационный Бюллетень ВПРС/
МОББ” (Moscova).

•	 Participări la realizarea programelor și proiectelor naţionale și internaţionale.
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Nr.
crt.

Denumirea proiectului Durata

1. „Development of production technologies of biological means to 
protect the environment: microbial preparations for plant protec-
tion and control of insect pests and diseases of agricultural crops”

INTAS 93-0584, 
1996-1998

 2. „Development of production technologies of biological means 
to protect the environment: microbial preparations for plant 
protection”

INTAS
93-0584-Ext, 
1998-2000

3. „Baculoviral Preparations for Environment Protection in the 
Sustainable Agriculture”

CRDF BGPII-
MB3003
2001- 2003

4. „Elaborarea preparatelor baculovirotice ecologic inofensive 
pentru protecţia integrată a culturilor silvice şi decorative”

CSȘDT
2001-2002

5. „Biotehnologia producerii şi aplicării preparatelor biologice 
pentru combaterea Omizii păroase a dudului (Hyphantria 
cunea Drury)”

CSȘDT
2002-2004

6. Proiect în Programul de Stat „Elaborarea măsurilor şi mijloa-
celor ecologic inofensive de combatere a bolilor şi dăunătorilor 
mazării”

CSȘDT 7.
407.04.07PA 
2007-2008

7. Implementarea tehnologiei organo-biologice de cultivare a 
viţei-de-vie în scopul sporirii calității materiei prime pentru 
producerea vinurilor ecologice competitive

AITT CSȘDT
2007-2008

8. Tehnologia de producere a preparatelor Funecol si Pelecol 
pentru combaterea bolilor si dăunătorilor conform cerințelor 
agriculturii ecologice

STCU
5845
2009-2010

9. Proiect bilateral AȘM-ANCS în domeniul agriculturii
ecologice (2010-2012).

AȘM-ANCS
2010-2012

10. Proiect instituțional fundamental „Biotehnologia producerii 
şi aplicării preparatelor biologice pentru combaterea 
organismelor dăunătoare”

CSȘDT
11.817.04.12F
2010-2014

11. Proiect Instituțional fundamental „Elaborarea tehnologiilor 
de producere şi aplicare a mijloacelor ecologic inofensive de 
protecţie integrată a culturilor agricole”

CSȘDT
15.817.05.06F
2015-2018

12. Executor în Proiectul Internațional „Strengthening 
Regional Capacities for Applying Environmentally Friendly 
Technologies in Integrated Pest Management Systems”, 
coordonat de EaPTC-GIZ (83248962), 2018-2020

UE
2018-2020

13. Director de proiect de Stat „Sinergismul dintre factorii naturali 
şi mijloacele microbiologice, ecologic inofensive, de reglare a 
densității populațiilor de organisme dăunătoare pentru protecția 
culturilor agricole în agricultura convențională şi ecologică”, 
cifrul 20.80009.7007.16 (2020-2023)

ANCD
2020-2023

Participări la realizarea programelor și proiectelor naţionale şi internaţionale
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•	 Obținerea premiilor și recunoașterea naţională și internațională: Laureat al 
Premiului Național (2015); Laureat al Premiului AȘM pentru rezultate excelente 
obținute în anul 2009 pentru monografiile „Biotehnologia producerii și aplicării 
preparatelor baculovirale în protecția plantelor” și „Probleme ecologice în 
agricultură”.

•	 Distincții obținute la saloane internaționale: Salonul Internaţional EUROINVENT 
2016-2017, Expoziţie Europiană a Creativităţii și Inovării, Iași, România, Salonul 
Internaţional de Inventică PRO INVENT, Ediţia XlV-a 2016-2018, Cluj-Napoca, 
România, Salonul Internaţional de INVENŢII ȘI INOVAŢII „Traian Vuia”, Timișoara, 
România (2016).

•	 Participări active la organizarea reuniunilor știinţifice naţionale și internaţionale: 
moderator la Congresul XYIII al ARA „Moldova. Deschideri știinţifice și culturale 
spre Vest”,  Chișinău, 1993, organizator și membru al Consiliului de organizare a 
Conferinţei Societăţii entomologice europene (SOREGA, Iași, 1995), moderator 
la 5th European Meeting. Microbial Control of Pests, Poznan, 1995, organizator 
și membru al Consiliului de organizare și a Consiliului redacţional al Conferinţei 
„Protecţia Plantelor: realizări și perspective” (Chișinău, 2000), moderator la 
Simpozionul știinţific internaţional «Realizări și perspective în horticultură, 
viticultură, vinificaţie și silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la 
nașterea profesorului universitar Gherasim RUDI. (Chișinău, 2007), moderator al 
Conferinței științifice naţionale cu participare internaţională „Probleme actuale 
ale microbiologiei și biotehnologiei. Chișinău. Inst. Microbiol. și Biotehnologie”, 
2009, președinte și membru al Consiliului redacțional al ВПРС/МОББ (2008-
2020), organizator și președinte al Consiliului de organizare și a Consiliului 
redacţional al Conferinţei „Protecţia Plantelor: realizări și perspective” (Chișinău, 
2009 și Chișinău, 2012), organizator și membru al Consiliului de organizare și a 
Consiliului redacţional al Conferinţei „Protecţia Plantelor: realizări și perspective” 
(Chișinău, 2015, 2018, 2019, 2020), coordonator și moderator al International 
research and practice conference „Biotechnological Production Systems and 
Application of Agriculture Biologization”, dedicated to the 45th anniversary of 
the ETI «Biotechnics”. Odessa, 3-7 October 2016, moderator al International 
Scientific Conference on Microbial Biotechnology. Raport în plen „Microbial 
biotechnology in organic farming”. Chisinau 12-13 october 2016.

•	 Participarea în activitățile didactice: 7 ani în funcţie de lector la Catedra de 
genetică și microbiologie a Facultăţii de Biologie și Pedologie a USM; angajat 
pe 0,5 sau 0,25 șarjă pedagogică USM, UnSDC, UASM, citind mai multe cursuri 
normative și speciale și conducând teze de an și de licenţă a 32 de absolvenţi 
și masteranzi; președinte al Comisiei de licențiere de Stat la UASM (2001–2002 
și 2007–2008), la Universitatea „A. Ruso” din Bălți (2009–2010 și 2012–2013); 
președinte al Comisiei de Masterat la Universitatea „A. Ruso” din Bălți (2013–
2014, 2019–2020) și la Universitatea de Studii Economice Europene „C. Stere” 
(2014–2015); membru al Consiliului Științific al Consorțiului științifico-didactic 
UniverScience” (2015–2020).
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Doctorul habilitat, profesorul cercetător Voloşciuc Leonid manifestă 
înaltă ţinută morală şi cetăţenească, respectarea normelor deontologice 
în domeniul ştiinţei şi inovării. Activând timp îndelungat în calitate de 
conducător de nivel mediu şi manager al unei instituții academice şi executând 
permanent şarje didactice în mai multe universități savantul înregistrează 
mai multe calități, competențe şi abilități sociale, printre care evidențiez 
creativitatea, sociabilitatea, perseverenţa, flexibilitatea, principialitatea, 
seriozitatea, dinamismul, responsabilitatea, disciplina, abilităţi de adaptare 
la diverse medii de activitate, respect faţă de oameni. 

Dobândirea abilităţilor sociale se datorează în special formării 
profesionale de care a beneficiat la facultate, unde, pe lângă disciplinele de 
bază, a studiat discipline din domeniul pedagogiei, psihologiei, sociologiei 
şi politologiei, precum şi pe parcursul activității pedagogice şi manageriale 
îndelungate în cadrul aceleiaşi instituții academice. Abilitățile de comunicare 
au fost dobândite şi ca urmare a participării active la numeroase manifestaţii 
ştiințifice şi practice, precum şi diverse foruri şi traininguri în domeniul 
protecției plantelor, biodiversității, securității biologice şi ecologice, 
agriculturii ecologice. 

Colegul nostru este membru a trei consilii naţionale (Consiliul naţional 
pentru soiurile plantelor de cultură, Comisia Naţională pentru Securitatea 
Biologică şi Consiliul interdepartamental pentru omologarea mijloacelor 
de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor). Activează în calitate de preşedinte al 
consiliilor ştiinţifice specializate, membru a 4 seminare de profil şi membru 
a Comisiei de Experți a ANACEC şi MECC.

Întru promovarea rezultatelor ştiințifice şi fortificarea pozițiilor ştiinței 
naționale colegul nostru participă activ la mai multe emisiuni televizate 
cu teme deosebit de actuale, precum şi susținerea realizărilor ştiinței şi 
promovarea pozițiilor AȘM printre lucrătorii agricoli şi masele largi ale 
populației. E de menționat şi evoluarea frecventă la Radio national şi diverse 
canale private cu teme foarte importante pentru economia națională a 
republicii, precum şi susținerea realizărilor ştiinței şi promovarea pozițiilor 
AȘM printre masele largi ale populației.

Pe parcursul activității ştiințifico-didactice, manageriale şi publice 
doctorul habilitat, profesorul cercetător Voloşciuc Leonid a depus eforturi 
consistente pentru a demonstra dispunerea de competențe şi abilități sociale 
deosebit de utile, care l-au ajutat mult în activitățile manageriale. Abilităţile 
dobândite se datorează formării profesionale profunde, soluționării 
diverselor probleme organizatorice şi participării la soluționarea litigiilor 
sociale pe parcursul activității obşteşti, precum şi manifestării poziției active 
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la numeroase foruri ştiințifice şi practice din domeniul protecției plantelor, 
biodiversității, securității biologice şi ecologice, agriculturii ecologice. 
Întru promovarea realizărilor şi apărarea pozițiilor comunității ştiințifice 
pentru prosperarea ştiinţei şi a imaginii ei în Republicii Moldova şi în lume 
reprezintă a demonstrare a profesionalismului şi erudiţiei, principialității şi 
punctualității, notorietății şi patriotismului, exigenței față de sine, care sunt 
recunoscute de colegii şi masele largi ale populației.

În temeiul celor menționate, ținând cont de rezultatele teoretice privind 
ameliorarea stării fitosanitare, determinarea particularităților lor biologice 
în relațiile cu culturile agricole, menționez, că rezultatele înregistrate 
de doctorul habilitat, profesorul cercetător Voloşciuc Leonid reprezintă 
elemente indispensabile în calea elaborării procedeelor tehnologice de 
combatere biologică a organismelor dăunătoare. Doar în asemenea ambianță 
a devenit posibilă elaborarea şi omologarea unei game impresionante de 
mijloace ecologic inofensive de protecție a plantelor. Acestea, îmbinându-se 
organic cu profesionalismul evident şi valoroase calități orientate la susținerea 
realizărilor ştiinței printre organele decizionale şi masele largi ale populației, 
au creat un fundament de invidiat constituit din rezistență genetică, talent 
admirabil, erudiție pătrunzătoare, capacități extraordinare de muncă, 
orientare managerială de soluționare a situațiilor de criză şi responsabilități 
manifestate în toate sferele de activitate, ceea ce mă determină să recunosc 
că colegul nostru, doctorul habilitat în ştiințe biologice, profesorul cercetător 
Voloşciuc Leonid, a înregistrat şi întruneşte toate calitățile indispensabil 
legate de continuarea activităților ştiințifice întru prosperarea ştiinței 
moldave.

Acad. boris GaiNa 
Vicepreședinte al Academiei de Ştiințe a Moldovei
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Partea I

ANCORĂRI ÎN ACTUALITATE
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PROTECŢIA INTEGRATĂ A PLANTELOR – 
BAZA OBŢINERII PRODUSELOR ECOLOGICE

Contradicţia dintre protecţia plantelor
şi calitatea mediului înconjurător

Pe parcursul ultimilor decenii omenirea şi-a demonstrat posibilităţile 
aprofundării unei vaste şi grave probleme, cum este problema protecţiei 
plantelor în cadrul agriculturii convenţionale. Se cunoaşte că pierderile 
producţiei fitotehnice condiţionate de diferite specii de dăunători, boli şi 
buruieni constituie circa 25–50%. în condiţiile dezvoltării epifitotice a bolilor 
şi invaziei vertiginoase a dăunătorilor şi buruienilor, pierderile de roadă 
depăşesc nivelul de 50–60% şi mai mult.

Agricultura tradiţională bazată în special pe aplicarea intensă a diferitor 
mijloace chimice, îndeosebi a pesticidelor, a soluţionat una din problemele 
globale ale omenirii, cea a asigurării cu produse alimentare. Pe fundalul 
realizărilor strălucite ale agriculturii chimice sunt evidente şi fenomenele 
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negative ale reversului acestei medalii. În numărate rânduri deja a fost 
accentuat că aplicarea intensivă a chimizării agriculturii condiţionează 
numeroase urmări grave. Complexul de probleme legate de criza ecologică 
în mare măsură sunt determinate de aplicarea masivă, uneori abuzivă a 
pesticidelor (Popuşoi I., Voloşciuc L., 1994; Ehler L., Bottrell D., 2000).

Paralel cu reducerea ravagiilor provocate de organismele dăunătoare, 
pesticidele condiţionează dereglări serioase în echilibrul ecologic, reducând 
cu mult numărul şi rolul florei şi faunei utile. Aplicarea lor îndelungată duce 
la unele schimbări genetice la organismele dăunătoare, fapt ce condiţionează 
apariţia rezistenţei la pesticide. Aceasta, la rândul ei, condiţionează 
necesitatea sporirii dozelor şi numărului de tratamente în combaterea 
organismelor dăunătoare. Toate acestea până la urmă influenţează negativ 
asupra potenţialului populaţiei umane, ceea ce se reflectă în reducerea 
îngrozitoare a vârstei oamenilor, scăderea imunităţii, creşterea nivelului 
mortalităţii şi morbidităţii populaţiei (Boiler E., Malovolta C, Jorg E., 1997; 
Голдштайн В., Боинчан Б., 2000).

În aşa mod, cerinţele de organizare a măsurilor de protecţie a plantelor 
se află în contradicţie cu cerinţele ocrotirii mediului înconjurător şi ale 
sănătăţii omului.

Direcţii alternative în protecţia plantelor
Cercetările multianuale au permis de a elabora o concepţie bine 

echilibrată, care constă în faptul că dialectica contradicţiilor dintre 
cerinţele protecţiei plantelor şi a celor ale ocrotirii mediului înconjurător a 
cristalizat punctul de vedere ecologic de protecţie a plantelor, reprezentat 
prin sistemele de protecţie integrată a plantelor şi de obţinere a produselor 
ecologice. Realizările tehnico-ştiinţifice curente au constituit o rază serioasă 
pentru fundamentarea concepţiei de obţinere a produselor ecologice, care 
pe parcursul ultimilor ani a antrenat activităţi intense în ţările dezvoltate 
(Соколов M.C., Филипчук О.Д., 1998; Voloşciuc L., 2003).

În scopul asigurării progresului permanent şi îndelungat al agriculturii, 
care trebuie să rămână permanent în armonie cu natura, în lume s-a 
constituit în 1972 Federaţia Internaţională a Mişcărilor pentru Agricultura 
Organică (IFOAM). Pe parcursul ultimilor ani au fost cristalizate şi cerinţele 
principale pentru produsele ecologice (biologice), care actualmente sunt 
încadrate în Reglementarea Uniunii Europene nr. 2092/91 din 24 iunie 1991 
(CEE 2092/91, 1991).

Ultimul timp se fac auzite unele afirmaţii referitoare la existenţa şi 
funcţionarea sistemelor de protecţie integrată, reducând această direcţie 
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importantă doar la combinarea mecanică a metodelor chimice de protecţie 
a plantelor. Noi considerăm, că esenţa acestei noi direcţii nu constă doar în 
acumularea mecanicistă a diferitor surse de protecţie, nu la perfecţionarea 
sau schimbarea unor metode chimice de protecţie cu altele, ci în schimbarea 
şi restructurarea profundă a concepţiei de protecţie a plantelor.

Organizarea producţiei ecologice doar atunci va deveni realitate, când 
va exista un sistem amplu de principii organizatorice, când responsabilitatea 
directă a conducătorilor faţă de eficienţa protecţiei vegetale va fi indisolubil 
legată de responsabilitatea faţă de starea mediului înconjurător şi de 
cointeresarea materială a producătorilor agricoli. Cu alte cuvinte, noi am 
ajuns să recunoaştem că producţia ecologică poate deveni realitate doar în 
cazul abordării cercetărilor sistemice. Este evident, că doar în acest caz poate 
fi obţinută optimizarea protecţiei plantelor şi evitată contradicţia dintre 
protecţia plantelor şi cerinţele contemporane ale societăţii (Ehler, L.E. and 
D.G. Bottrell, 2000; Grolink, 2003). 

Protecţia Biologică – fundament şi parte componentă
a agriculturii ecologice

Elaborarea şi aplicarea metodelor biologice de combatere a bolilor şi 
dăunătorilor plantelor cuprinde un spectru larg de procedee, începând cu 
introducerea şi aclimatizarea agentului biologic pe areale noi şi terminând 
cu producerea lui în masă în condiţii de laborator şi lansarea lui sezonieră în 
agrocenozele protejate (El Titi A., Boiler E., Gendrier J., 1995; Proceding..., 
1996).

Abordarea problemelor protecţiei biologice a plantelor şi elaborarea 
sistemelor de obţinere a produselor ecologice poate fi făcută şi ţinând cont 
de cele 3 mari grupe de agenţi biologici: insectele utile, microorganismele 
(virusuri, ciuperci şi bacterii) şi substanţele biologic active (în primul rând 
feromonii sexuali ai insectelor dăunătoare). Asemenea drosofilei în genetică 
speciile de trichogramma – parazit al ouălor unei game largi de dăunători din 
ordinul Lepidoptera pot fi considerate obiect clasic în domeniul metodelor 
biologice de protecţie a plantelor. Pentru Trichogramma sp. au fost soluţionate 
un şir de probleme, ce ţin de ridicarea eficienţei aplicării ei şi sunt specifice 
oricărui alt obiect – entomofag. Acestea sunt probleme ce deţin de căpătarea 
culturii materne, găsirea unei gazde de laborator eficiente, mecanizarea 
procesului de înmulţire în masă şi de lansare optimă a lor etc. (Cross J., 
Dickler E., 1994; Volosciuc L., 2003).

Nu mai puţin importantă este şi soluţionarea problemelor ce apar la 
folosirea biopreparatelor pe bază de microorganisme în protecţia biologică a 
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plantelor. Rezultate interesante se obțin la aplicarea biopreparatelor pe bază 
de virusuri ai insectelor dăunătoare, care provoacă epizootii pe arealuri mari 
cu unele legităţi de manifestare a efectului de postacţiune. Sunt căpătate şi 
rezultate pozitive la folosirea biopreparatelor pe bază de ciuperci şi bacterii la 
combaterea biologică a bolilor plantelor (Schmid A., 1996; Cross J., Malovolta 
C., Jorg E., 1997).

În aşa mod au fost analizate relaţiile dintre componenţii ecosistemelor 
naturale şi s-a constatat că fundamentul teoretic al sistemelor contemporane 
de protecţie integrată a plantelor trebuie să fie constituit în baza abordărilor 
sistemice. Aceasta este determinată de caracterul sistemic al organizării 
ecosistemelor naturale şi se reflectă evident în structura mecanismelor 
naturale de reglare a densităţii populaţiilor în componenţa ecosistemelor 
naturale constituite pe parcursul evoluţiei milenare (Rex Dufour, 2001).

Avantajele Agriculturii Ecologice
Fiind înfiinţată în 1972, la Reuniunea de la Versalles (Franţa), Federaţia 

internaţională a Mişcărilor pentru Agricultura Organică, actualmente include 
peste 100 de state şi întruneşte asociaţii de producători, transformatori şi 
consultanţi, instituţii de cercetare, didactice şi informare, precum şi diverse 
persoane fizice şi întreprinderi private. Aria mondială ocupată de diverse 
culturi, unde se aplică tehnologii de obţinere a produselor ecologice depăşeşte 
22 mii. ha. Comerţul produselor ecologice a crescut de la $10 mlrd. în anul 
1997 până la $20 mlrd. în anul 2002. Pentru anul 2003 se preconizează suma 
de $23-25 mlrd., iar pentru anul 2005 se aşteaptă o creştere până la $29-31 
mlrd. (Minoiu Y., Helga Willer., 2003.

Ca o urmare firească a unor mişcări ecologiste, rezultate a chimizării 
abuzive a activităţii agrare, agricultura ecologică pretinde la poziţia de 
alternativă reală agriculturii convenţionale poluante şi răspunde scopurilor 
mişcărilor care au generat-o. Printre acestea pot fi enumerate:
■ renunţarea la utilizarea pesticidelor pentru combaterea organismelor 

dăunătoare şi limitarea fertilizanţilor sintetici, agricultura biologică 
reduce impactul dintre protecţia plantelor şi starea mediului 
înconjurător;

■ lărgirea gamei şi ponderii complexului de măsuri agrotehnice;
■ implicarea şi activizarea proceselor naturale de reglare a echilibrului 

dinamic din agroecosisteme creează un mediu de viaţă nepoluant 
şi asigură producătorului o recompensă corespunzătoare muncii 
efectuate.
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Conform definiţiei propuse de Codex Alimentarius, Agricultura 
Ecologică este un sistem de management care promovează şi ameliorează 
sănătatea agroecosistemului, biodiversitatea, ciclurile biologice şi activitatea 
biologica durabilă a solurilor. Din punct de vedere al producţiei obţinute, 
agricultura ecologică mai răspunde şi unor deziderate deosebit de importante 
pentru Republica Moldova, cum sunt bunăoară:
■ răspunde cerinţelor interne şi externe crescânde de produse naturale, 

care demonstrează elocvent contribuţia la menţinerea şi îmbunătăţirea 
stării de sănătate a oamenilor şi animalelor;

■ diversifică considerabil sortimentele la unele categorii de produse 
la care piaţa este în stare de supraproducţie şi sporeşte volumul de 
producere a culturilor cu valori deocamdată neapreciate la justa 
valoare;

■ înlesneşte activitatea de producere a firmelor autohtone pentru ieşirea 
pe piaţa externă şi lipsită de concurenţă pentru unele legume şi 
fructe, care în Republica Moldova au condiţii optime pentru aplicarea 
tehnologiilor de obţinere a produselor ecologice;

■ cointeresarea materială a producătorilor prin preţurile la produsele 
ecologice, care depăşesc de 1,5-3 ori preţurile produselor convenţionale, 
deşi se atestă o diminuare cu 15-20 la sută a volumului de producere;

■ sporirea calităţii biologice, biochimice şi nutritive a produselor 
ecologice. Pornind de la faptul că produsele ecologice nu reprezintă 
un rezultat al proceselor industriale, consumatorul nu le alege după 
criteriile morfometrice, aşa cum se întâmplă astăzi, ci după valoarea 
lor biologică;

■ sporeşte posibilităţile producătorilor agricoli din Republica Moldova 
pentru pătrunderea pe piaţa produselor agricole apusene, care este 
extrem de concurentă la produsele tradiţionale şi manifestă cerinţe 
deosebit de mari pentru produsele ecologice.

Pentru realizarea obiectivelor majore şi în scopul atingerii dezideratelor 
sus-numite, mişcările de agricultură ecologică sub egida IFOAM au elaborat 
un şir de acte normative şi au adoptat tehnici şi tehnologii, care respectă 
echilibrele biologice şi permit debarasarea de tehnologii şi de anumite 
restricţii, care contravin obiectivelor principale. În acest sens au fost reliefate 
şi se respectă următoarele principii:
•	 coexistenţa și nu dominanţa asupra sistemului natural;
•	 evitarea și minimizarea poluării și degradării mediului înconjurător;

_dr_Volosciuc.indd   66 1/4/2022   9:47:18 PM



– 67 –

•	 eliminarea oricăror tehnologii poluante;
•	 aplicarea realizărilor tehnologice tradiţionale și avansate de soiuri și
•	 asolamente adaptate condiţiilor locale;
•	 susţinerea concepţiilor agriculturii naturiste, modelarea proceselor tehnologice 

și a vieţii pe ciclurile naturale existente.
Anume pe această cale putem spera la stoparea proceselor de criză 

ecologică şi de păstrare a echilibrului natural. Aplicarea tehnologiilor 
de obţinere a produselor ecologice ar permite obţinerea unor produse cu 
valoare biologică sporită, sănătoase, în mare măsură libere de pesticide şi cu 
conţinut de calitate superioară.

Una din problemele-cheie în agricultura ecologică este acreditarea 
firmelor producătoare şi respectarea standardelor aprobate de organele 
abilitate, cum sunt bunăoară cele elaborate de Comisia Comunităţii 
Europene (Grolink, 2003), în conformitate cu acestea, un anumit produs 
obţine calificativul ecologic numai după ce el a fost supus unei proceduri de 
certificare, şi drept rezultat el obţine un semn de etichetare „bio”, „eco” etc. 
Semnul „Ecologic” indică consumatorului faptul că produsul respectiv a fost 
fabricat, folosind metodele respective. în acest sens „ecologic” este mai mult 
un indice de proces decât de produs. Este evident că respectarea standardelor, 
inspectarea şi certificarea sunt elemente deosebit de importante într-un 
sistem de agricultură ecologică. 

Schiţe istorice cu privire la agricultura ecologică
Istoria agriculturii ecologice, suprapunându-se agriculturii, îşi are 

începutul cu mai bine de 10 mii de ani, când se înregistrează primele 
deprinderi ale omului în activitatea grijulie în domeniul cultivării plantelor 
şi creşterii animalelor. Pe parcursul evoluţiei simbiotice multimilenare s-a 
stabilit corelaţia dintre structura alimentaţiei primare şi comportamentul 
popoarelor care o consumă (Minoiu Z., Helga Willer, 2003).

Dacă la fazele iniţiale ale ascensiunii sale omul a cules şi a ales pentru 
asigurarea necesităţilor biologice, apoi mai târziu, pas cu pas, făcea legătura 
directă dintre ciclurile de vegetaţie, precum şi comportamentul animalelor 
şi plantelor de influenţa factorilor de mediu, de fenomenele astrale, care 
influenţau, pozitiv sau negativ, starea şi existenţa sa. În aşa mod au fost 
acumulate cunoştinţe, care au stat la baza alegerii corecte a locului de trai, ce 
asigura cele mai favorabile condiţii de viaţă. Dezvoltarea ulterioară a omenirii 
a demonstrat adevărul că nu există civilizaţie prosperă fără o agricultură 
prosperă. E necesar de accentuat că întreaga civilizaţie umană (circa 10-15 
mii de ani) s-a constituit pe o agricultură nepoluantă, utilizând experienţa 

_dr_Volosciuc.indd   67 1/4/2022   9:47:18 PM



– 68 –

milenară de folosire a unor mijloace naturale de sporire a productivităţii 
agriculturii. Acumulând o moştenire serioasă de gospodărire nepoluantă, 
omenirea poate şi e datoare să actualizeze şi să folosească metodele şi 
procedeele acumulate de veacuri.

Primele elemente conceptuale ale agriculturii nepoluante au fost difuzate 
îndată după iniţierea proceselor de industrializare a agriculturii. Aceasta 
ţine de sfârşitul secolului al XIX-lea, când în Germania se pleda pentru o 
alimentaţie şi igienă naturală.

Ceva mai târziu, în Statele Unite ale Americii, au apărut primele publicaţii 
cu privire la agricultura ecologică, în care F. King explica fenomenele unicale 
de păstrare a fertilităţii solurilor din Asia de Est, fără a fi epuizată pe parcursul 
a mai bine de 4 mii de ani.

După organizarea IFOAM au fost iniţiate acţiuni concrete de producere, 
transformare şi realizare a produselor ecologice. Deşi în diferite ţări aceste 
mişcări se deosebesc după formă, totuşi poate fi evidenţiat principiul 
fundamental al acestora – a dezvolta agricultura ca un organism complex, 
de a o considera ca un ecosistem care se modelează în natură şi constituie o 
alternativă la intensificare, la specializare şi la dependenţa faţă de utilizarea 
produselor chimice.

Ulterior, asemenea unei reacţii în lanţ, au fost înregistrate un şir 
de diverse firme îndeletnicite de obţinerea produselor ecologice. Aşa 
bunăoară a fost înfiinţată firma Biokultura, prima organizaţie ce se ocupa 
cu agricultura ecologică, la Budapesta, Ungaria. Membrii acestei organizaţii 
erau în majoritatea lor grădinari, lucrători de mediu, persoane interesate de 
metodele tradiţionale curative, şi cei care pur şi simplu doreau un altfel mod 
de viaţă. Ei erau în căutarea unui program care le-ar fi putut da răspunsuri 
practice la întrebarea: cum de obţinut produse alimentare fără întrebuinţarea 
substanţelor chimice periculoase.

Ceva mai târziu, în 1989, în Polonia a fost înfiinţat primul grup naţional 
pentru fermierii mici sub numele de Ekoland, după ce au fost fondate şi 
alte organizaţii de acest gen (Pro Bio în Cehia, Gaia în Lituania, şi Terras 
în Iugoslavia). Sfârşitul anului 1994 a marcat formarea unui şir de alte 
organizaţii: Bios (Croaţia), Asociaţia Biodinamica Estoniana (Estonia), 
Societatea Lituaniană centru Agricultura Ecologică, Asociaţia EcoRural 
(România), EkoNiva (Rusia) ş.a.

Deosebit de semnificativă este istoria agriculturii ecologice în Germania, 
care este ţara cu cele mai vechi tradiţii în domeniul comercializării produselor 
pentru sănătate. Deja peste 100 de ani în urmă aici au fost deschise primele 
magazine care comercializau produse ecologice. Din 1989 gospodăriile 
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ecologice din Germania au primit susţinere datorita programelor Comunităţii 
Europene pentru conversiunea la agricultura ecologică.

Deşi în Marea Britanie piaţa produselor ecologice a fost iniţiată relativ 
recent, totuşi volumul producerii lor a crescut substanţial în ultimii ani. 
Astfel el a crescut de la 275 milioane lire sterline în 1997 până la 400 milioane 
lire sterline în 2002.

E semnificativă şi istoria agriculturii ecologice în România. Sunt 
recunoscute realizările teoretice ale savanţilor români în fundamentarea 
principiilor acestui gen de activitate. Cea mai mare organizaţie din România 
care are drept domeniu de activitate implementarea agriculturii ecologice pe 
scară naţională este Biotera. Ea reprezintă o organizaţie neguvernamentală, 
non-profit si apolitică ce-si desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul 
României. Asociaţia Bioagricultorilor din România s-a înfiinţat în anul 1997 
având 26 de membri fondatori. În anul 1999, cu ajutorul unor parteneri din 
străinătate, a început controlul producţiei ecologice.

Pornind de la prezenţa bazei şi principiilor economice comune, 
acţiunile de ecologizare a agriculturii în ţările ex-URSS s-au desfăşurat în 
mod analogic. Primele standarde ecologice pentru agricultura Rusiei au fost 
create în 1994 de către compania „EkoNiva”. Ele se bazau pe standardele 
de bază ale IFOAM şi ale Naturland, o companie germană de certificare. 
în acelaşi an s-a efectuat şi prima inspecţie la o întreprindere agricolă din 
regiunea Orenburg.

Dezvoltarea agriculturii ecologice în Republica Moldova
Agricultura ecologică în Republica Moldova are o istorie mai îndelungată 

şi contradictorie. Deşi aici a fost acumulată informaţie ştiinţifică valoroasă 
cu privire la metodele de obţinere a produselor ecologice, totuşi finalizarea 
acestor acţiuni cu scopul înregistrării firmelor producătoare se tărăgănează 
mult timp. Informaţia referitoare la obţinerea produselor ecologice, pentru 
prima data, a fost oglindită în Moldova pe la mijlocul anilor 1990. Între timp, 
activităţile preluate de unele organizaţii nonguvernamentale si iniţiative 
individuale în diferite locuri din republică, au continuat limitat. Lipsa 
cadrului legislativ pentru obţinerea produselor ecologice cauzează diverse 
dubii şi discontinuităţi în realizarea dezideratelor principale prezentate de 
agricultura ecologică. Deocamdată şi termenul de agricultură ecologică nu 
este bine înţeles şi de aceea, pe piaţă, multe produse, obţinute fără chimicale 
nu sunt marcate ca ecologice. Paralel cu aceasta, majoritatea agricultorilor 
moldoveni nu acordă un interes sporit agriculturii ecologice, deşi diferite 
organizaţii deja au atras atenţia publicului la aceste probleme.
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Dat fiind faptul ca în sectorul agricol restructurarea continuă deja mai 
mult de 10 ani, gospodăriile agricole, din lipsa de finanţe, folosesc materialele 
chimice foarte puţin sau nu le folosesc deloc, lucru care favorizează 
agricultura ecologică. Dintre actele legislative referitoare la obţinerea 
produselor ecologice putem nominaliza:
•	 Decretul Președintelui RM nr. 1287-11 din 29 decembrie 1999 privind 

constituirea Comisiei pentru elaborarea Concepţiei Naţionale de producere a 
produselor agroalimentare.

•	 Hotărârea Guvernului RM nr. 863 din 21.08.2000 pentru aprobarea Concepţiei 
Naţionale a agriculturii ecologice, fabricării și comercializării produselor 
alimentare ecologice și genetic nemodificate.

•	 Standardul Moldovean, Produse Biologice: Ghid de producere, procesare, 
etichetare și comercializare a produselor agroalimentare biologice, aprobat de 
Departamentul «Moldova-Standard», 2001.

•	 Reglementările Tehnice pentru producerea și prelucrarea produselor ecologice, 
aprobate la 14 martie 2002 de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al 
Republicii Moldova.

•	 Pentru propagarea avantajelor agriculturii ecologice și crearea premiselor 
pentru implementarea acesteia în Republica Moldova au fost înregistrate un șir 
de acţiuni importante, cum sunt bunăoară:

•	 școlarizarea și instruirea populaţiei rurale privind regulile agriculturii ecologice;
•	 înregistrarea Uniunii Agricultorilor „EcoProdus” (ONG) din Republica Moldova 

(membru cooperativ al IFOAM);
•	 asistenţă și servicii de extindere în agricultura ecologică.
•	 fondarea Firmei agricole știinţifice de producţie „SELECŢIA”, constituite în caza 

ICȘCC „Selecţia”, (membru asociat al IFOAM) și autorizarea ei pentru promovarea 
agriculturii ecologice în conformitate cu Regulamentul UE2092/91.

Agricultura ecologică începe deja să-i preocupe şi pe fermierii din 
Moldova. Exemple concrete pot fi terenurile din Gospodăria agricolă 
„Cricova-Acorex” – plantaţii viticole), comuna Climăuţi, Donduşeni (6,5 
ha legume ecologice), comuna Gura Bâcului, Anenii Noi (7,5 ha legume), 
comuna Creţoaia, Anenii Noi (livadă – 15 ha), comuna Sculeni, Anenii 
Noi (20 ha culturi furajere), comuna Bahmut, Ungheni – câţiva ari plante 
aromatice, mirodenii) şi alte gospodării, care întreprind paşi siguri spre 
acreditarea pentru obţinerea şi comercializarea produselor ecologice.

Deşi în Republica Moldova există condiţii favorabile pentru iniţierea 
şi promovarea acţiunilor de obţinere a produselor ecologice, totuşi această 
mişcare nu se bucură de realizări semnificative. Cu regret, Republica Moldova 
nu a aderat la multe convenţii internaţionale care constituie fundamentul 
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agriculturii ecologice. Deocamdată lipseşte cadrul juridic necesar pentru 
promovarea acestui gen de activitate, mai rămân nesoluționate un şir de 
probleme ce ţin de aspectele tehnologice de asigurare a proceselor, de 
obţinere a produselor ecologice.

Concluzii
1. Pârghia principală în asigurarea eficienţei sistemelor de protecţie 

nechimică a plantelor o reprezintă sistemele de protecţie integrată a plantelor 
cu aplicarea preponderentă a metodelor biologice de protecţie, ce constituie 
utilizarea dirijată a componenţilor biotei în combaterea organismelor 
dăunătoare.

2. Protecţia biologică a plantelor, ca metodă eficientă de evitare a 
conflictului dintre protecţia plantelor şi calitatea mediului înconjurător, 
se bazează pe utilizarea permanentă a informaţiei legate de monitorizarea 
populaţiilor de organisme dăunătoare şi utile, precum şi folosirea măsurilor 
de compensare şi combatere cu aplicarea entomofagilor, biopreparatelor şi 
substanţelor biologic active.

3. Republica Moldova dispune de premise şi condiţii suficiente pentru 
iniţierea si aprofundarea activităţilor de obţinere a produselor ecologice 
în cadrul agriculturii ecologice, dar deocamdată lipsesc mecanismele de 
stimulare a activităţii în acest domeniu deosebit de important.

4. E oportună elaborarea cadrului juridic adecvat pentru obţinerea 
produselor ecologice, a tuturor documentelor elaborate de IFOAM şi 
Comunitatea Europeană privind producerea, transformarea şi valorificarea 
produselor ecologice, precum şi conştientizarea necesităţii creării condiţiilor 
favorabile pentru obţinerea unor asemenea produse.

Bibliografie
1. Boiler, E.F., Malavolta, C., & Jorg, E. Guidelines for Integrated Production 

of Arable Crops în Europe. Technical Guideline. Bull. IOBC/WPRS 20 
(5), 1997,115 p.

2. Cross, J.V., Malavolta, C., & Jorg, E. (eds.): Guidelines for Integrated 
Production of Stone Fruits in Europe. Technical Guideline. Bull. 
IOBCAVPRS 20 (3), 1997, 51 p.

3. Directiva Uniunii Europene CEE 2092/91. 1991. 15 p.
4. Ehler, L. E. and D. G. Bottrell. 2000. The illusion of Integrated Pest 

Management. Issues în Science and Technology 16(3): 61-64.

_dr_Volosciuc.indd   71 1/4/2022   9:47:19 PM



– 72 –

5.  El Titi, A., Boiler, E.F. & Gendrier, J.P. Integrate Production Principles 
and Technical Guidelines. Bull. lOBC/WPRS. 1995. 16 p.

6.  Minoiu Y., Helga Wilier. The World of Organic Agriculture 2003 – 
Statistics and Future Prospects, (www.ifoam.org).

7.  Popuşoi I., Voloşciuc L. Biotehnologia: realizări şi perspective de 
dezvoltare în Moldova. Buletinul A.Ș.M. Știinţe biologice şi chimice, 
1994, nr. 6., p. 3-9.

8.  Preceding of the Third National IPM Simposium/Workshop. 
Washington. 1996. 130 p.

9.  Rex Dufour. „Conventional” and „Biointensive” IPM. Apropriate 
Technology Transfer for Rural Areas. Pennsylvania. 2001. 52 p. (www.
attar.org).

10.  Schmid, A. Guidelines for Integrated Production în Viticulture. 
Technical Guideline. Bull. IOBC/WPRS. 1996. 19(10), 1996, 36 p.

11.  The Organic Standard. Grolink. 2003. 24. P. 1-23.
12.  Voloşciuc L. Biological preparations as a new efficient lever for 

sustainable agriculture. 5th International Conference on Ethics and 
Environmental Policies. Kiev. 2003. P. 1-5

13.  Голдштайн В., Боинчан Б. Ведение хозяйств на экологической 
основе в лесо степной и степной зонах Молдовы, Украины и России. 
-М: ЭкоНива, 2000.- 267 с.

14.  Соколов М.С., Филипчук О.Д. Реализация экологической зашиты 
в адаптивном растениеводстве. //Производство экологически 
безопасной продукции. - Пущино, 1998. - Вып. 4. - С. 20-26.

Acad. ion PoPUȘoi, dr. hab. leonid VoloȘciUc, 
Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor, MAIA

Sursă: Buletinul Academiei de Ştiințe a Moldovei, nr. 1 (292), 2004.

_dr_Volosciuc.indd   72 1/4/2022   9:47:19 PM



– 73 –

PROBLEMELE IDENTIFICĂRII ȘI AMELIORĂRII 
BACULOVIRUSURILOR

Introducere
Intensificarea cercetărilor în domeniul identificării şi geneticii 

baculovirusurilor a fost determinată de necesitatea elaborării şi aplicării 
preparatelor baculovirale în sistemele de protecţie integrată a plantelor [3, 7] 
şi în agricultura ecologică [9, 27]. Deja au fost înregistrate succese remarcabile 
în cercetarea particularităţilor biologice ale virusurilor entomopatogene, 
cât şi în folosirea preparatelor virale entomopatogene pentru combaterea 
biologică a insectelor dăunătoare [17, 19, 25].

Deşi în scopul identificării baculovirusurilor au fost propuse diverse 
metode, care se referă la toate criteriile speciei, începând cu cel morfologic 
şi terminând cu cel geografic şi ecologic, totuşi problema identificării 
baculovirusurilor, îndeosebi a Virusului Poliedrozei Nucleare (VPN) 
rămâne nesoluţionată [2, 5]. Aceasta condiţionează un şir de probleme atât 
în realizarea proceselor tehnologice de producere a mijloacelor biologice 
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[17], cât şi în lucrările de aplicare a baculovirusurilor în calitate de vectori ai 
informaţiei genetice la translarea ei pentru obţinerea substanţelor biologic 
active deosebit de preţioase [1, 4].

Un rol deosebit în identificarea baculovirusurilor au avut şi continuă 
să aibă metodele morfometrice de identificare a VPN, care permit de a 
diferenţia baculovirusurile nu în funcţie de insecta gazdă, ci după numărul 
de nucleocapsizi incluşi în componenţa poliviriocapsizilor [9, 23, 28].

Pornind de la importanţa crescândă a baculovirusurilor în calitate de 
agenţi eficienţi în protecţia biologică a plantelor şi ţinând cont de succesele 
înregistrate deja în folosirea modelelor baculovirale pentru soluţionarea 
unui şir de probleme fundamentale ale biologiei moleculare şi a geneticii, 
în identificarea baculovirusurilor au fost aplicate numeroase varietăţi a 
metodelor serologice – ELISA [16], metodelor radioimunologice [2] şi 
altor metode [13, 15], care deşi sunt costisitoare şi prezintă mari dificultăţi 
la executare, totuşi nu permit depistarea varietăţilor de baculovirusuri din 
cadrul uneia şi aceleiaşi specii.

  În scopul identificării baculovirusurilor actualmente tot mai des 
se aplică metodele biochimice şi ale biologiei moleculare, care permit 
diferenţierea specifică a baculovirusurilor şi evidenţierea componenţilor 
din interiorul speciei [20, 23]. Ele mai permit de asemenea identificarea 
izolatelor intraspecifice şi depistarea infecţiilor mixte la insectele gazdă, dar 
aceste metode deocamdată rămân slab explorate.

Luând în considerare creşterea rolului baculovirusurilor în legătură cu 
aplicarea lor în calitate de vectori ai informaţiei genetice în metodele geno-
inginerice, actualmente creşte considerabil rolul metodelor şi sistemelor 
de identificare a baculovirusurilor, îndeosebi a celor ultrastructurale şi 
molecular-biologice [8, 10, 21].

Material şi metode de cercetare
  Cercetările au fost efectuate pe larve de Buha-fructificaţiilor 

(Helicoverpa armigera Hubn), Buha-verzei (Mamestra brassicae L), Omida-
păroasă-a-dudului (Hyphantria cunea Drury), Albiliţa-varzei (Pieris brassicae 
L.), Albiliţa-turnepsului (Pieris rapae L.), Omida-păroasă-a-stejarului 
(Lymantria dispar L.), Viermele-merelor (Cydia pomonella L.), Omida-salciei 
(Leucoma salicis L.), Buha-semănăturilor (Agrotis segetum Schiff) şi diverse 
tulpini de baculovirusuri ale acestora şi ale altor specii de insecte. Pentru 
infectarea liniilor de laborator a fost folosită hrănirea dozată a insectelor 
cu mediu nutritiv care conţinea de la 100 până la l milion poliedre pentru 
o larvă. Observaţiile asupra populaţiei de laborator de insecte şi evidenţa 
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larvelor, menţinute în camere climatice cu dirijarea condiţiilor principale de 
creştere, şi moarte din cauza infecţiei virale se efectuau zilnic, începând cu 
ziua a treia după infectare. Eficienţa virusului s-a determinat după formula 
Abbott, care prevede şi mortalitatea naturală a insectelor în control [20].

Mostrele de ţesuturi infectate, obţinute la diferite faze a procesului de 
patogeneză, au fost fixate cu soluţie de 2,5% de aldehidă glutarică, postfixate 
cu 1% de Os04, dehidratate în serii de acetonă şi turnate în amestec de 
Epon [30]. Secţiunile ultrafine obţinute la ultramicrotomul Reinhard după 
contrastarea dublă cu uranil-acetat şi citrat de plumb au fost cercetate la 
microscopul electronic EM-200 şi EMV-100L. Purificarea baculovirusurilor, 
deproteinizarea matricei proteice, eliberarea virionilor şi obţinerea acizilor 
nucleici a fost efectuată printr-o adaptare a tehnicilor de laborator elaborate 
la Staţiunea de Patologie Comparată Saint-Christol-lez-Ales (Franţa) şi 
Universitatea din California (Davis, SUA) în conformitate cu indicaţiile 
metodice elaborate anterior [2, 31].

Aplicarea endonucleazelor de restricţie, electroforeza în agaroză şi 
obţinerea profilurilor restricţionale a fost efectuată conform protocoalelor 
internaţionale cu contribuţia colegilor din Franţa şi SUA. Titrarea VPN a 
fost efectuată la microscopul optic, iar a VG – la microscopul electronic cu 
aplicarea unor tehnici elaborate în laboratorul nostru [31], care ameliorează 
considerabil activităţile de acest gen.

 Determinarea calităţii insecticidelor virale a fost efectuată în 
conformitate cu cerinţele Standardului de Stat, elaborat de către [30, 31] 
şi care consideră în calitate de indiciu principal al calităţii nu numărul de 
poliedre, ci totalitatea de suprapoliviriocapsizi (SPVC) incluşi în matricea 
proteică a incluziunilor virale.

Testarea VPN şi a preparatelor virale în prealabil tratate cu raze 
ultraviolete şi la diferite temperaturi a fost efectuată după [15, 30].

Rezultate și discuţii
Identificarea baculovirusurilor

Aplicarea îndelungată a diferitor metode de identificare şi cercetarea 
posibilităţilor de folosire a lor în procesele tehnologice de producere 
şi aplicare a preparatelor baculovirale ne-au permis să constatăm că 
identificarea baculovirusurilor prezintă dificienţe serioase atât pe parcursul 
producerii insecticidelor virale, cât şi pe parcursul cercetării multilaterale 
a baculovirusurilor. Anume din aceste considerente pentru ameliorarea 
activităţii de identificare a baculovirusurilor au fost editate mai multe 
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indicaţii metodice şi îndrumare [5, 14, 28]. În sistemul de metode elaborat 
de Ciuhrii M., şi colab., [31] este prezentată o trecere în revistă a metodelor 
de identificare a baculovirusurilor şi se fac recomandări referitor la aplicarea 
celor mai raţionale metode de cercetare în anumite condiţii. Cele mai raţionale 
şi accesibile metode de identificare a baculovirusurilor sunt metodele 
morfologice,  care, graţie  diverselor  tehnici  de  aplicare,   permit  nu   numai 
determinarea particularităţilor morfologice (microscopia cu contrast de fază, 
colorarea, figurile 1–2; contrastarea pozitivă şi negativă, metalizarea), ci şi a 
celor ultrastructurale (cercetarea secţiunilor ultrafine, figurile 3–4), precum 
şi determinarea relaţiilor dintre diferite specii şi subdiviziuni intraspecifice 
(microscopia imunoelectronică) şi determinarea stării incluziunilor virale 
şi a potenţialului de infecţie a virusului (microscopia electronică cu baleiaj, 
figurile 5–7).

    
            Fig. 1. Particularităţile VPN cercetate                  Fig. 2. Aspectul incluziunilor de VPN   
            la cu contrast de fază                                      microscopul colorate cu fuxină

Perspective mari au fost deschise în identificarea baculovirusurilor 
odată cu elaborarea metodelor de determinare a potenţialului de infecţie şi a 
numărului mediu (N) al fiecărui virus. Pentru aceasta au fost elaborate hărţile 
morfometrice, care permit determinarea frecvenţei poliviriocapsizilor, ce 
conţin un anumit număr de nucleocapsizi. Practica aplicării acestor indici, 
precum şi a altor caracteristici morfologice a demonstrat justeţea metodelor 
propuse şi posibilitatea aplicării lor în identificarea baculovirusurilor [5, 17].

În scopul identificării morfometrice a baculovirusurilor studiate 
la aplicarea hărţilor morfometrice, se propune o nouă cale de cercetare a 
virusurilor în baza algoritmului de determinare a deosebirilor semnificative 
dintre două repartiţii. Compararea repartiţiilor empirice a numărului de 
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nucleocapsizi incluşi în componenţa poliviriocapsizilor a două suşe virotice 
reprezentate în hărţile morfologice se efectuează în conformitate cu metoda 
de determinare a χ2 după formula:

unde n’i, n’’i – frecvențele corespunzătoare de clasa i a repartiţiei întâia 
(n’i) şi a repartiţiei a doua (n’’i),

i = 1, 2, 3..., 
K – numărul de clase, ce indică la numărul maxim de nucleocapsizi, care se 

întâlnesc într-un poliviriocapsid.

Pentru aceasta dintr-o mulţime de date obţinute în rezultatul analizei 
morfometrice iniţial se determină numărul minim de secţiuni ultrafine ale 
poliviriocapsizilor, care este suficient pentru a demonstra că la un anumit 
grad de încredere (95%) această totalitate face parte din specia etalon, în 
mod experimental s-a demonstrat că pentru caracterizarea speciei de VPN 
sunt necesare 150 de poliviriocapsizi. Altfel fiind spus, cu probabilitatea de 
95% oricare submulţime întâmplătoare a masivului iniţial de informaţie 
păstrează indicii statistici caracteristici speciei date de VPN.

    

                Fig. 3. Particularităţile ultrastructurale     Fig. 4. Ultrastructura VPN
               ale VPN H. armigera cu monovirioni                 L. dispar cu polivirioni

Având reţeaua repartizării numărului de nucleocapsizi în structura 
polivirionilor şi indicii ei statistici, ulterior în regim de dialog a unui program 
elaborat la calculator, se efectuează compararea rezultatelor obţinute la 
cercetarea morfometrică a suşelor de VPN neidentificate. Se determină legea 
repartiţiei numărului de virioni în structura polivirionilor. Repartiţia nouă 
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cercetată se compară cu cea etalon în conformitate cu criteriul conformităţii 
Pirson (χ2). În aşa mod la baza metodei elaborate de identificare a VPN se 
aplică algoritmul constatării deosebirii semnificative dintre două repartiţii 
empirice.

       
            

Dacă mărimea χ2 determinată este mai mare decât χ2 a(f) din tabelele 
standard, unde f = k –1, ce indică la numărul gradelor de libertate, iar α 
– gradul de probabilitate (α = 0,05 = 5%), apoi cu probabilitatea P > l – α 
repartiţiile pot fi considerate diferite. Deci, aceste două mulţimi comparate 
au fost luate din hărţile morfometrice ale VPN ce fac parte din specii diferite. 
În caz contrar, când χ2 ≤ χ2 (f), ipoteza zero despre identitatea virusurilor 
din care au fost extrase mulţimile nu poate fi respinsă şi, deci, virusurile 
comparate sunt identice. 

Cercetările efectuate pe parcursul mai multor ani au demonstrat că 
aplicarea metodelor morfometrice permite de a identifica atât baculovirusurile 
ce conţin doar numai virioni (VPN H.armigera, O.brumata, E.defoliaria), 
numai polivirioni (VPN L.salicis), precum şi a celor ce conţin amestecul 
lor (VPN M.brassicae, A.segetum, L.dispar). A fost demonstrată stabilitatea 
repartiţiei virionilor în structura poliviriocapsizilor pe parcursul mai multor 
ani, precum şi a diferitor populaţii de baculovirusuri din cadrul unei specii. 
Elaborarea metodei propuse şi îndeosebi aplicarea variantei computerizate a 
ei deschide perspective mari atât pentru determinarea speciilor din cadrul 
genului VPN, cât şi a variaţiilor interpopulaţionale din cadrul speciilor de 
baculovirusuri.

 Fig. 6. Identificarea A. segetum la  
microscopul electronic cu baleiaj

 Fig. 5. Aspectul VPN la microscopia 
segetum electronică cu baleiaj
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Genetica baculovirusurilor
Dintre factorii care au determinat interesul crescând faţă de 

baculovirusuri, pe lângă faptul că ele reprezintă o sursă eficientă de protecţie 
biologică a plantelor, sunt schimbările condiţionate de aplicarea a două 
metode avansate a biologiei moleculare şi ingineriei genetice în domeniul 
virusologiei. Pe de o parte, aceasta este analiza restricţională, care a permis 
examinarea multilaterală şi completă a genomului viral, iar pe de altă 
parte – practica clonării baculovirusurilor, care a permis analiza genetică 
a populaţiilor virale şi efectuarea manipulărilor genetice îndreptate spre 
ameliorarea suşelor de baculovirusuri, precum şi aplicarea lor în operaţiile 
genoinginerice de obţinere a diferitor substanţe biologic active deosebit de 
preţioase [6, 8, 18].

Fig.7. Particularităţile morfologice ale VPN H.armigera
la microscopul electronic cu baleiaj
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Fig. 8. Rezultatele analizei restricţionale a ADN din 5 populaţii (Republica Moldova, Bulgaria, Serbia, 
Germania şi Regatul Țărilor de Jos) de Cydia pomonella cu 3 endonucleaze de restricţie (EcoRI, HindIII, XhoI)
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Deşi mecanismele de acţiune a endonucleazelor de restricţie au fost 
investigate din anii 70 ai secolului trecut, totuşi încercările de aplicare a lor în 
problemele de identificare a baculovirusurilor au fost înregistrate mai recent 
[2, 3, 10, 26].

Necesitatea abordării cercetărilor genetice în virusologia insectelor este 
determinată de un şir de probleme teoretice şi practice, printre care pot fi 
enumerate: care este stabilitatea populaţiilor virale în timpul pasajărilor 
multiple şi care pot fi schimbările în structura populaţiilor naturale după 
aplicarea exogenă a preparatelor baculovirale; care este baza genetică a 
virulenţei şi agresivităţii baculovirusurilor şi cum se poate dirija cu aceşti 
indici; care sunt mecanismele moleculare ce determina perioada latentă de 
reproducere a baculovirusurilor şi care pot fi căile de reducere sau depăşire a ei; 
care sunt mecanismele genetice de recombinare la baculovirusuri şi care sunt 
căile de sporire a activităţii lor biologice; care sunt mecanismele ce determină 
specificitatea baculovirală şi cum ea poate fi depăşită pentru obţinerea 
preparatelor mixte; care sunt hărţile restricţionale ale baculovirusurilor şi 
cum ele pot fi utilizate la identificarea nu numai a speciilor de baculovirusuri, 
ci şi a suşelor şi subdiviziunilor intraspecifice [17, 22, 29].

Anume aplicarea metodelor genetice a permis de a demonstra că multe 
baculovirusuri, care anterior erau considerate diferite, reprezintă varietăţi 
a speciei de VPN Autographa californica. În mod analogic noi am reuşit 
să demonstrăm că Virusul granulozei (VG) Pieris brassicae şi Pieris rapae, 
datorită capacităţii de retroinfectare, sunt varietăţi ale aceleiaşi specii. S-a 
demonstrat că VPN Mamestra brassicae infectează larvele de Helicoverpa 
armigera [20, 24].

Cercetarea genomurilor baculovirale cu ajutorul endonucleazelor de 
restricţie a demonstrat că una şi aceeaşi specie de insecte poate fi infectată cu 
virusuri ce reprezintă diferite specii, lucru ce trebuie să fie luat în considerare 
atât la producerea preparatelor baculovirotice, cât şi la aplicarea largă a lor. 
Noi considerăm că anume din această cauză au fost semnalate mai multe 
cazuri de eficienţă biologică redusă a preparatelor virale şi de obţinere a 
masei baculovirale la care lipseau nucleocapsizii – în calitate de purtători ai 
informaţiei genetice de asigurare a procesului de infecţie.

Actualmente endonucleazele de restricţie, alături de analiza 
morfometrică, pe bună dreptate, ocupă locul de frunte în cercetarea 
baculovirusurilor. Anume folosind aceste metode a devenit posibil de a 
lărgi noţiunea de specificitate a baculovirusurilor [23], ceea ce a determinat 
necesitatea de a schimba definiţia teoretică despre specia de virus ca un 
agent patogen al unei anumite specii de insecte cu noţiunea de populaţie 
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virotică [17, 20]. Cele menţionate reprezintă un interes deosebit pentru 
specialiştii din domeniul taxonomiei. Această definiţie devine indispensabilă 
atât pentru epidemiologi şi specialiştii din protecţia plantelor, cât şi cei din 
domeniul biologiei moleculare şi ingineriei genice. Ea corespunde cerinţelor 
Comitetului Internaţional pentru Taxonomia Virusurilor [15].

Anume asemenea abordare a problemei ne-a permis să demonstrăm că 
specificitatea baculovirusurilor poartă un caracter relativ. A devenit posibilă 
lărgirea spectrului de acţiune a baculovirusurilor de la nivelul de specie 
până la nivelul de gen şi chiar familie. Din rezultatele înregistrate merită 
atenţie acel fapt că pe parcursul infectării nespecifice se atestă o majorare 
considerabilă a activităţii biologice. Aceasta se referă atât la micşorarea dozei 
letale (DL50), cât şi la reducerea timpului letal (TL50) de la 7-8 zile până la 
5-5,5 zile.

Pe lângă faptul că endonucleazele de restricţie permit cel mai perfect 
de a obţine informaţie ştiinţifică despre asemănarea sau deosebirea 
dintre diferite baculovirusuri, precum şi contribuie la sporirea activităţii 
biologice a baculovirusurilor, ele mai sunt pe larg aplicate şi în scopul 
efectuării diferitor experienţe de obţinere a produselor genoinginerice 
foarte valoroase. Începând cu prima comunicare despre posibilitatea 
folosirii baculovirusurilor în acest sens, au urmat un şir de cercetări, care 
ulterior au căpătat caracter de avalanşă, demonstrând avantajele expresării 
diferitor gene în sistemele baculovirotice. Astfel au fost obţinute proteinele 
structurale ale numeroaselor virusuri, antigeni, diagnosticumuri, hormoni 
de creştere, substanţe biologic active (interferonuri, insulina), toxine ş.a. 
Sistemele de expresie a genelor cu ajutorul baculovirusurilor se aplică 
intens pentru obţinerea proteinelor active, codificate de către genele străine 
baculovirusurilor. Pentru aceasta gena străină se donează în plasmidele 
bacteriene, care se află sub controlul promotorului poliedrinic foarte 
puternic şi care este obţinut din moleculele de ADN baculoviral. După 
obţinerea unei asemenea sisteme, unde în calitate de vector serveşte ADN 
baculoviral, se efectuează cotransfecţia celulelor de insecte în care se produce 
nu proteina virală, ci cea străină codificată de către gena intercalată cu 
genomul virusului. În aşa mod deja au fost obţinute cantităţi considerabile 
de proteine deosebit de valoroase: proteinele capsizilor Virusului SIDA, 
α-interferonului, hemaglutinina virusului gripei, eritropoetinul omului, 
proteinele diferitor virusuri oncogene [1, 4, 5, 11, 12, 20, 21].

 În scopul identificării baculovirusurilor, care nu pot fi determinate 
prin metodele morfometrice, noi am efectuat analiza restricţională a 3 
reprezentanţi ai Virusului Granulozei (VG). În colaborare cu colegii francezi 
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au fost obţinute profilurile restricţionale a VG H. cunea, VG A. segetum, 
precum şi analiza comparativă a ADN din 5 populaţii a VG C. pomonella cu 
aplicarea a 3 endonucleaze de restricţie (fig. 8).

Este evident că aplicarea metodelor genoinginerice deschide perspective 
mari atât în cercetarea multilaterală şi identificarea baculovirusurilor, precum 
şi elaborarea procedeelor biotehnologice de producere a insecticidelor 
baculovirale eficiente şi de obţinere a substanţelor biologic active valoroase.

Concluzii
Necesitatea elaborării metodelor eficiente de identificare a 

baculovirusurilor este determinată atât de problemele ce ţin de controlul 
calităţii preparatelor virale, cât şi de tendinţele aprofundării cunoştinţelor 
şi aplicării lor în operaţiile genoinginerice de obţinere a produselor 
biotehnologice valoroase.

Dintre diversele metode de identificare a baculovirusurilor, cele mai 
eficiente sunt metodele microscopiei electronice şi analizei restricţionale. 
Aplicarea microscopiei electronice cu baleiaj în mare măsură asigură 
identificarea corectă a baculovirusurilor şi determinarea stării agentului 
patogen. A fost elaborată o metodă de diferenţiere a VPN după numărul 
nucleocapsizilor incluşi în componenţa poliviriocapsizilor, precum şi 
numărul total al lor în structura poliedrilor.

A fost efectuată, aplicând 2 endonucleaze de restricţie (EcoR1 şi Pst1), 
analiza restricţională a 3 specii de baculovirusuri: VG H. cunea, VG C. 
pomonella, VG A. segetum, precum şi a 5 populaţii de VG C. pomonella. 

Aplicarea metodelor genetice de cercetare asigură nu numai determinarea 
structurii populaţionale a baculovirusurilor, ci şi sporirea activităţii biologice 
a lor. Infectarea larvelor de H. armigera cu virusul nespecific de VPN M. 
brassicae a indus sporirea activităţii biologice de 2-3 ori şi reducerea timpului 
letal cu 2-2,5 zile.

Devine evident că sistemele de expresie a genelor cu ajutorul vectorilor 
baculovirali reprezintă unul dintre cele mai comode modele pentru obţinerea 
diferitor substanţe biologic active, cum ar fi interferonii, vaccinurile, 
diagnosticumurile valoroase pentru depistarea virusurilor, regulatorilor de 
creştere, neurotoxinelor, hormonilor juvenili ş.a.
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ROLUL ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII ÎN REALIZAREA
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII

Pornind de la particularităţile actualei crize financiar-economice, 
devine evident că soluţionarea problemelor cauzate de acest fenomen sunt 
indispensabil legate de aplicarea realizărilor ştiinţei mondiale. Meditând 
asupra rolului ştiinţei în societate şi ţinând cont de aşteptările populaţiei 
Republicii Moldova, îndeosebi a lucrătorilor antrenaţi în complexul 
agroalimentar, risc să generalizez că ştiinţa se face cu fapte şi numai cu 
fapte, or faptele reprezintă aerul savantului, aşa cum o casă se face cu pietre; 
dar o acumulare de fapte nu este o ştiinţă, aşa cum o grămadă de pietre 
nu este o casă. Întru confirmarea celor spuse şi pentru sporirea speranţei 
în soluţionarea efectelor recesiunii ne amintim şi de cuvintele înaripate 
pronunţate de Fr. Joliot-Curie că „Poporul are nevoie de ştiinţă. Ţara, care 
n-o dezvoltă, se transformă inevitabil într-o colonie”.

Deşi fenomenele de criză pe parcursul mai multor luni n-au fost 
recunoscute de către organele puterii din stat, totuşi acestea au fot simţite 
de majoritatea populaţiei şi se manifestă prin reducerea venitului intern 
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brut, diminuarea producţiilor globale, continuarea stagnării productivităţii 
în sectorul animalier, creşterea preţurilor la produsele fitotehnice, scăderea 
exporturilor producţiei agricole, îndeosebi a celei vitivinicole şi pomicole. 
Pe lângă caracterul local al problemelor din agricultură, fenomenele 
crizei din acest sector de activitate sunt determinate şi de un şir de cauze 
globale. E de menţionat Raportul UNESCO (Comisia IAASTD) privind 
lipsa perspectivelor de dezvoltare a agriculturii tradiționale şi necesitatea 
implementării direcțiilor noi de agricultură bazate pe circuitele naturale, 
inclusiv a agriculturii ecologice (Paris, UNESCO, 15 aprilie 2008). Prezenţa 
problemelor agrare profunde a fost recunoscută şi de organele de resort din 
Republica Moldova. În strategia de dezvoltare a sectorului agroalimentar în 
perioada anilor 2006-2015, ministrul agriculturii A. Gorodenco recunoştea, 
că „Este bine cunoscut faptul că reforma agrară care a avut loc în Republica 
Moldova nu a adus succese palpabile nici economiei naţionale, în ansamblu, 
nici ţăranilor împroprietăriţi, în particular. Cât n-ar fi de tristă această 
constatare, de la un timp încoace ea a devenit o realitate dură”. 

Vorbind despre căile de soluţionare a problemelor din agricultură e 
necesar de fixat starea lucrurilor din acest domeniu deosebit de important 
pentru Republica Moldova şi de identificat problemele principale. În acest 
sens trebuie de stabilit că structurile agrare diferă de la formele colective 
la cele individuale, de la public la privat, rolul statului variind de la 
direcţionarea alocaţiilor resurselor şi produselor până la prestarea bunurilor 
publice, iar obiectivele politicii agrare cuprinzând acţiuni de la asigurarea 
securităţii produselor alimentare până la prestarea serviciilor sociale. 
Aceasta a determinat faptul că Republica Moldova, ca ţară agrară, este 
percepută drept o axiomă indiscutabilă. Asemenea abordare e determinată 
de nivelul urbanizării extrem de scăzut, precum şi de unele realităţi specifice 
(agricultura este principalul angajator în economie şi deţine o pondere mare 
din PIB, industria prelucrătoare se află în declin, sectorul agricol deţine o 
cotă înaltă din industrie şi domină exporturile, care sunt orientate spre Est, 
exagerarea caracterului benefic al condiţiilor naturale). E de menţionat că 
anul 2009, ca şi alţi ani, rămâne foarte greu pentru agricultură, iar Moldova 
se poate pomeni în pragul unei crize alimentare. Mai menţionăm şi alte 
particularităţi (fig. 1, 2).

E necesar de menţionat că în majoritatea ţărilor cu economie şi 
agricultură dezvoltată, pe de o parte, se aplică subvenţionarea activităţilor 
din acest domeniu, iar pe de altă parte, preţurile internaţionale reale la 
materia primă agricolă au fost ţinute în frâu (fig. 3) de politicile curente ale 
comerţului global (% din preţ).
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Fig. 3. Nivelul de reducere forţată a preţurilor la principalele produse agroalimentare

Pe lângă subvenţionarea slabă a agriculturii, în Republica Moldova, ca 
ţară agrară, se cheltuieşte prea puţin pentru activităţile din acest sector. Aşa 
bunăoară, dacă ponderea agriculturii în bugetul naţional constituie 22%, 
apoi pentru dezvoltarea agriculturii se alocă doar 4% (fig. 4). 

 

Fig. 2. Dinamica creşterii preţurilor şi salariaţilor 
permanent a fost şi rămâne în detrimentul 

produselor alimentare

Fig.1. Ponderea deosebit de mare a agriculturii 
în totalul populaţiei ocupate

Fig. 4. Analiza comparativă a ponderii agriculturii Republicii Moldova în bugetul naţional şi a alocaţiilor 
bugetare pentru dezvoltarea agriculturii
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Un interes deosebit prezintă şi politica de subvenţionare în Republica 
Moldova. Analiza a demonstrat că pe o perioadă îndelungată de timp (1975-
2007) subvenţiile au crescut în detrimentul investiţiilor în bunurile publice.

Participarea ştiinţei în soluţionarea problemelor determinate de criza 
financiar-economică este de neconceput fără colaborarea cu organele supreme 
de Stat. Colaboratorii Academiei de Știinţe a Moldovei, fiind permanent 
disponibili pentru asemenea activităţi, pornesc de la maxima pronunţată de 
Th. Buckle „Știinţa este templul democraţiei”. Parafrazând cele spuse, putem 
menţiona cu toată certitudinea că ştiinţa este cea mai democratică sursă a 
puterii. Dintre oportunităţile inovaţionale principale enumerăm: 
•	 Inovaţii tehnologice – deși frecvent au fost declarate că înregistrează progrese 

considerabile, totuși nu conţin investiţii insuficiente și sunt implementate 
în agricultura conservativă, unele practici durabile, în serviciile financiare, 
marketing și extensiune.

•	 Inovaţii instituţionale – multe fiind la etape incipiente, dintre care evidenţiem: 
•	 Asigurări contra riscurilor, dar sunt cu caracter nesemnificativ; 
•	 Finanţare rurală, lipsesc băncile agricole; 
•	 Soft-uri de marketing, îndeosebi pentru schimburi de specialiști, informaţie; 
•	 Organizaţii ale producătorilor, dar lipsește integrarea din cadrul ramurilor;
•	 Parteneriate public-privat-organizaţiile societăţii civile slabe. 

Pornind de la caracterul răzleţ al componentelor procesului de producere 
şi comercializare a produselor agroalimentare, devine absolut necesară 
integrarea producătorilor agricoli mici cu procesatorii şi pieţele agricole. În 
acest sens e necesar de perfecţionat politicile privind structura agrară, luând 
în consideraţie că gospodăriile agricole de familie, la general, activează mai 
bine decât gospodăriile agricole corporative. Deosebit de actuală devine 
orientarea la produsele care asigură valoarea suplimentară mare, utilizând 
implementarea standardelor internaţionale, organizarea reţelelor de oferte 
integrate şi susţinerea economiei de anvergură în marketing, precum şi 
sporirea rolului organizaţiilor producătorilor, procesatorilor şi al pieţelor de 
realizare.

Asigurarea realizării scopurilor determinate înaintează un şir de 
obiective faţă de instituţiile ştiinţifice, printre care enumerăm: 
•	 Armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a UE;
•	 Sporirea competitivităţii și productivităţii sectorului agroindustrial prin sporirea 

investiţiilor și inovaţiilor;
•	 Dezvoltarea infrastructurii de piaţă și îmbunătăţirea canalelor de distribuţie;
•	 Perfecţionarea competenţelor producătorilor și antreprenorilor agricoli în 

domeniul marketingului;
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•	 Perfecţionarea politicii de subvenţionare/susţinere a producătorilor agricoli și 
dezvoltarea pieţei funciare și de consolidare a exploataţiilor agricole. 

•	 Deosebit de importantă devine politica inovaţională și dezvoltarea știinţei 
agricole. Pentru ameliorarea situaţiei din agricultură considerăm necesare 
următoarele:

•	 Axarea acţiunilor de cercetare-inovare pe direcţiile prioritare; 
•	 Stimularea activităţilor știinţifico-inovaţionale în scopul creării noilor soiuri 

și hibrizi de plante, rase de animale înalt productive, aplicării tehnologiilor 
avansate agricole și de procesare a materiei prime, implementării sistemelor 
de irigare ecologic raţionale. În acest sens tot mai actuală devine problema 
implementării slabe a realizărilor știinţifice înregistrate de savanţii autohtoni; 

•	 Promovarea creării și implementării sistemelor de stimulente economice în 
vederea atragerii și absorbţiei inovaţiilor în sector; 

•	 Modernizarea procesului de pregătire și perfecţionare a cadrelor și racordarea 
conţinutului și calităţilor studiilor la cerinţele pieţei; 

•	 Susţinerea dezvoltării reţelei de transfer tehnologic și extensiune în sectorul 
agroalimentar. 

•	 Întru realizarea măsurilor propuse devine necesară dezvoltarea capacităţilor 
instituţionale, printre care propunem:

•	 Continuarea reformei instituţiilor știinţifice prin revenirea la AȘP, ca model 
eficient de îmbinare a știinţei și practicii agricole. 

•	 Fortificarea Centrelor Informaţionale de Extensiune și de Marketing Agricol. 
•	 Ameliorarea activităţii Inspectoratului General Agricol.
•	 Reformarea AITT prin orientarea la activităţile centrelor de extensiune. 

Fig. 6. Aspectul general al lotului
de producere a mazării ecologice

Fig. 5. Inspectarea condiţiilor de producere a grâului pe un 
teren destinat obţinerii produselor agroalimentare ecologice
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Colaboratorii Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură 
Ecologică, în condiţiile crizei financiar-economice profunde, propune un 
şir de măsuri practice bazate pe utilizarea capacităţilor naturale de reglare a 
densităţii populaţiilor de organisme dăunătoare şi de reducere a impactului 
pesticidelor asupra mediului înconjurător. În acest sens considerăm necesară 
implementarea Sistemului Naţional de avertizare şi control a dezvoltării 
organismelor dăunătoare. O altă activitate urgentă în condiţiile de criză este 
producerea şi implementarea largă a mijloacelor alternative de protecţie a 
plantelor, precum şi promovarea tehnologiilor de producere, procesare şi 
comercializare a produselor ecologice (fig. 5, 6). 

Acestea fiind spuse şi întru soluţionarea problemelor legate de criza 
financiar-economică, bineînţeles, sperăm la o colaborare fructuoasă cu 
organele centrale de stat, amintindu-ne de citata lui Norbert Wiener, care 
menţiona că „Știinţa este o plantă delicată căreia nu îi place un grădinar care 
are obiceiul de a o apuca de rădăcini ca să vadă dacă creşte aşa cum trebuie”. 
Noi ne exprimăm speranţa în colaborarea fructuoasă cu grădinarii grijulii. 
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ECOLOGICAL AGRICULTURE TO MITIGATE SOIL FATIGUE 
(CHAPTER 45)

abstract. Soil fatigue may be defined as exhaustion of the soil through 
depletion of essential plant nutrients. Another situation, which might 
be termed false exhaus tion, arises when the cause of the poor crop is the 
presence of injurious excretions from former crops. Solving the problem 
requires determining the causes of soil fatigue and establishment of soil 
quality indicators - in which a special role belongs to the community of 
microorganisms. The chapter discusses the assessment of the number of 
different microorganisms under various soil moisture conditions. To enhance 
soil quality and reduce the impact of root-zone fatigue caused by pathogens, 
a register of biological preparations for plant protection is proposed.

45.1. Introduction
No civilization may survive except under well-developed, sustainable 

agriculture. This is the most significant issue of all time and for all people. 
Even in 500 BC, Heraclitus observed that ‘soil health reflects the health of the 
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people’ and this is still true; it might be adopted as the slogan of ecological 
agriculture. Across Europe, soil resources are being overexploited, degraded 
and irreversibly lost through inappro priate management practices (Jones et 
al. 2012), and we have much to learn from the Orientals who have preserved 
soil fertility for millennia without great material investments but with care 
and respect for both agriculture and nature (Volosciuc and Josu 2006; 
Volosciuc 2009b).

Soil fertility is a general indicator of ecological health, and we observe 
that modern agriculture is violating the natural cycling of matter and the 
resilience or self-regulating ability of the soil. Soil fatigue, as defined by 
Schreiner and Sullivan (1908), is exhaustion of the soil through depletion of 
essential plant nutrients: a different situation, which might be termed false 
exhaustion, arises when the cause of the poor crop is the presence of injurious 
excretions from former crops (Volosciuc 2009a, c; Burlakova et al. 2005). It 
often happens that crops do not thrive on soil recently cleared of another 
crop: growth is curtailed, root development is slow, yields are low and the 
cycle of growth and fruiting stalls — the syndrome is generally referred to 
as soil fatigue. It is very evident in intensive culture of stone fruits, especially 
peach and cherry, also in apples replanted in a short cycle and, even, with 
replanting of different species such as peaches after cherries, apricots or 
plums or cherries after peaches (Mai et al. 1994; Mazzola 2001).

The primary factors responsible for trouble with initial tree growth are 
nutritional and biotic (Zydlik et al. 2006):
•	 Lack of micro- and macronutrients due to depletion by the previous crop.
•	 Accumulation of toxins secreted by the roots of the previous tree crop. Allelo- 

pathic compounds synthesized by some species may have stressful effect 
on plants of other species or may increase their sensitivity to stressors; these 
chemicals include juglone, acid, hydrolysed or condensed tannins, phenols or 
folic acid, alkaloids, purines, coumarins, lactones, terpenes and steroids.

•	 Direct or indirect action of nematodes. For instance in peach trees, nematode 
damage to the roots promotes the formation of enzymes that can hydrolyze 
amygdalin, which is toxic to the roots of newly planted trees (Otto et al. 1994; 
Utkhede et al. 2001).

45.2. Results and Discussion
Pathogenic fungi play a leading role in soil fatigue; they include the 

genera Phytophthora (Utkhede et al. 2001), Rhizoctonia solani, Fusarium 
or Pythium (Mazzola 2001). Several researchers emphasize the importance 
of Actinomycètes in replanting disease (Otto et al. 1994); others suggest that 
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damage to the capillary root epidermis disturbs the uptake of water and 
nutrients, thereby stunting tree growth (Mazzola 2001; Burlakova et al. 2005; 
Butowskii 2004).

Several measures may be employed to combat the problem. Soil 
sterilization provides secure and quick relief from harmful substances and 
organisms such as bacteria, viruses, fungi, nematodes and other pests; it is 
an alternative to application of specific pesticides. Further positive effects of 
sterilization include the killing of all weeds and weed seeds and activation 
of biochemical reactions whereby blocked nutrients in the soil are tapped 
and made available for plants. Nearly always, soil fatigue is relieved and crop 
yields are increased (Volosciuc 2009b).

In contrast, ecological agriculture can prevent soil fatigue. Evolution 
of the soil and its biota over many millennia has created communities of 
organisms with their own ways and means of maintaining soil health. All 
kinds of symbiotic relationships, as well serving the immediate needs of the 
participants, accumulate considerable quantities of nutrients. Rhizosphere 
microorganisms lend natural resistance to plants by releasing antibiotics and 
insect repellents so that, under ecological agriculture, the soil biota regulate 
the populations of pathogenic microorganisms and noxious insects.

Painstaking research on relations between different components of the 
biota has isolated and identified various biological agents that are now the 
basis of biological preparations to control pests and diseases which may not 
be controlled in any other way. We have made a start on a register of these 
microbiological agents;
•	 Trichodermin-BL: a preparation from the fungus Trichoderma lignorum (Tode) 

Harz, isolated from soil and antagonistic to various pathogens. It reduces 
attacks by pathogens two- or threefold, thereby stimulating plant growth and 
increasing yields by 25-30 %.

•	 Trichodermin-F7: in liquid form, based on the fungus Trichoderma harzianum 
Refai. It is applied against root mould of vegetables and ornamental crops, 
decreasing pathogen attack 1.5 to 2-fold.

•	 NEMATOFAGIN-B : based on the fungus Arthrobotrys oligospora Fres. It used 
against gall nematodes on vegetable crops, decreasing meloidogenosis two to 
threefold and increasing the crop by 0.5—1 kg/m2.

•	 Rizoplan: based on the bacterium Pseudomonas fluorescens AP-33. Applied 
against root moulds of cereals and legumes, decreasing the symptoms of 
disease by 30 %.
Several ecologically safe viral preparations have been developed from 

soil organisms to control pests that may not be controlled by other biological 
means:
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•	 Virin-MB: based on the nuclear polyhedrosis virus of Mamestra brassicae. The 
titre is 3 billions/g; application rate is 0.1-0.2 kg/ha against cabbage moth on 
cabbage, tomatoes and other vegetable crops.

•	 Virin-OS-B: based on granulosis virus and nuclear polyhedrosis virus with 
synergetic action. The titre is 3 billions/g; application rate is 0.1 kg/ha against 
turnip moth and moths of the genus Agrotis.

•	 Virin-HS-2: based on nuclear polyhedrosis virus of a nonspecific host. Titre is 3 
billions/g; application rate is 0.2 kg/ha against cotton bollworm and bollworms 
of the genus Heliothis.

45.4. Conclusions
Soil fatigue is widespread. Its causes are not yet completely understood 

but include specific deprivation of nutrients, accumulation of pests in the 
soil, metabolic excretions of roots, decline of the soil biota and changes in 
soil pH. It can be avoided by judicious crop rotation and regular application 
of organic fertilizers.

Analysis of the gross number of microorganisms in the soil under 
many and various treatments has demonstrated different ways to combat 
soil fatigue. The development and application of biological preparations can 
increase beneficial microorganisms and decrease the number of pathogens, 
especially phyto-pathogenic fungi and insect pests. Increasing the range and 
widening the applica tion of microbiological plant protection will be a key to 
increasing the uptake and output of ecological and organic farming.
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UTILIZAREA IMUNITĂŢII PLANTELOR 
ŞI AGRICULTURII ECOLOGICE – CALE SIGURĂ 

DE OPTIMIZARE A FUNCŢIONĂRII AGROECOSISTEMELOR

Introducere
Una dintre problemele globale cu care se confruntă omenirea este cea 

legată de reducerea impactului negativ a organismelor dăunătoare asupra 
cantității şi calității producției agricole. Necesitățile combaterii organismelor 
dăunătoare sunt determinate de faptul că culturile agricole sunt atacate de 
circa 80-100 mii specii de organisme dăunătoare, inclusiv 30 mii specii de 
agenți patogeni. Pierderile de recoltă cauzate de acestea constituie în mediu 
33%, iar uneori ating 40–50% sau compromit complet potențialul lor. Anual 
pe glob agenții patogeni şi organismele dăunătoare cauzează pierderi ce 
depăşesc 50 tril. USD. Întru reducerea impactului cauzat de organismele 
dăunătoare agricultura globală necesită utilizarea anuală a pesticidelor în 
valoare de 36 mlrd. USD dintre care circa 21% sunt mutagene şi cancerigene. 
Aplicarea largă, uneori irațională a lor cauzează probleme ecologice şi mai 
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grave, care se manifestă nu numai în efectele negative directe, dar şi indirecte, 
care vor fi vizibile pe parcursul generațiilor ulterioare.

Dintre diversitatea impunătoare de factori care agravează condițiile de 
viață din Republica Moldova un rol aparte revine poluării din agricultură, 
dintre care cea mai importantă este poluarea cu pesticide. Fiind utilizate 
pentru stoparea răspândirii şi combaterea organismelor dăunătoare (agenți 
patogeni ai bolilor, insecte dăunătoare şi buruieni), pesticidele, pe lângă 
capacitatea de nimicire a dăunătorilor, mai cauzează diverse dereglări 
grave în echilibrul dinamic din natură şi provoacă schimbări ireversibile în 
genotipul organismelor utile, inclusiv a omului şi plantelor de cultură.

Întru stoparea urmărilor negative a chimizării abuzive din agricultură şi 
în scopul ameliorării situației mediului înconjurător în Republica Moldova 
permanent au fost elaborate şi implementate procedee tehnologice avansate, 
printre care un loc aparte revine utilizării imunității plantelor către boli şi 
dăunători, precum şi agriculturii ecologice.

Istoria ştiinţei moldave este o reflectare a realizărilor progresului tehnico-
ştiinţific mondial. Un aport deosebit în aceasta a avut pământeanul nostru, 
vestitul biolog, botanist şi genetician cu renume mondial, Piotr Jukovski, care 
a fundamentat bazele mai multor domenii ştiințifice şi a aprofundat teoria 
imunității şi concepția evoluției conjugate a plantei-gazdă şi a paraziților. 
Acum, cu ocazia celor 120 de ani din ziua naşterii ilustrului savant, noi putem 
cu certitudine constata că prin activitățile sale fundamentale el a contribuit şi 
continuă să contribuie la relansarea agriculturii contemporane.

De pe poziția realizărilor istorice a academicianului şi profesorului Piotr 
Jukovski noi putem raporta că drept soluție pentru aplanarea problemelor 
ecologice grave din agricultură şi modalitate de ameliorare a situației 
economice generale, colaboratorii Institutului de Protecţie a Plantelor şi 
Agricultură Ecologică, vin cu conceptul de agricultură ecologică. Grație 
cercetărilor fundamentale multianuale, a fost elaborată şi propusă în repetate 
rânduri concepția protecției integrate a plantelor, care permite controlul 
densității populațiilor organismelor dăunătoare prin metode complexe, 
reducând considerabil utilizarea pesticidelor, iar apoi şi a agriculturii ecologice, 
demonstrând capacitățile acesteia de a ameliora starea mediului înconjurător.

Material și metodă
Fundamentarea sistemelor de protecţie integrată a plantelor şi a 

elementelor de agricultură ecologică a fost efectuată în conformitate cu 
metodele de izolare, identificare şi ameliorare a agenţilor utilizați pentru 
combaterea organismelor dăunătoare (Voloşciuc L., 2003).
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Elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a mijloacelor biologice 
de protecţie a plantelor s-a efectuat cu respectarea cerințelor încadrate în 
documentația tehnologică (Regulamentele de producere, Condițiile tehnice 
asupra mijloacelor de protecţie şi Indicațiile metodice de aplicare a lor), iar 
testarea sistemelor de protecţie integrată a plantelor şi prelucrarea statistică a 
datelor experimentale – după Доспехов Б. (1985).

Determinarea efectului de protecţie a culturilor de fagi a fost efectuată 
pe calea tratării plantelor-indicatori cu suspensia bacteriană şi cea a fagului. 
Inocularea plantelor indicatori ținute în prealabil în camere unde se face cu 
ajutorul stropitorii. După inoculare plantele se mențin timp de 2-3 zile în 
condiţii cu umiditatea ridicată (80-95%).

Acumularea masei biologice de bacteriofagi necesită prezența suspensiei 
virotice, titrul căreia să depăşească 108. Pentru aceasta în colbe microbiologice 
cu mediu de cultură lichid în prealabil sterilizate se însămânțează teste 
bacteriene care se cresc în condițiile amestecării permanente, iar apoi se 
trec pe mediul solid pentru determinarea titrului. Determinând timpul fazei 
logaritmice de multiplicare a bacteriilor, se însămânțează virusul, iar apoi prin 
metoda cutiilor Petri se determină titrul bacteriofagului (Voloşciuc L., 2003).

Rezultate și discuţii
Rolul imunității plantelor față de organismele dăunătoare în 

soluționarea problemelor de optimizare a funcționării agroecosistemelor. 
Particularitatea principială a conceptului contemporan privind protecția 
plantelor, ca parte componentă a fitotehniei adaptive, constă în abordarea 
biocenotică de reducere a impactului cauzat de organismele dăunătoare. 
Fundamentul acestor sisteme sunt este constituit din aplicarea chibzuită 
a mijloacelor şi metodelor, care permit reglarea relațiilor dintre culturile 
agricole şi organismele dăunătoare şi utile orientate la controlul densității 
populațiilor şi reacțiile adaptive din componența macrosistemelor.

Deschiderea posibilităților de utilizare a capacităților de autoreglare a 
sistemelor agricole reprezintă o continuare logică a postulatelor înaintate 
de vestitul savant P. Jukovski în concepția sa privind imunitatea. Conform 
acesteia imunitatea este o proprietate dinamică a organismelor, care constă 
în procesul de adaptare reciprocă conjugată a plantei-gazdă şi a agentului 
patogen. Pe parcursul luptei pentru existență în populația plantei-gazdă 
din generație în generație supraviețuiesc doar indivizii, care rezistă la 
atacul parazitului, iar din populația parazitului supraviețuiesc numai acei 
indivizi, care au reuşit să se adapteze la planta-gazdă. Astfel a fost descoperit 
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mecanismul evoluției conjugate al imunității plantelor. Ulterior aceste 
mecanisme au fost aprofundate şi s-au stabilit teoriile principale care explică 
evoluția organismelor patogene şi plantele-gazdă, cum ar fi bunăoară, teoria 
„genă la genă” fundamentată de Van der Plank, şi teoria „proteină la proteină”, 
elaborată de W. Flawr.

În lumină principiilor teoretice elaborate de profesorul P. Jukovski şi 
ținând cont de legitățile ecologice de evoluție conjugată a plantei-gazdă şi a 
organismelor dăunătoare actualmente a devenit posibilă dirijarea cu procesele 
de creare a soiurilor de plante, care posedă plasticitate ecologică înaltă şi 
manifestă capacități de ameliorare a condițiilor de creştere şi dezvoltare. 
Rolul determinant în această selecție revine sporirii rezistenței soiurilor la 
condițiile stresogene biotice şi abiotice în componența agroecosistemelor. 
Anume această direcție prioritară a selecției adaptive contemporane 
soluționează mai complet scopul şi obiectivele planurile strategice de 
dezvoltare economică şi ecologică (Жуковский П., 1982).

Cea mai eficace cale de protecţie a plantelor împotriva paraziților 
criptogamici care o îmbolnăvesc este imunitatea, adică rezistența naturală 
sau dobândită a organismului la atacul microorganismelor. Fitocidele, 
concentrația sucului celular, aciditatea, chinonele, enzimele selective asigură 
rezistența naturală a organismului vegetal. Deşi imunitatea plantelor se 
deosebeşte în mare măsură de imunitatea organismelor animale, totuşi la 
plante au fost descoperite substanțe specifice de apărare similare anticorpilor 
din organismul animal care neutralizează antigenii parazitului. Aceste 
substanțe proteice se formează înainte şi nu după infecție şi de aceea au 
fost denumite pseudoanticorpi. Imunitatea la plante se manifestă mai local, 
răspândindu-se doar în zona infectată. Sub influenta antigenului, celulele 
devin hipersensibile, îşi sporesc reacțiile de apărare şi mor rapid. În jurul 
bacteriilor pătrunse se produce o zonă necrozată, care constituie un obstacol 
puternic în înaintarea parazitului.

Actualmente s-a demonstrat că alături de pseudoanticorpii interni 
planta este indirect ajutată de anticorpii externi. În țesuturile vegetale 
afectate de diferite organisme patogene (tumori, zone necrozate etc.) pătrund 
virusuri specifice pentru fiecare bacterie, numite bacteriofagi. Bacteriofagii, 
agenți litici, topesc microorganismele pentru a-şi crea un mediu nutritiv. 
Pornind de la aceste constatări, colaboratorii Institutului de Protecţie a 
Plantelor şi Agricultură Ecologică al AȘM au izolat, identificat, determinat 
particularitățile, elaborat procedee tehnologice de producere şi încearcă să 
aplice la plante procedee de imunizare artificială sub formă de preparate 
bacteriofagice (Voloşciuc L., 2003, Andrieş S. şi al., 2007).
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Deşi în diferite centre ştiințifice sunt întreprinse ample cercetări 
ştiințifice în domeniul elaborării şi aplicării metodelor biologice de protecţie a 
plantelor, totuşi deocamdată rămân foarte reduse listele de produse destinate 
luptei biologice cu patogenii. Aceste metode, datorită avantajelor mari pe 
care le prezintă, şi anume: lipsa de toxicitate față de animale şi oameni, a 
fitotoxicității reduse şi a caracterului nepoluant, urmează să ocupe un loc 
mai important în viitor în combaterea bolilor plantelor.

Combaterea biologică se poate realiza prin diferite căi, dintre care 
cele mai aproape de tema discutată sunt bacteriofagii, hiperparaziții, 
antagonismul dintre microorganisme, prin dezvoltarea mai bună a plantelor 
şi prin folosirea unor insecte entomofage.

Utilizarea paraziților naturali ai organismelor fitopatogene. Unele 
ciuperci care produc boli la plante sunt atacate de paraziți care le împiedica 
dezvoltarea sau îi distrug. Hiperparazitismul este un fenomen întâlnit destul 
de frecvent în natură. Hiperparaziții, având o virulență pronunțată, inhibă 
considerabil dezvoltarea, reproducerea şi răspândirea patogenilor. Ciupercile 
care produc făinări sunt parazitate de ciuperca din genul Ampelomyces. 
Cu această ciupercă se fabrică produsul Ampelomicin destinat combaterii 
făinării.

Cercetările ştiințifice profunde au permis izolarea şi identificarea multor 
paraziți ai agenţilor patogeni de natură micotică, cum ar fi ciupercile ruginii, 
putregaiurilor, tăciunilor, ofilirilor ş.a. În practică, modul de aplicare al 
hiperparaziților este diferit după caz: prin stropire cu suspensii de spori sau 
miceliu, prăfuiri uscate, inoculare, tratarea semințelor ş.a.

Utilizarea microorganismelor antagoniste. Folosirea microorganismelor 
antagoniste are perspective mari de aplicare în practică. Există numeroase 
microorganisme care sunt antagoniste față de ciupercile fitopatogene şi, cea 
mai mare parte a lor, populează solul. Unii antagonişti sunt greu de separat 
de hiperparaziţii lor, acţionând pe ambele căi, ca de exemplu Trichoderma sp. 
Antagoniştii potenţiali cunoscuţi sunt: Agrobacterium tumefaciens, A. vitis, 
Bacillus subtilis, Pseudomonas cepacia, P. putida, P. fluorescens, Trichoderma 
viride, T. harzianum, T. hamatum, Pythium oligandrum, Fusarium 
lateritium, Sporotrichum vile, Coniothyrium minitans, Trichothecium 
roseum, Myrothecium verrucaria, Gliocladium penicilloides, Verticillium 
biguttatum, Chaetomium globosum,Penicillium oxalicum, P. cyano-fulvum, 
Sporotrichum mycothyllum. Cu unele dintre microorganisme s-au realizat 
produse fitofarmaceutice. Dintre produsele biologice obținute din ciuperci 
antagoniste fac parte: Contans si KONI cu Coniothyrium minitans; 
Polygandron cu Pythium oligandrum; Bio Fungus, Binab T. cu Trichoderma 
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harzianum; Trichodermin, Binap, Trichodex 25WP, Trichosemin 25 PTS cu 
Trichoderma viride (Directiva UE, 1991).

Antibioticele. Altă grupă de mijloace biologice o constituie antibioticele. 
Acestea sunt produse ale activității metabolice a diferitelor viețuitoare, 
în special microorganisme. În terapeutica umană şi animală, există multe 
antibiotice, care deşi ar avea o eficacitate bună în combaterea multor patogeni 
ai plantelor, la noi în țară folosirea lor ca produs fitosanitar este interzisă. 
Sunt omologate însă alte antibiotice care nu se folosesc în medicina umană, 
cum sunt bunăoară Kasumin față de multe bacterii şi ciuperci, Validacin față 
de ciuperci din sol ş.a.

Fitocidele. Fitocidele sunt substanțe volatile cu acțiune antibiotică, 
produse de către unele plante superioare. Experimental s-au obținut rezultate 
bune în combaterea unor fitopatogeni, ca de exemplu extractele din ceapă, 
usturoi, hrean, mac, nuc, pin. Datorită însă dificultăților de extragere, până 
în prezent, nu sunt introduse în practică.

Reimunizarea. Reimunizarea plantelor cu ajutorul unor tulpini 
de virusuri hipovirulente sau bacterii avirulente contribuie la sporirea 
rezistenței plantelor. De exemplu, tulpina de Virusul Mozaicului Tutunului 
atenuată, aplicată la tomatele din sere şi solarii, conferă o protecţie bună față 
de tulpinile virulente ale aceluiaşi virus. Plantele de fasole reimunizate cu 
bacterii avirulente sau omorâte termic au conferit protecţie față de bacteriile 
patogene. Preinocularea unei plante cu anumite microorganisme contribuie 
la inducerea rezistenței sistemice.

Utilizarea Solurilor Represive. Unele soluri posedă proprietăți 
fungistatice, inhibând dezvoltarea ciupercilor fitopatogene din sol. Natura 
represivității depinde de proprietățile fizico-chimice ale solului şi de activitatea 
microbiană a acestuia. Represivitatea, rareori, este datorată unui singur factor, 
fiind, în general, rezultatul interacțiunii populației microbiene cu calitățile 
fizico-chimice ale solului, aceasta fiind dependentă de sistemul de cultivare, 
inclusiv rotația culturilor şi modificările legate de arat. În unele țări, astfel de 
soluri sunt realizate printr-o compostare specială şi apoi sunt folosite în sere şi 
solarii, contribuind la îmbogățirea populației existente cu noi microorganisme 
antagoniste. Bacteriile din specia Pseudomonas fluorescens se numără printre 
microorganismele implicate în represivitatea solurilor. Ele acționează prin 
mai multe mecanisme: producerea de siderofori, de antibiotice toxice pentru 
patogenii din sol, creşterea preluării fosforului de către plante, favorizează 
nodularea la plantele leguminoase ş.a. Sideroforii sunt agenți de transport cu 
mare afinitate pentru fier. Ei chelatează fierul din rizosferă inhibând astfel alte 
microorganisme, inclusiv patogenii plantelor (Andrieş S. şi al., 2007).
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Mecanisme de apărare specifice plantelor. Plantele au dezvoltat 
mecanisme naturale de apărare pentru asigurarea protecției împotriva 
invaziei patogenilor. Mecanismele naturale de bază împotriva fungilor, 
deseori nu există sau frecvent sunt insuficiente, iar introducerea genelor 
străine provenite de la alte plante, animale sau din surse microbiene, poate 
creşte apărarea lor. Mecanismele naturale de apărare includ bariere fizice şi 
răspunsuri induse la atacul patogenilor şi implică molecule de semnalizare 
sistemice, ce mobilizează mecanisme endogene de apărare ale plantelor. 
La speciile de plante oxigen active (AOS), semnalele în formă de explozie 
oxidativă au capacitatea să acționeze ca evenimente de semnalizare, 
conducând la răspunsuri specifice, cum ar fi, pierderile de oxigen, inducerea 
închiderii celulelor de protecţie şi creşterea perilor radiculari. Una dintre 
genele ce induc semnalul oxidativ şi care acționează la plantele AOS, în 
sensul medierii acestor răspunsuri. Semnalizarea în plante AOS poate avea 
loc printre altele, ca răspuns la atacul patogenilor (Ehler L., Bottrell D., 2000).

Metode de combatere a patogenilor prin tratamente cu fungicide. 
Interacțiunea dintre fungi şi plante constă în mecanisme foarte complexe, 
iar managementul bolilor fungice este deosebit de costisitor. Există variate 
metode de combatere a fungilor, dar tipică este folosirea fungicidelor, 
molecule organice care se pulverizează pe cultură, se aplică odată cu udarea 
plantelor sau se încorporează în sol. Aceasta este cea mai practicată metodă 
de reducere a pagubelor prin folosirea unor agenți chimici variați, care 
distrug sau atenuează acțiunea respectivilor patogeni. Cu regret, mulți agenți 
patogeni dezvoltă rezistența la asemenea chimicale, iar mulți dintre ei nu sunt 
susceptibili la control prin mijloace chimice. Spre exemplu, mana cartofului 
este cel mai mult controlată prin aplicarea frecventă a fungicidelor care şi-au 
pierdut însă eficiența, prin selecția de izolate rezistente la fungicide. În plus, 
mulți dintre agenții chimici folosiți sunt toxine cu spectru larg care pot cauza 
mediului distrugeri serioase şi au efect toxic pentru oameni şi animale.

Crearea unor genotipuri noi de plante, tolerante sau rezistente la fungi, 
prin ameliorarea și transformarea genetică. Reprezintă cea mai eficientă 
cale de protecţie a plantelor împotriva atacului fungilor, prin aceea că plantele 
au rezistența endogenă. O plantă gazdă este rezistentă dacă are capacitatea 
de a inhiba sau întârzia creşterea ciupercii şi apariția simptomelor infecţiei 
fungice sau inhiba parcurgerea ciclului de viață al patogenului incluzând 
şi diseminarea acestuia. Pentru amelioratorii plantelor sunt totuşi limitate 
sursele privind genele de rezistență împotriva ciupercilor patogene. De aceea, 
mai recent, pentru combaterea patogenilor plantelor au fost folosite tehnicile 
de inginerie genetică. În anumite circumstanțe, amelioratorii şi biologii din 
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domeniul molecular au realizat cu succes inducerea rezistenței plantelor față de 
anumiți fungi, existând probleme determinate numai de un patogen țintă sau 
de un număr mic de patogeni, relativ apropiați. Au fost descoperite un număr 
mare de polipeptide naturale cu vaste activități antimicrobiene. Bineînțeles, 
a apărut necesitatea continuării investigațiilor privind identificarea de agenți 
antimicrobieni naturali, cum sunt proteinele, care pot fi formate de către 
celulele plantelor direct prin translația unei singure gene.

Folosirea strategiilor „in vitro” privind manipularea toleranței sau 
rezistenței plantelor la patogeni. Tehnologiile ingineriei genetice dețin un 
mare potențial în scopul creşterii recoltelor, odată cu reducerea inputurilor 
chimice şi sunt folosite pentru a intensifica abilitatea naturală a plantelor 
de a tolera sau a rezista la atacul patogenilor. Manipularea „in vitro” şi 
atingerea acestui caracter valoros al toleranței sau rezistenței se face prin: 
a) modificarea expresiei unor molecule regulatoare, critice, adesea conservate 
printre diverse specii de plante. Moleculele regulatoare sunt proteine-factori 
de transcripție, care induc creşterea sau descreşterea ratei de transcripție 
a unei gene particulare sau a unor seturi de gene. Proteinele modulează 
procesele celulare, care în timpul ciclului de viață al organismului, în 
diferite stadii de dezvoltare, în diferite țesuturi şi tipuri de celule, determină 
nivele diferențiate de expresie a genei, ca reacție la diferiți stimuli exogeni 
şi endogeni. Utilizând diferiți factori de transcripție şi genele care codifică 
informația genetică despre rezistența plantelor la patogeni au fost obținute 
diverse plante transgenice. Plantele transgenice prin transformare cuprind 
calități noi şi sau proprietăți valoroase comercial, incluzând şi un spectru 
larg de rezistență la microorganismele patogene.

Agricultura ecologică – forma supremă de gospodărire și de protecţie 
a mediului înconjurător. În scopul asigurării progresului permanent şi 
îndelungat al agriculturii, care trebuie să rămână în armonie cu natura, în 
lume s-a constituit Federația Internațională a Mişcărilor pentru Agricultura 
Ecologică (IFOAM). Pe parcursul ultimilor ani au fost cristalizate şi 
cerințele principale pentru produsele ecologice (Minoiu Y., Yelga Willer, 
2003). Pornind de la oportunitatea acțiunilor îndreptate la obținerea şi 
comercializarea produselor ecologice e necesar de menționat că în Republica 
Moldova au fost întreprinse unele măsuri răzlețe, care, cu regret, n-au permis 
ca această mişcare să ia amploare. E lesne de accentuat că pentru aceasta se 
cunosc şi unele premise favorabile. Pe lângă realizările deja înregistrate în 
direcția elaborării şi aplicării metodelor biologice de protecţie a plantelor – 
ca bază primordială pentru obținerea produselor ecologice, în republică deja 
au fost aprobate sau elaborate un şir de acte legislative, dar care deocamdată 
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nu funcționează. Colaboratorii Institutului de Protecţie a Plantelor şi 
Agricultură Ecologică, în bază rezultatelor cercetărilor fundamentale, 
au demonstrat că din punct de vedere al producției obținute, agricultura 
ecologică mai răspunde şi unor deziderate deosebit de importante pentru 
Republica Moldova, cum sunt bunăoară:
•	 - răspunde cerințelor interne și externe crescânde de produse naturale, care 

demonstrează elocvent contribuția la menținerea și îmbunătățirea stării de 
sănătate a oamenilor și animalelor;

•	 - diversifică considerabil sortimentele la unele categorii de produse la care piața 
este în stare de supraproducție și sporește volumul de producere a culturilor cu 
valori deocamdată neapreciate la justa valoare;

•	 - înlesnește activitatea de producere a firmelor autohtone pentru ieșirea pe 
piața externă și lipsită de concurență pentru unele legume și fructe, care în 
condițiile Republicii Moldova au condiţii optime pentru aplicarea tehnologiilor 
de obținere a produselor ecologice;

•	 - cointeresează material producătorii prin prețurile la produsele ecologice, 
care depășesc de 1,5–2 ori prețurile produselor convenționale, deși inutilizarea 
fertilizanților minerali și a unor pesticide condiționează diminuarea cu 15–20 la 
sută a volumului de producere;

•	 - sporește calitatea biologică, biochimică și nutritivă a produselor ecologice. 
Pornind de la faptul că produsele ecologice nu reprezintă un rezultat al 
proceselor industriale, consumatorul nu le alege după criteriile morfometrice, 
așa cum se întâmplă astăzi, ci după valoarea lor biologică;

•	 - ridică posibilitățile producătorilor agricoli din Republica Moldova pentru 
pătrunderea pe piața produselor agricole apusene, care este extrem de 
concurentă la produsele tradiționale și manifestă cerințe deosebit de mari 
pentru cele ecologice (Voloșciuc L., 2003, 2007).

Agricultura ecologică în Republica Moldova are o istorie mai îndelungată 
şi contradictorie. Având un şir de premise favorabile pentru promovarea spre 
agricultura ecologică noi deocamdată nu putem vorbi de statornicirea unei 
mişcări masive spre acest gen de activitate. Devine evidentă contradicția 
dintre avantajele agriculturii ecologice pentru Republica Moldova şi 
tendințele evidente a întreprinzătorilor de a se încadra în obținerea, 
procesarea şi comercializarea produselor ecologice, pe de o parte, şi lipsa 
acțiunilor concrete de inițiere şi stimulare a aşa gen de activitate, pe de altă 
parte (Голдштайн В., Боинчан Б., 2000).

Pornind de la tendințele mondiale de implementare a tehnologiilor 
avansate legate de ecologizarea agriculturii şi ținând cont de realizările 
înregistrate de colectivul Institutului în elaborarea metodelor biologice 
de protecţie a plantelor, în anul 2005 Parlamentul Republicii Moldova 
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a aprobat Legea cu privire la producția agroalimentară ecologică nr. 115-
XVI din 09.06.05, deschizând astfel perspective serioase în calea producerii, 
procesării, exportului şi folosirii produselor agroalimentare ecologice (Tărâţă 
A., Sergentu E., Voloşciuc L. şi al., 2005).

Tehnologiile de producere a mijloacelor biologice şi alternative de 
protecţie a plantelor vor fi propuse pentru revitalizarea laboratoarelor 
biologice de producere a mijloacelor biologice pentru protecția plantelor, iar 
mijloacele produse vor fi implementate în practica agricolă. Recomandările şi 
tehnologiile elaborate pe parcursul realizării programului vor fi implementate 
în primul rând în gospodăriile experimentale ale instituțiilor executante. 
Implementarea largă a rezultatelor se planifică în rețeaua Inspectoratului 
pentru Protecția Plantelor şi în gospodăriile-pilot de implementare a 
sistemelor de protecţie integrată, în gospodăriile agricole şi de fermieri.

Ținând cont de experiența acumulată în domeniul producerii 
preparatelor biologice şi necesitatea combaterii unor specii de organisme 
dăunătoare, care nu pot fi combătute cu alte mijloace biologice, un rol 
deosebit le revine specialiştilor din Republica Moldova. Cu concursul lor au 
fost elaborate şi omologate un şir de mijloace microbiologice, care reprezintă 
o pârghie eficientă în combaterea organismelor nocive şi ameliorarea 
condițiilor mediului înconjurător (MO, 31-34/199 din 24.02.06). Printre 
acestea pot fi menționate următoarele mijloace biologice.

TRIHODERMIN-BL – baza preparatului o constituie ciuperca 
Trichoderma lignorum Harz. Este folosit pentru combaterea putregaiului 
alb, cenuşiu şi radicular al culturilor legumicole, ornamentale, leguminoase, 
precum şi a răsadului de tutun şi culturi legumicole. Preparatul stopează 
dezvoltarea putregaiului cenuşiu la căpşun şi vița-de-vie; ascochitozei 
castraveților, fuzariozei şi verticilozei culturilor legumicole şi etero-
oleaginoase.

TRIHODERMIN-F7 – baza preparatului o constituie ciuperca 
Trichoderma harzianum Refai sub formă granulară şi lichidă. Este utilizat 
pentru combaterea putregaiurilor radiculare ale culturilor de zarzavaturi şi 
garoafei; ascochitozei şi putregaiului alb la castraveți. 

NEMATOFAGIN-BL – pentru combaterea nematozilor la culturile 
legumicole, căpşun, usturoi. Diminuează meloidogenoza de 2-3 ori. Duce la 
sporirea roadei cu 0,5-1 kg/m2.

VERTICILIN – baza preparatului o constituie ciuperca Verticillium 
lecanii Vilgas, pulbere umectabilă. Este utilizat pentru combaterea Musculiței 
albe de seră. Eficacitatea e de 95% în condiţii de umiditate înaltă (85%) a 
aerului şi temperatura de 20-28 °C.
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MICAF – baza preparatului o constituie o tulpină specială a ciupercii 
Verticillium lecani contra afidelor. Este utilizat pentru combaterea păduche-
lui bostănoaselor. În condiţii de umiditate înaltă eficacitatea atinge până la 
97-100%.

RIZOPLAN – baza preparatului o constituie bacteria sideroforă 
Pseudomonas fluorescens AP-33. Este utilizat pentru combaterea 
putregaiurilor radiculare la culturile cerealiere şi legumicole, tutun, mazăre.

 VIRIN-ABB-3 – pentru combaterea Omizii-păroase a dudului în livezi, 
plantațiile silvice şi parcuri. Preparatul este bazat pe virusurile poliedrozei 
nucleare şi granulozei cu acțiune cumulativă şi sinergistă. Titrul preparatului 
este de 6 mlrd. particule. Norma de consum e de 0,1-0,2 kg/ha. Are efect 
epizootic şi de postacțiune.

VIRIN-MB – pentru combaterea Buhei verzii la varză, tomate, alte 
culturi legumicole. Preparatul este bazat pe virusul poliedrozei nucleare a 
Mamestra brassicae. Titrul e de 3 mlrd./g, norma de utilizare fiind de 0,1-0,2 
kg/ha.

VIRIN-OS – pentru combaterea Buhei semănăturilor şi buhelor din 
genul Agrotis (Ypsilon, Exclamatoare) la culturile legumicole, tehnice (tutun, 
sfecla de zahăr), bostănoase şi ierburi medicinale. Este bazat pe virusurile 
granulozei şi poliedrozei nucleare cu acțiune sinergistă. Titrul e de 3 mlrd./g, 
norma de utilizare fiind de 0,1 kg/ha.

VIRIN-HS-2 – pentru combaterea Omizii capsulelor de bumbac şi 
buhelor din genul Heliothis. Preparatul modificat este bazat pe virusul 
poliedrozei nucleare a unei gazde nespecifice. Titrul este de 3 mlrd./g. În 
condițiile Republicii Moldova este recomandat pentru combaterea buhelor 
la tomate, ardei, porumb zaharat ş.a., norma de consum fiind de 0,2 kg/ha.

VIRIN-CP – pentru combaterea Viermelui merelor în livezi. Este bazat 
pe virusul granulozei Carpocapsa pomonella. Titrul e de 3 mlrd./g, norma 
de utilizare fiind de 0,1 kg/ha. Preparatul este compatibil cu amestecuri de 
fungicide, cu excepția celor ce conțin mercur şi a zemii bordoleze.

Utilizarea organismelor modificate genetic în protecția plantelor. 
Pentru soluționarea problemelor legate de reducerea impactului organis-
melor dăunătoare asupra plantelor de cultură au fost utilizate o gamă largă 
de metode printre care utilizarea metodelor genetice a fost şi rămâne una 
fundamentală. Ilustrul savant şi eminentul pedagog P. Jukovski, dezvoltând 
teoria mutaţională şi în scopul depistării genelor purtătoare de imunitate şi 
rezistență a plantelor de cultură la organismele dăunătoare, a intuit şi pre-
văzut posibilitatea obținerii clonelor modificate genetic (Жуковский П.М, 
1982). Odată cu succesele înregistrate în domeniul biologiei moleculare şi 
ingineriei genetice au fost obținute linii de diferite plante transgenice, care 
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asigură proprietăți deosebite, inclusiv rezistența la agenți patogeni, dăunători 
şi buruieni.

Pornind de la particularitățile genelor străine intercalate cu genomul 
plantelor de cultură şi ținând cont de posibilele acțiuni adverse a 
organismelor modificate genetic asupra sănătății omului, biodiversității şi 
mediului înconjurător, în lume s-au înregistrat acțiuni energice de stopare 
a răspândirii şi folosirii acestor organisme. Drept temei a activităților de 
limitare a plantelor transgenice au fost luate unele riscuri potențiale legate 
de utilizarea lor:
•	 Genele organismelor modificate genetic pot fi transmise cu polenul 

organismelor sălbatice înrudite, iar descendenții lor hibrizi obțin proprietăți noi 
sau capătă capacități de concurență cu alte plante. 

•	 Plantele transgenice pot deveni buruieni pentru agricultură, eliminând alte 
plante.

•	 Plantele transgenice pot fi toxice sau alergene, prezentând pericol direct 
omului, animalelor domestice și celor din fauna spontană. Efectuând cercetări 
în domeniul evaluării și managementului riscurilor legate de utilizarea 
organismelor modificate genetic, am putut evidenția 5 direcții principale de 
risc, printre care putem enumera:

•	 Fluxul orizontal de gene, poluând formele parentale valoroase și materialul 
genetic din centrele de origine.

•	 Apariția formelor noi de patogeni, super buruieni, super vectori de transmitere 
a elementelor genetice noi.

•	 Inducerea instabilității geonomice în genomele-ţintă, ce poate reduce 
biodiversitatea.

•	 Modificarea microflorei omului, sporind rezistența bacteriilor la antibiotice. 
•	 Proprietățile alergene cauzate de proprietățile proteinelor exotice.

Organismul modificat genetic (OMG) reprezintă orice organism, 
genomul (ADN) căruia a fost modificat nu prin utilizarea mecanismelor 
naturale, ci pe calea tehnologiilor moderne, care mai sunt numite şi 
„tehnologii genetice”, „tehnologii de recombinare a ADN”, „inginerie 
genetică”. Genele individuale, selectate grație calităților lor deosebite, sunt 
transferate de la un organism la altul, chiar şi între specii dispuse la faze 
filogenetice diferite. Drept rezultat a fost înregistrată crearea de diverse 
OMG, printre care un loc deosebit revine plantelor modificate genetic, ale 
căror semințe sunt apoi utilizate pentru cultivarea în condiţii de producere 
(culturi modificate genetic).

Din momentul elaborării şi adoptării la conferința Națiunilor Unite 
pentru Mediu şi Dezvoltare la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro a Convenției 
privind diversitatea biologică s-au deschis noi perspective în abordarea 
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problemelor de mediu. Către această perioadă s-au dezvoltat destul de 
intens cercetările ştiințifice în domeniul biotehnologiilor, care s-au realizat 
în elaborarea tehnologiilor de obținere şi cultivare a plantelor modificate 
genetic. Aceasta a determinat interesul sporit față de problemele securității 
biologice, care vizează protecția sănătății umane şi protecția mediului 
înconjurător de efectele negative. Tot mai frecvente sunt discuțiile asupra 
problemelor cauzate de aplicarea biotehnologiei moderne. Aceste discuții 
vizau atât cercurile ştiințifice, cât şi societatea civilă şi se refereau atât asupra 
beneficiilor, cât şi a riscurilor posibile la aplicarea OMG asupra mediului 
şi a sănătății populației. Astfel, în cadrul unei întruniri extraordinare a 
Conferinței Părților la Convenția privind diversitatea biologică (Montreal, 
Canada), la 22 ianuarie 2000 a fost adoptat Protocolul de la Cartagena 
privind biosecuritatea. În aşa mod a fost elaborată baza legală, care 
reglementează activitățile legate de asigurarea unui nivel adecvat de protecţie 
pentru siguranța obținerii, transportării, manipulării şi utilizării OMG 
rezultate din biotehnologiile moderne. Protocolul mai constituie şi un cadru 
internațional adecvat de reglementare pentru concilierea aspectelor legate de 
comercializarea produselor biotehnologice şi protecţie a mediului, inclusiv 
efectele îndelungate a lor (Legea nr. 755-XV din 21.12.2001).

Actualmente OMG se produc şi se comercializează pentru asigurarea 
diferitor avantaje producătorului şi consumatorului de alimente obținute din 
OMG. Sunt bine cunoscute diferite avantaje care de regulă asigură prețuri mai 
mici, beneficii mai mari privind durabilitatea şi sporirea valorii lor nutritive. 
Deosebit de importante sunt organismele, care asigură rezistența împotriva 
insectelor, care s-a obținut prin încorporarea în planta utilizată ca materie 
primă pentru alimente, a unei gene ce induce producerea unei toxine, gena 
prelevată de la bacteriile entomopatogene din specia Bacillus thuringiensis 
din diferite variante serologice, care se mai notează „BT”. Aceasta toxină este 
utilizată de mult timp în calitate de insecticid convențional în agricultură, 
fiind netoxic pentru consumul uman. Culturile MG care produc permanent 
această toxină, s-au dovedit a avea nevoie de cantități mult mai mici de alte 
insecticide, folosite pentru situații specifice, când presiunea unor populații 
mari de dăunători este mare.

Tot mai frecvente devin OMG care manifestă rezistenta împotriva 
virusurilor fitopatogene, care se obțin prin introducerea de gene de la anumite 
virusuri. Creşterea rezistenței împotriva virusurilor face plantele mai puțin 
vulnerabile la boli cauzate de acestea, mărind astfel productivitatea.

Cele mai răspândite au devenit OMG, care manifestă toleranță la 
ierbicide, care se obține prin introducerea unei gene de la o bacterie rezistentă 
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la unele ierbicide. Întru asigurarea omenirii cu produse alimentare calitative 
şi în cantități necesare au fost înregistrate diferite OMG cu compoziția 
biochimică modificată pentru producerea diferitor alimente. Evaluarea 
la punerea pe piață a alimentelor este foarte diferită în cazul alimentelor 
tradiționale, față de cele noi, obținute din OMG. Identificarea alimentelor 
care trebuie să fie supuse evaluării riscului, inclusiv pentru cele obținute 
din OMG reprezintă una din direcțiile principale de activitate a organelor 
naționale şi internaționale de control.

Pornind de la prevederile Convenției privind diversitatea biologică 
şi a Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea şi ținând cont 
de obligațiile Părților semnatare, Republica Moldova a întreprins un 
şir de măsuri legislative, instituționale şi a întreprins măsuri respective, 
care asigură cadrul legal în acest domeniu important. Întru îndeplinirea 
Legii privind ratificarea Protocolului de la Cartagena privind securitatea 
biologică, a fost desemnat Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale 
în calitate de autoritate națională. Ulterior a fost elaborată Legea  
nr. 755-XV din 21.12 2001 privind securitatea biologică, care deşi este 
armonizată cu Directiva Europeană 2001/18/EC privind introducerea 
deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi reglementează 
activitățile legate de obținerea, testarea, producerea, utilizarea şi 
comercializarea OMG, totuşi necesită perfecționarea profundă. Necesitatea 
efectuării modificărilor cadrului legislativ este determinată de depistarea unor 
lacune, precum şi de lipsa notificărilor şi a activităților Comisiei naționale. 
Ideile lansate, rezultatele ştiințifice înregistrate şi multiplele activități legate 
de implementarea realizărilor practicii avansate în agricultură (Жуковский 
П.М, 1982a), permanent întreprinse de vestitul biolog, academician şi 
profesor P. Jukovski, demonstrează capacitățile de providență a pământeanul 
nostru şi actualitatea acestor lucrări pentru optimizarea funcționării 
agroecosistemelor şi economiei naționale a Republicii Moldova.
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REDUCEREA DENSITĂŢII COMPLEXULUI DE BUHE CU 
ENTOMOFAGUL TRICHOGRAMMA EVANESCENS WESTW.

LA CULTURILE LEGUMICOLE

Abstract
Implementations of the tehnologies for production and applicaton of 

the entomophage Trichogramma evanescens Westw. during the 2006–2007 
were carried out under the laboratory conditions at the Institute for Plant 
Protection and Ecological Agriculture of the Academy of Sciens of Moldova 
and on the tomatoes fields of Cooperative Farm „Agrosargal” in the village 
of Sarata Galbena, region of Hanchesti, in the village of Gura Bicului, region 
of Anenii Noi. 

Biological efficacy of Trichogramma evanescens with improved qualities 
on the tomatoes – 26 ha fields varied 83,0 to 84,8%, the degree of pest attack 
varied 6 to 10% in the variant with Trchogramma evanescens with common 
qualities varied 74,0 to 75,8%, the degree of pest attack varied 9 to 16% 
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during the peniad of generations of development of noctuids complex. In 
control the degree of the noctuids complex attack was 65 to 80,5%. Biological 
efficacy of Trichogramma evanescens with improved qualities on the cabbage 
– 21 ha fields varied 84,2 to 88%, the degree of pest attack varied 5 to 7% 
in the variant with Trchogramma evanescens with common qualities varied 
75,9 to 80%, the degree of pest attack varied 7 to 10% during the peniad of 
generations of development of noctuids complex. In control the degree of the 
noctuids complex attack was 55 to 65,0%. 

Key words: Biological efficacyency, Development, Trichogramma 
evanescens, Biological index, Implementations, Generations, Noctuids, 
Generations, Trichogramma evanescens.                       

Introducere 
În ultimii ani în protecţia plantelor se înregistrează o creştere a utilizării 

substanţelor chimice în combaterea dăunătorilor. Conform informaţiei 
Inspectoratului Ecologic de Stat din Republica Moldova în protecţia plantelor, 
un loc important îl ocupă metoda chimică. De exemplu, până în anul 1989 
volumul utilizăriii pesticidelor atingea 48 mii tone anual, apoi s-a înregistrat 
o reducere considerabilă a acestui indiciu [I. Stoleru, 2004].

Utilizarea complexă a mijloacelor biologice pentru protecţia plantelor, 
creează premise de prevenire a dezvoltării şi reducerii densităţii numerice a 
dăunătorilor, respectiv permit obţinerea producţiei ecologice. În combaterea 
integrată, trebuie utilizată concepţia ecologică de protecţie a plantelor, 
cu scopul reducerii efectelor secundare negative ale aplicării pesticidelor, 
adică a poluării mediului. În reducerea densităţii populaţiilor de noctuide 
dăunătoare un rol important are populaţia naturală de entomofagi, îndeosebi 
oofagul din genul Trichogramma. Însă numărul lor în natură este insuficient 
pentru protecţia biologică a culturilor agricole, de aceea este necesară 
producerea şi lansarea suplimentară a acestor paraziţi în agroecosisteme. 
Anual, pierderile recoltelor de legume, porumb şi alte culturi, constituie 
de la 15 până la 80%. Aplicarea agenţilor biologici în scopul combaterii 
complexului de dăunători la culturile agricole pentru obţinerea producţiei 
ecologice este foarte larg răspândită în lume (Cehia,Ungaria, România, 
Franţa, Germania, SUA etc.)

Priorităţile aplicării acestor agenţi constau în: reducerea cheltuielilor 
financiare pentru protecţia culturilor, păstrarea organismelor utile din natură, 
sporirea eficacităţii biologice în câmp, creşterea producţiei agricole în câmp, 
asigurarea calităţii produselor alimentare, reducerea la minim a numărului 
de tratamente chimice în sistema integrată, evitarea poluării mediului 
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înconjurător, preţul mic, siguranţa inofensivităţii, calitatea bună, simplitatea 
utilizării, puritatea ecologică. Unul din cei mai valoroşi agenţi pentru 
protecţia biologică a plantelor, este entomofagul din genul Trichogramma, 
care se utilizează în combaterea (la stadiul de ou) a complexului de buhe 
la următoarele culturi: legumicole – buha verzei (Mamestra brasssicae 
L.), buha fructificaţiilor (Helicoverpa armigera L.), buha exclamatoare 
(Agrotis exclamationis L.), buha-C-neagră (Amathes-C-nigrum L.), buha 
ipsilon (Agrotis ypsilon R.), buha gamma (Autographa gamma L.); tehnice 
(complexul de buhe), porumb – sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis 
H.); viţa-de-vie – molia strugurilor (Lobesia botrana D. et S.); pomi fructiferi 
– viermele merelor (Cydia pomonella L.), molia orientală a fructelor (Cydia 
molesta B.). 

Pe parcursul anilor 2006-2007, conform proiectului de colaborare şi 
cercetare cu Agenţia de Inovare şi Transfer Tehnologic au fost implementate 
elaborări de producere şi aplicare a entomofagului T. evanescens Westw., care 
au la bază cercetări anterioare multianuale, omologate în brevete de invenţii. 
Pentru obţinerea loturilor de T. evanescens cu calităţi sporite, s-au utilizat 
metode pentru înmulţire pe ouă – gazde de laborator – molia cerealelor, în 
prealabil iradiate cu raze gama. 

Scopul lucrării – implementarea tehnologilor de producere şi aplicare a 
entomofagului Trichogramma evanescens Westw. pentru protecţia culturilor 
legumicole (varză şi tomate) în combaterea complexului de buhe, obţinerea 
producţiei agricole ecologice.  

Material şi metodă
Obiectul implementărilor în anul 2006–2007 a fost specia Trichogramma 

evanescens colectată din culturile de varză şi tomate, ulterior înmulţită pe ouă 
de molia cerealelor (Sitotroga cerealella O.) prealabil iradiate cu raze gama şi 
pe ouă neiradiate în condiţii de laborator. 

Testarea tehnologiilor de producere a entomofagului T. evanescens 
pentru combaterea dăunătorilor, s-au efectuat în Institutul de Protecţie a 
Plantelor şi Agricultură Ecologică al AȘM. Implementările tehnologiilor de 
aplicare a entomofagului în protecţia culturilor legumicole pentru combaterea 
complexului de buhe, s-au efectuat în condiţii de câmp în: Cooperativa 
Agricolă de Producere „Agrosargal” din Sărata Galbenă, raionul Hânceşti 
în anul 2006 pe suprafaţa de 12 ha şi Cooperativa Agricolă de Producere 
„Viorica şi K” din Gura Bâcului, raionul Anenii Noi, la culturile legumicole 
pe suprafaţa de 35 ha, în anul 2007.
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 Colectarea, identificarea şi menţinerea speciilor din Trichogramma 
Westw., s-au efectuat conform „Indicaţiilor metodice pentru colectarea, 
determinarea speciilor importante din genul Trichogramma Westw. din 
Moldova” elaborate de G. Diurici (1979). 

  Producerea în laborator a gazdei – molia cerealelor, determinarea 
indicilor biologici, eficacităţii biologice a entomofagului şi a atacului culturii, 
s-au efectuat după metodele elaborate de către A. Abaşkin, A. Grinberg şi al. 
(1979). Prelucrarea matematică a datelor s-a efectuat după metoda descrisă 
de către E. Mencer, A. Zemşman (1986).

Condiţiile optime pentru dezvoltarea moliei cerealelor în laborator au 
fost: temperatura de 24-26 °C şi umiditatea relativă a aerului 75-80%. După 
păstrarea îndelungată (diapauză) timp de 6 luni a speciei T. evanescens la 
temperatura de 3±1 °C şi umiditatea relativă a aerului 75-80%, crescută pe 
ouă de molia cerealelor iradiate, s-au reactivat, apoi s-au acumulat timp de 
3 generaţii. Indicii biologici a speciei T. evanescens (prolificitatea, numărul 
de femele, numărul total de indivizii eclozaţi) s-au determinat la condiţii 
optime: temperatura de 24-26 °C şi umiditatea relativă a aerului de 80-85%.

                            

Rezultate şi discuţii
În perioadă 2006–2007 s-a colectat, acumulat şi identificat entomofagul: 

T. evanescens din porumb şi varză, T. pintoi din varză, T. semblidis din tomate. 
Punctele de colectare a entomofagului au fost gospodăriile Gura Bâcului, 
Sărata Galbenă şi lotul experimental al institutului din Chişinău. În cadrul 
acestei etape, pentru depistarea prezenţei dăunătorilor în câmpul de varză 
şi tomate s-au montat capcane feromonale pentru capturarea complexului 
de buhe: (buha verzei, buha fructificaţiilor, buha gama, buha semănăturilor, 
buha exclamatoare). Prin utilizarea capcanelor feromonale, s-a înregistrat 
dezvoltărea a trei generaţii a complexului de buhe la cultura de varză şi tomate 
în raportul următor: buha fructificaţiilor 53-61%, buha gama 15-16,9%, buha 
exclamatoare 10-15,6%, buha verzei 10-13,5%, buha semănăturilor 4-5%. Cea 
mai numeroasă şi periculoasă specie de dăunător în această perioadă a fost 
buha fructificaţiilor, care a predominat atât la cultura de varză, cât şi la cea de 
tomate. Pentru combaterea buhelor la culturile de varză şi tomate în condiţii 
de laborator s-a înmulţit gazda – molia cerealelor. În perioada 2006-2007 
s-au obţinut 3,4 kg de ouă pentru producerea entomofagului T. evanescens. 
Ulterior, la cultura de varză şi tomate pentru combaterea complexului de 
buhe, în gospodăria Sărata Galbenă şi Gura Bâcului pe suprafaţa totală de 47 
ha (tab. 1), s-au lansat 1,6 kg ouă parazitate de entomofag.                                                   
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Tabelul 1 
Producerea în laborator a gazdei – molia cerealelor

și entomofagului

Trichogramma evanescens pentru combaterea complexului de buhe

Nr.
crt. Cultura Suprafaţa, ha

   Volumul produsului, kg

Molia 
cerealelor

Trichogramma 
spp.    

2006 2007 2006 2007 2006 2007

1 Varză 6,0 15,0 0,5 1,1 0,3 0,5
2 Tomate 6,0 20,0 0,5 1,3 0,3 0,5

        Suma 12 35 1,0 2,4 0,6 1,0

        Total 47 3,4  1,6

Pentru combaterea buhelor la culturile de varză şi tomate în condiţii 
de laborator s-a înmulţit gazda – molia cerealelor. În perioada 2006-2007 
s-au obţinut 3,4 kg de ouă pentru producerea entomofagului T. evanescens. 
Ulterior, la cultura de varză şi tomate pentru combaterea complexului de 
buhe, în gospodăria Sărata Galbenă şi Gura Bâcului pe suprafaţa totală de 47 
ha (tab. 1), s-au lansat 1,6 kg ouă parazitate de entomofag.  

Femelele de buha fructificaţiilor depun ouăle (500-1000) solitar pe 
partea superioară, inferioară a frunzelor, şi pe alte organe ale plantei. 
Larvele neonate încep să se hrănească cu primele frunzuliţe, şi frecvent 
atacă vârful de creştere, apoi pătrund în interiorul mugurilor foliari, florali 
şi fructele tinere, de aceea sunt foarte greu de depistat. Larvele de vârste 
avansate atacă organele generative, cât şi frunzele, produc găuri mari ceea 
ce afectează calitatea şi cantitatea recoltei (fig. 1, 2). Înainte şi după lansarea 
speciei T. evanescens s-au examinat plantele de varză şi tomate, pentu 
identificarea prezenţei ouălor de buhe. În această perioadă, densitatea 
ouălor de dăunător a variat de la 9 până la 27,4 la o plantă, ceea ce depăşeşte 
pragul economic de dăunare. În câmpul de varză şi tomate s-au efectuat 
câte 7 lansări cu specia T. evanescens, cu norma de 300 000 – 400 000 ouă 
parazitate/ha (fig. 3, 4).
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În câmpul de varză şi tomate s-au efectuat cîte 7 lansări cu specia T. 
evanescens, cu norma de 300.000 - 400.000 ouă parazitate/ ha (fig. 3, 4). 
Rezultatele eficacităţii biologice a 

T. evanescens sunt prezentate în tabelul 2. Eficacitatea biologică a speciei 
T. evanescens cu calităţi sporite (I-variantă) în cîmpul de varză, a variat de la 
84,2-88,0%. În acestă perioadă atacul la varză de către complexul de buhe a 
variat de la 5-7%. 

În varianta a II-a s-a utilizat specia T. evanescens (varză) cu calităţi 
obişnuite, înmulţită pe ouă de molie neiradiate. Eficacitatea biologică a acestei 
specii, a variat de la 75,9-80,0%. Atacul complexului de buhe a constituit 
7-10%. Iar la martor a variat de la 55 până la 65%.                                              

Fig. 1. Atacul larvelor de buha fructificaţiilor la 
organele generative şi frunze de varză (martor)

Fig. 2. Atacul larvelor de buha la organele generative 
şi frunzele fructificaţiilor la tomate (martor)

Fig. 3. Cultura de varză protejată cu 
entomofagul T. evanescens (varză)

Fig. 4. Cultura de tomate protejată 
cu T. evanescens (tomate)
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Tabelul 2    
Eficacitatea biologică a Trichogramma evanescens la culturile

de varză și tomate, 2006-2007

Cultura
Suprafaţa
ha

Anul Vari-
ante

Densitatea 
ouălor
la o plantă

Numărul 
de ouă para-
zitate, %

Atacul 
dăună-
torului, %

Varză,
6 2006

I
II
III

10 
9,5
9,0   

88,0
80,0
5,0

7,0
10,0
65,0

Tomate
6 2006

I
II
III

10,0
12,0
11,5

83,0
74,0
4,0

10,0
16,0
80,5

Varză
15 2007

I
II
III

20,8
20,6
21,4

84,2
75,9
4,6

5,0
7,0
55,0

Tomate
20 2007

I
II
III

24,9
25,4
27,4

84,8
75,8
5,1

6,0
9,0
65,0

Notă: I-a variantă: T. evanescens înmulţită pe ouă de molie iradiate;
II-a variantă: T. evanescens înmulţită pe ouă de molie neiradiate;
III-a variantă: martor.

Eficacitatea biologică a speciei T. evanescens cu calităţi sporite (I-a 
variantă) în câmpul de tomate, a variat între 83,0-84,8%. Atacul tomatelor 
de către complexul de buhe a variat de la 6 până la 10%. În varianta a II-a 
s-a utilizat specia T. evanescens obţinută din cultura de tomate şi cu calităţi 
obişnuite, înmulţită pe ouă de molia cerealelor neiradiate. Eficacitatea biologică 
a constituit 74,0-75,8%, atacul complexului de buhe a variat de la 9 până la 
16%. La martor, atacul tomatelor de către buhe a variat în limitele 65-80,5%. 
Compararea eficacităţii biologice a entomofagului din ambele variante cu 
martorul – s-a obţinut diferenţa semnificativă de (Td = 2,7 – 3,5 > 1,96 = To,o5).

Menţionăm, că la martor s-au semnalat ouă parazitate de indivizii de 
Trichogramma din natură în cantitate de la 4,6 până la 5,1%, ceea ce este 
insuficient pentru combaterea buhelor. Aceasta a determinat necesitatea 
lansării suplimentare a entomofagului pentru reducerea numerică a 
complexului de buhe. În prealabil s-au examinat ceilalţi dăunători, care au 
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fost prezenţi şi au dăunat în câmpul de varză. Astfel s-a constatat că, după 
complexul de buhe, au urmat albiliţele şi moliile. Lansarea entomofagului a 
avut efect pozitiv şi asupra populaţiilor acestor dăunători.

În concluzie, dăunătorii principali, care au fost prezenţi şi au dăunat în 
câmpul de tomate au fost: complexul de buhe (70%) şi molii (10%), afide 
(10%) şi gândacul de Colorado (10%). 

Concluzii
1. În urma efectuării cercetărilor în anii 2006–2007 cu entomofagul 

Trichogramma evanescens în perioada dezvoltării generaţiilor de 
dăunători la cultura de varză şi tomate au fost înregistrate următoarele 
specii de buhe: buha fructificaţiilor, buha gama, buha exclamatoare, 
buha verzei, buha semănăturilor, dar cea mai numeroasă şi periculosă 
specie în această perioadă a fost buha fructificaţiilor, care a predominat 
atât la cultura de varză, cât şi la cea de tomate.                                                    

2. În urma aplicării entomofagului Trichogramma evanescens cu calităţi 
sporite în câmpul de tomate şi varză în perioada de dezvoltare a 3 
generaţii a complexului de buhe eficacitatea biologică a Trichogramma 
evanescens în varianta cu calităţi sporite a fost semnificativ mai mare, 
decât în varianta cu calităţi obişnuite.

3.  În martor atacul dăuntorilor în câmpul de varză şi tomate a fost 
semnificativ mai mare, decât în variatele cu lansări de Trichogramma.

Bibliografie
1. ABAŞCHIN, A., GRINBERG A. Îndrumări metodice de înmulţire în 

masă şi aplicare a Trichogramma, Moscova, , p. 9-28.
2. DIURICI, G. Indicaţii metodice pentru colectarea, determinarea 

speciilor importante din genul Trichogramma Westw. din Moldova, 
Chişinău, 1987, p.10-25.

3. MENCER,E., ZEMŞMAN A. „Bazele plănuirii experimentale cu 
elemente de matematică şi statistică în cercetările viticole”, Chişinău, 
Ştiinţa, 1986, p. 20-24.

4. STOLERU, I. Pesticide puţine poluări considerabile, Protecţia plantelor, 
nr. 3. 2004. P. 13-14.

 L. GAVRILIŢA, L. VOLOŞCIUC, 
Institutul de Protecţie a Plantelor și Agricultură Ecologică al AŞM

Sursă: Ştiința agricolă, nr. 1, 2009.

_dr_Volosciuc.indd   120 1/4/2022   9:47:23 PM



– 121 –

PLANT PROTECTION PROBLEMS IN ECOLOGICAL 
AGRICULTURE

Parting from the aggravation of ecological situation and taking into 
account the achievements in the field of biological plant protection, in the 
Republic of Moldova consistent measures have been undertaken in the direction 
of ecological agriculture promotion. The main legislative documents (Low No 
115 from 2005 concerning the ecological agriculture, Government decision 
No 149 from 2006 concerning its implementation, a series of regulations) 
have been adopted. The results relative to production organization, processing 
and marketing of ecological products are being registered, but a series of the 
technological problems remains which are waiting their solution. They discussed 
the main achievements in this area. Keywords: Conventional agriculture, 
organic farming, ecology, entomophagies, biological preparations, biologic 
active substances, technology.

Keywords: Conventional agriculture, organic farming, ecology, 
entomophagies, biological preparations, biologic active substances, 
technology.
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Introduction 
Modern agriculture relies on the most innovative science to maintain 

a careful balance of farm inputs and potential impacts on the environment. 
Conservation tillage, integrated pest management and crop rotation focus 
on precision and sustainability without sacrificing crop yields. Farmers today 
use different practices to reassign economic effectiveness, protect human 
health and environment. Scientific research and massive investment in 
modern agriculture during the past 50 years has helped farmers to increase 
food production. New technologies help farmers to use precise applications 
and fewer inputs, leading to increased productivity and higher yields. Among 
them a special place occupies application of chemistry [1]. 

A pesticide, as a chemical compound used to control weeds, plant 
diseases or insects. Since pesticides may be harmful to humans, animals, or 
the environment, it is important to understand the fate of pesticides after 
application. In connection with the adverse impacts of pesticides people 
throughout the world are interested in organic or „naturally produced” 
foods. However, although similar in principle, growing crops or producing 
animal food or without use of pesticides is different from „organic” farm 
production. Legally, there are steps that growers must follow before the word 
„organic” can appear on the label.

Overestimation of productivity of crops during the period of „green 
revolution” has led to the underestimation of soil fertility. Higher level of 
yields could be maintained with higher rates of inputs and higher yield 
potential of the new varieties and hybrids of crops, but in the same time 
with decreasing level of soil fertility. The humanity became in the face of 
dilemma – how to increase the production in order to cover the increased 
demand of people in food products and in the same time how to avoid the 
increased degradation and pollution of the environment. This led to the Rio 
world summit in 1992, where for the first time at the international level it was 
declared that new ways of intensification, including in agriculture have to be 
found in order to provide sustainable development [3]. 

Conventional growers use pesticides, fertilizers, genetically engineered 
organisms and growth enhancers to stimulate their soil and crops. Typically, 
the health of the soil is of secondary importance compared to gaining 
strong short-term crop yields. If the soil is found to be lacking or depleted 
in nutrients, synthetic fertilizers are added. Crops may be grown from 
genetically engineered seeds and pesticide usage is allowed to control crop 
pests. Conventional farmers can also use manure without restrictions and 
are not required to keep records of their production practices [6; 19]. 
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Organic farming (ecological agriculture) is a completely different system 
from conventional farming. Over the years, organic farming has become 
defined very simply as a practice that does not use synthetic pesticides or 
conventional chemical fertilizers, but organic farming involves much more 
than this [2].

Now, organic farming is more popularly known for what it is not. 
Conventional agriculture is far more widespread, so let’s first take a look 
at the conventional process in order to better understand the differences 
that distinguish organic farming from other agricultural systems [4; 23]. 
Ecological agriculture is a system which avoids or largely excludes the use 
of synthetic inputs (pesticides, fertilizers, hormones, feed additives etc.) 
and to the maximum extent feasible relies upon biological protection, crop 
rotations, animal manures, mineral grade rock additives and biological 
system of nutrient mobilization. 

Organic farming is a method of crop and livestock production that 
involves much more than choosing not to use pesticides, fertilizers, genetically 
modified organisms, antibiotics and growth hormones [17; 11; 12]. 

The general principles of organic production include the following:
•	 protect the environment, minimize soil degradation and erosion, decrease 

pollution, optimize biological productivity and promote a sound state of 
health, 

•	 maintain long-term soil fertility by optimizing conditions for biological activity 
within the soil, 

•	 maintain biological diversity within the system, 
•	 recycle materials and resources to the greatest extent possible within the 

enterprise,
•	  provide attentive care that promotes the health and meets the behavioral 

needs of livestock, 
•	 prepare organic products, emphasizing careful processing, and handling 

methods in order to maintain the organic integrity and vital qualities of the 
products at all stages of production,

•	 rely on renewable resources in locally organized agricultural systems.

Taking into account the negative phenomena of conventional agriculture 
and to ensure permanent progress and lengthy agriculture, which must 
remain in harmony with nature, the world has consolidated the International 
Federation of Organic Agriculture Movement (IFOAM). Over the past few 
years have been crystallized and the main requirements for organic products, 
which are currently classified in EU Regulation no. 2092/91 of 24.06.1991 
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[20; 23]. To improve process improvement activities in organic agriculture 
since 1 January 2009 new regulations were approved (no. 834/2007 and no. 
889/2008), which references to Directive 2092/91 were automatically taken 
over by no. 834/2007 [19; 20].

Although serious premises are known to promote green technologies, 
however, the results have been modest, which requires further research to 
ensure scientific and technological strategy for implementing this kind of 
activity.

Material and Methods
Isolation, identification and determination of biological strains of 

baculovirus, bacteria, fungi, actinomicetes and entomopathogenic nematodes 
were performed by applying optical and electronic microscopy, production 
and application of biological means of plant protection. The efficiency of 
viral preparations was determined Abbot Formula, which provides natural 
insect mortality [19]. The establishment of biological protection systems 
applying bacterial preparations, baculovirus and fungal entomopathogens, 
biologically active substances, including sex pheromones has been carried 
out on the systems of pest forecasting development [25]. 

Testing in laboratory and experimental group means, methods and 
conventional and organic farming systems was conducted in four randomized 
repetitions in accordance with the general requirements of experiences of 
this kind [20; 24; 22].

Rezults and Discutions 
The plant protection and worsening environment

The losses of crop production caused by various species of pests, 
pathogens and weeds is 25-30%, and with the development epiphytotic 
disease and pest and weed invasion vertiginous, crop losses exceed 50-60% 
or compromise the overall majority crops [20].

Conventional agriculture based on intensive application of various 
chemical means, especially pesticides, solved one of the global problems 
of humanity, that of ensuring food. Taking as a basis the broad application 
of genetic science achievements and progress in the field of applied 
chemistry, it contributed aim at improving the living conditions of man. 
But against the backdrop of the impressive achievements of traditional 
agriculture are obvious and negative phenomena of the medals [5; 20]. 
The role of pests that reduce the crop factor greatly increases amid 
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flagging attention on plant health and crop land and diminishing control 
of plant protection activities. It attests increasing negative impact of plant 
protection measures and environmental protection requirements [16; 
14]. While reducing the ravages caused by harmful organisms, pesticides 
causes serious disturbances in the ecological balance, greatly reducing the 
number and role of flora and fauna useful and their application prolonged 
cause various genetic changes, including the emergence of resistance to 
pesticides that conditions need to increase the dosage and the number of 
treatments in controlling pests. Record the potential negative phenomena 
in human population, which results in reduced awful people age, decreased 
immunity, increased mortality and morbidity of the population. The 
requirements for the organization of plant protection measures are in 
permanent conflict with the requirements of environmental protection 
and human health [19; 20; 22]. 

Alternative directions in plant protection
The research ecosystem have shown that the deepening impact of plant 

protection and the environment can be stopped only at the development of 
agriculture as a body as a living ecosystem, which has its model in nature, 
which is an alternative to intensification, specialization and dependence full 
to chemicals and pesticides. It is directed harmonious not cause any damage 
agricultural ecosystems environment in which they evolve in accordance 
with the national laws of development of the biosphere [7; 23]. 

Integrated plant protection measures is a technological block in 
technological maps and crop farm, which lies in the dedication of plant 
protection based on the biocenotic principles. Operation integrated 
protection is not just mechanical joining methods and chemical protection 
is not just alternating different sources of protection is not a simple change 
of chemical means other, but deep restructuring includes the concept of 
plant protection. Wide systemic research approach involves the integration 
of knowledge from different sciences such as Phytopathology, entomology, 
microbiology, ecology, virology, biotechnology, etc., which are largely related 
to plant protection. Apart from direct relationships, indirect links integrated 
plant protection is particularly huge and include knowledge related to 
biology, cultivation, economy, healthcare. Namely systemic approach has 
enabled to realize that plant protection include a number of specific systems 
that interact and function as a whole, thus emphasizing the direction of 
solving practical problems by using process modeling methods, which take 
place in agrocenoses. 
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Organic farming as a flexible complex of measures called to ensure 
optimum protection of plants over a long period of time, meeting the 
requirements of sustainable development of society. On the basis of agro 
knowledge they stand as a functional unit of the biosphere and is not geared 
to combating a certain species of harmful organisms, but to control the 
entire complex of harmful organisms that once culture. In order to reduce 
the ravages caused by harmful organisms is to be used natural factors, which 
greatly limits the potential density and damage caused by them [10]. 

The application range of knowledge about immunity and resistance of 
plants to pests and diseases, biotic and abiotic factors that act on harmful 
organisms, introduction and acclimatization beneficial organisms allow 
greatly reduce the population density of pests such an extent that damage to 
them does not exceed the economic damage. We support the use of different 
measures, called the constitutional, which provides adjustment of population 
density and establishing useful agents in agro ecosystems. In conditions 
when applying these measures do not provide the desired effect, propose 
corrective measures that reduce population density of pests to economically 
tolerable level. When applying corrective measures are taken into account 
not only the results close, but subsequent followup, more distant. Organic 
farming involves more administrative costs than conventional farming. 
Being certified organic involves quite a bit of regular record keeping, detailing 
the strict records of their growing practices. The majority of studies claim 
no difference in the nutritional content of organic food from conventional 
food. Keep in mind that the methodology for all of these studies looks at the 
nutrients contained in the food – vitamins, minerals, proteins, etc. If you 
factor in the use of chemical fertilizers, pesticides, hormones and antibiotics 
as part of the equation, organically grown food will come out as more 
nutritious and more healthful every time. 

Organic farming promotes the use of crop rotations and cover crops, 
and encourages balanced host/predator relationships. Organic residues and 
nutrients produced on the farm are recycled back to the soil. Cover crops 
and composted manure are used to maintain soil organic matter and fertility. 
Preventative insect and disease control methods are practiced, including 
crop rotation, improved genetics and resistant varieties. Integrated pest and 
weed management, and soil conservation systems are valuable tools on an 
organic farm. Organically approved pesticides include “natural” or other 
pest management products included in the permitted substances list of the 
organic standards [13].
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Biological protection – the foundation and part of organic farming
From new methods of pest control are the most effective biological that 

the current concept would be more correct to name as their density routing 
methods through biological agents and comprise a broad spectrum of 
processes. These include the introduction and acclimatization of new areas 
of biological entities, mass production and launch seasonal agrocenosis 
protected [19; 20]. 

This is a system for regulating population density of pests, taking 
into account the specific environment and their dynamics, using natural 
mechanisms and entities useful adapted to maintain the populations of pests 
and pathogens below the economic damage, ensuring economic efficiency 
and environmental. Enhancing the efficiency of biological protection can be 
achieved in the phytosanitary situation of the protected-culture knowledge, 
biology capabilities pest and biological agent. Addressing Plant Protection 
and Development of the production of organic products can be achieved 
when applying main groups of biological agents: entomophages, biological 
products (viruses, fungi and bacteria) and biologically active substances, first 
sex pheromones [20; 11]. 

Given the fact that the mechanisms regulating natural ecosystem is 
determined by complex relationships between components lower levels of 
organization of living matter (the consortional systems and food chains), 
which can be searched in accordance with existing methods, it is obvious 
that investigations natural ecosystem in order to determine mechanisms of 
adjustment can be made only in the food web. It is necessary to research the 
relationships that are falling species enlightening plant and phytophagous 
specialized as species polyphagous and oligophagous pests do not determine 
the status circuits of substances, but only serve as elements of doubling the 
mechanisms of transformation of matter and energy. Therefore in order to 
develop models and plant protection systems necessary to detect natural 
ecosystem regulation naturally mechanisms or less modified under the 
influence of anthropogenic factors. As an indication main selection means of 
plant protection do not have to use the degree of destruction of the pest, but 
the elimination phytophagous during the whole ontogenetic and taking into 
account the phenomenon of post action over several years. The persistence 
of biological agents within agrocenosis demonstrates that these is extracted 
from natural conditions, and then apply in order to protect plants become 
artificial analogs of natural compounds regulating density populations of 
harmful organisms. 
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The aim of natural control is to restore a natural balance between pest 
and predator and to keep pests and diseases down to an acceptable level. The 
aim is not to eradicate them altogether.

Pesticides do not solve the pest problem
In the past 50 years, insecticide use has increased tenfold, while crop 

losses from pest damage have doubled. Here are three important reasons why 
natural control is preferable to pesticide use [13]. Pesticides can quickly find 
their way into food chains and water courses. This can create health hazards 
for humans. Human health can also be harmed by people eating foods 
(especially fruit and vegetables) which still contain residues of pesticides 
that were sprayed on the crop. There are a number of harmful effects that 
chemical pesticides can have on the environment. Pesticides can kill useful 
insects which eat pests. Just one spray can upset the balance between pests 
and the useful predators which eat them. Artificial chemicals can stay in the 
environment and in the bodies of animals causing problems for many years. 
Insect pests can very quickly, over a few breeding cycles, become resistant to 
artificial products and are no longer controlled. This means that increased 
amounts or stronger chemicals are then needed creating further economic, 
health and environmental problems.

Development of Ecologic Agriculture in the World
and Republic of Moldova

In response to environmental actions, in 1972, in Versailles was established 
IFOAM who managed to promote organic farming and currently meets 
approximately 1,000 members in 170 countries. The main results of the latest 
survey on certified organic agriculture world-wide show that 43.1 million 
hectares of agricultural land are managed organically by 2 million producers. 
The regions with the largest areas of organically managed agricultural land 
are Oceania (17.3 million hectares or 40% of the global organic farmland), 
Europe (11.5 million hectares or 27% of the global organic farmland) and 
Latin America (6.6 million hectares or 18%). On a global level, the organic 
agricultural land area increased by 6 percent or almost 6 million hectares 
compared with 2012; mainly due to a major increase of organic land in 
Australia. The countries with the most organic agricultural land are Australia 
(17.1 million hectares), Argentina (3.2 million hectares) and the United States 
(2.2 million hectares). The highest shares of organic agricultural land are in 
the Falkland Islands (36.3 percent), Liechtenstein (31.0 percent), and Austria 
(19.5 percent). The countries with the highest numbers of producers are 
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India, Uganda and Mexico [21]. As of the end of 2013, 11.5 million hectares 
in Europe were managed organically by more than 330000 farms. 2.4 % of the 
European agricultural area is organic. Twenty-seven percent of the world’s 
organic land is in Europe. The countries with the largest organic agricultural 
area are Spain, Italy, France, and Germany. There are eight, countries in 
Europe with more than ten percent organic agricultural land: Liechtenstein, 
Austria, Sweden, Switzerland, Estonia, the Czech Republic, Latvia, and Italy. 
Compared to 2012, organic land increased by 0.4 million hectares and the 
European market size was 24.3 billion Euros. As organic moves beyond a 
niche, the organic movement needs to take stocks of what organic has become 
and what the future holds for us all. The movement needs to be prepared 
to cope with future political developments, environmental challenges and 
market trends. IFOAM EU initiated a participatory vision process to prepare 
the movement to proactively face the future [13]. In Republic of Moldova to 
achieve these goals were taken some measures sparse, which did not allow 
this movement to grow. It should be mentioned that it is known for some 
favorable conditions. Besides the achievements already made towards the 
development and application of biological methods of plant protection, the 
primary basis for obtaining organic products were taken a series of measures 
aimed at obtaining, processing and marketing of organic products. It is 
worth mentioning that in terms of production achieved, organic agriculture 
and responding to the objects particularly important for Moldova, as for 
example: 

•	 Meet the growing domestic and foreign natural products, which clearly 
demonstrated the contribution to maintaining and improving the health of 
humans and animals;

•	 Considerably diversified range of product categories in the market is in a 
state of overproduction and increasing the volume of crop production values 
appreciated at the moment we value; 

•	 Facilitates the production activity of native farm out the lack of competition on 
the foreign market for some vegetables and fruits that have optimal conditions 
for the application of technologies for organic products; 

•	 Material interests prices farmers through organic products exceeding 1.5-
3 times the conventional prices, although there has been a 15-20 percent 
decrease in production volume;

•	 Enhances the quality of biological, biochemical and nutritional organic 
products. Given the fact that organic products are not a result of industrial 
processes, the consumer chooses the criteria morphometric but after their 
biological value; 
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• Strengthen opportunities for agricultural producers to enter the western market for 
agricultural products, which is highly conventional and competing products show 
particularly high requirements for organic products. Namely in this way can we 
hope to stop the processes of ecological crisis and maintain the natural dynamic 
balance. Application technologies for organic farming are resulting in products 
with high biological value, healthy, pesticide-free and high-quality content. The 
new paradigm of sustainable development in agriculture is based on respecting 
the following principles: 

• minimization purchased artificial inputs from outside of the farm and avoiding 
them completely in organic agriculture, 

• intensive use of renewable sources of energy mainly of local provenience, 
• a more complete energy and nutrient recycling,
• minimization of the negative impact on the environment, 
• utilization of local, more adapted varieties and hybrids of crops, a higher 

biodiversity of crops,
• restoration of soil fertility, which is determining the vitality and the health of soil, 

crops, animals and people, 
• equity in relationships between producers, processors, distributors, sellers and 

buyers. Republic of Moldova has the legislation in this aspect, harmonized with 
the European and international requirements which includes: 

• the national concept on ecological agriculture and the action plan for the 
implementation of this concept, adopted by the Governmental Decision no 863 
from 21.02.2000, 

• the Law no 115-XVI from 09.06.2005 regarding the ecological production,
•  the Governmental Decision no 149 from 10.02.2006 regarding the implementation 

of the low on ecological production. 
• the Government Decision no. 1078 of 13.10.2008 „Technical regulations for the 

implementation of Regulation EC 834/2007 on organic food production, labeling 
and control”.

In order to respect these principles we should return to holistic (system) 
researches instead of reductionist ones. Improvement of technologies isn’t 
enough for achieving a more sustainable development and especially for 
organic farming systems. Changes for the whole farming system are necessary 
which show the multifunctional role of agriculture. We need to develop self-
sufficient and self-regulating production systems, which are less dependent 
from artificial, industrial inputs, can use more efficiently local resources and 
are friendly to the environment [9]. 

Researches have to be undertaken for the whole food chain – from 
crop breeding, primary production by farmers, processing, marketing up to 
consumers. By saying this we mean to take in consideration not only the 
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production sector, but also the environment and social sectors. In othe words, 
the whole link should be in the attention of researches – from the fork up 
to the table of consumers. Vigorous actions taken in Moldova have allowed 
the institutionalization of this field of activity, increase activities within the 
agricultural producers interested in promoting organic agriculture, approval 
of the National Label „Organic – Moldova” and the recording of significant 
indicators (fig. 1-3).

Fig. 1. Dynamics of organic farms in Moldova

Fig. 2. Dynamics of surface of organic farms in Moldova

Fig. 3. Dynamics of export of organic products in Moldova
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Use of Pesticides in Ecologic Agriculture
Plant protection is one of the major issues in organic farming. Biologic 

crop protection strategies often rely on a limited number of methods that 
provide only partial control of pests and that induce lower yields and economic 
performances. As a result, farmers hesitate to adopt these strategies and doubts 
are cast on the ability of organic agriculture to feed the world. This chapter 
questions how agro ecological concepts may contribute to bio control, while 
taking the different alternative schemes already developed to manage, integrate 
and design crop protection strategies into account. As demonstrated by a 
bibliographic analysis, integrated pest management (IPM) remains the leading 
paradigm in crop protection. It also provides its foundational basis, giving 
priority to ecological processes and alternative techniques to reduce pesticide 
use. Beyond IPM, agro ecology is characterized by a holistic approach and 
the importance given to the design of a „healthy” agro ecosystem. In practice, 
all these concepts are subject to various interpretations, and organic farming 
includes a variety of practices, ranging from intensive input-substitution to a 
comprehensive integrated approach. Organic farmers should be aware of the 
law relating to substances used to protect their crops from harmful organisms. 
In addition to checking that they are allowed to use the product with their 
organic certification bodies, they must also check that substances or products 
are permitted for use in this country before using them on their crops. Even 
natural substances such as plant oils or ingredients used in the food industry 
such as pepper need to have an approval before they can be marketed or used 
as a plant protection product. Any retailers and growers will be the subject of 
enforcement action should it be discovered that they are marketing or using 
an unapproved pesticide. IPM is an effective and environmentally sensitive 
approach to pest management that relies on a combination of common-sense 
practices. IPM programs use current, comprehensive information on the life 
cycles of pests and their interaction with the environment. This information, 
in combination with available pest control methods, is used to manage pest 
damage by the most economical means, and with the least possible hazard to 
people, property, and the environment.

Rolul şi locul preparatelor biologice pentru obţinerea produselor 
ecologice

Given the experience in the production of biological species and the 
need to combat harmful organisms that cannot be countered by other 
means biological, bio developed a special role of local scientists. With their 
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competition they have been implemented and approved a lot of biological 
means, which is a powerful tool to combat harmful organisms and improving 
environmental conditions [20; 22]. Among these are the following: 
Trichodermin BL is constituted under the fungus Trichoderma lignorum 
and used to combat white rot, gray and root vegetable crops, ornamental, 
vegetable and tobacco seedlings and vegetable crops, reducing crop attack 
by pathogens 2-3 times stimulating growth, plant growth by 25-30%. 
Trichodermin F7 – based preparation is the fungus Trichoderma harzianum 
granular and liquid. It is used to combat agricultural crops root rots, root rots 
reducing 1.5-2 times. Nematofagin-BL is constituted under Arthrobotrys 
oligospora fungus and used for combat nematodes in protect technical and 
vegetable crops. Verticil-in – the base of preparation is the fungus Verticillium 
lecanii in the form of a wettable powder. It is recommended for the control 
greenhouse whitefly to the efficacy of 95%. Rizoplan is constituted under the 
bacterium Pseudomonas fluorescens AP-33 and is used to combat the root 
rots of crops. Pentafag is designed to combat bacterial diseases at crops. The 
preparation is based on 5 strains of bacteriophages effective in controlling 
plant diseases caused by bacteria of the genus Pseudomonas.

A lot of viral preparations were developed for pest that cannot be 
combatted by other biological means. Virin-ABB-3 - to combat Hyphantria 
cunea in orchards, forests and parks. The preparation is based on nuclear 
polyhedrosis viruses and cumulative and synergistic action granulosis, 
showing of the epidemic and post-action effects. Virin-MB – to combat 
Cabbage worm and is based on Mamestra brassicae nuclear polyhedrosis 
virus. Virin-OS – to combat insects of genus Agrotis and is based on 
granulosis viruses and nuclear polyhedrosis synergistic action. Virin-HS-2 
– to combat rootworm by cotton and insects of genus Heliothis and is based 
on nuclear polyhedrosis virus. Virin-CP is intended to combat codling moth 
and is based on Carpocapsa pomonella granulosis virus.

Conclusions
Application traditional technologies demonstrate indispensable 

contradiction between the plant protection requirements condition and 
the need to preserve environment. The systemic approach of relations 
between crop and pests opens new possibilities in researching biocenotic 
relationships within ecosystems and halting spending growth trends 
directed to plant protection. Integrated plant protection systems, as an 
element applied conventional and organic farming, is not only a mechanical 
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alternation of chemical methods of pest combating, but a complex of actions 
aimed at using natural mechanisms regulating the density of populations 
of organisms harmful and only in critical conditions, implementation of 
minimum quantities of pesticides. Ensure effective non-chemical plant 
protection systems is becoming reality in the deployment of integrated plant 
protection with predominant application of biological methods of protection. 
Biological plant protection - as an efficient method of avoiding the conflict 
between environmental protection and quality of the plant is based on 
continuous use of information related to monitoring populations of harmful 
and useful organisms, and the use of compensation measures and combat 
application entomophages, bio preparations and biological active substances. 
Republic of Moldova has prerequisites and conditions for the extension and 
deepening of activities sufficient to obtain organic products. Promoting 
organic agriculture requires improving the legal framework, developing 
national strategy on organic food production, monitoring compliance of 
normative acts, strengthening national body for evaluation, inspection and 
accreditation of operators, supporting farmers to shift conversion period. 
Strengthening technology strategy and research functionality to meet needs 
for technological processes aimed at providing means for obtaining and 
processing of organic products is the key position in the intensification and 
extension of educational activities in the taking and processing of organic 
products. Organic farming can be a viable alternative production method for 
farmers, but there are many challenges. One key to success is being open to 
alternative organic approaches to solving production problems. Determine 
the cause of the problem, and assess strategies to avoid or reduce the long 
term problem rather than a short term fix for it.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ДЛЯ 
СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ОПЫЛИТЕЛЕЙ

Резюме
На фоне возрастающей антропогенной нагрузки на природные 

и антропогенные агроэкосистемы изучены защитные эффекты 
микробиологических средств защиты растений, обладающих 
возможностью сохранения биоразнообразия опылителей и полезных 
энтомофагов и микроорганизмов. Обсуждены фитосанитарные 
проблемы, пути решения технологических приемов производства 
и показана биологическая и экологическая эффективность 
микробиологических средств для биологического контроля патогенных 
агентов болезней и вредных насекомых основных сельскохозяйственных 
культур. Представлены результаты разработки и регистрации 
в Республике Молдова биологических препаратов для борьбы с 
возбудителями болезней и вредными насекомыми. Отмечена 
рациональность применения биологических средств защиты растений 
в системах традиционного и экологического земледелия. 
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Summary
On the background of an increasing anthropogenic load on natural 

and agroecosystems, the protective effects of microbiological plant 
protection agents, which have the ability to preserve the biodiversity of 
pollinators and useful entomophages and microorganisms, have been 
studied. Phytosanitary problems, ways of solving technological production 
methods are discussed, and the biological and ecological effectiveness 
of microbiological agents for biological control of pathogenic agents of 
diseases and harmful insects of major agricultural crops is shown. The 
results of the development and registration in the Republic of Moldova 
of biological preparations for combating pathogens and pest insects are 
presented. The rationality of the use of biological plant protection products 
in the systems of traditional and ecological farming is noted.

Введение
Потери урожая вследствии поражения вредными организмами 

составляют 25–30%, а в условиях эпифитотийного развития патогенных 
агентов и инвазивного развития вредных насекомых потери достигают 
50–60%. В мировом масштабе убытки оцениваются в 75 млрд $.

Дестабилизация фитосанитарной обстановки способствует 
снижению генетического потенциала культурных растений, 
упрощению севооборотов с максимальным насыщением их основной 
культурой, повышением доз и введением в защиту растений все новых 
и новых пестицидов. Большую роль в ухудшении фитосанитарной 
обстановки играют изменения в биологических особенностях вредных 
организмов, выражающихся в повышении их резистентности, 
пластичности, адаптивности и вредоносности (Vincent  M.,  Goettel S., 
Lazarovits G., 2007; Voloşciuc Л.T. 2009a; Жученко А.А., 2010).  

Увеличение потерь, обусловленных основными глобальными 
экологическими проблемами неразрывно связано со снижением 
численности и экологической ролью представителей класса насекомых, 
что тревожит не только специалистов энтомологов, но и широкие 
политические и общественные движения (Van Klink R. et al., 2020). В 
докладе Конвенции по биоразнообразию по оценке роли опылителей 
и опыления подчеркивается глобальная роль и проблемы развития 
опылителей. Почти 90% цветковых растений зависят от опыления 
животными, являясь важным элементом функционирования 
экосистем. За последние десятилетия наблюдается значительное 
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уменьшение численности некоторых таксонов опылителей, а оценки 
рисков в отношении состояния опылителей указывают на высокие 
уровни угроз, превышающих 40% (Berry, J.A. et al., 2013). 

Представители класса насекомых, перешедшие к наземному обра-
зу жизни, завоевали воздушную среду и, приспособившись к дефициту 
влаги в атмосфере, заняли одно из ведущих ролей в биогеоценотиче-
ских процессах, в том числе и в кругу вредителей основных сельско-
хозяйственных, леcных, декоративных и других растений (FAO, 2010). 
Разработанные стратегические программы борьбы с вредными орга-
низмами основаны на внедрении устойчивых сортов, использовании 
агротехнических мероприятий, химических и биологических средств 
защиты и направлены на создание и использование систем интегри-
рованной защиты растений. Вместе с тем, на протяжении последних 
лет приемы широкого применения интенсивной химизации вызывают 
многочисленные проблемы, связанные с накоплением в почвах перси-
стентных остатков пестицидов, нарушением биоценотического равно-
весия в популяциях микроорганизмов, снижением качества сельскохо-
зяйственной продукции и массовым исчезновением многочисленных 
видов членистоногих, особенно опылителей и полезных энтомо- и 
акарифагов (Schowalter, T., 2016; Салтыкова Е.С., 2011; Павлюшин В.А., 
2016; ВОЗ, 2018).

В целях обеспечения фитосанитарного равновесия в агроэкосисте-
мах и с учетом разнообразных биогеоценотических функций насеко-
мых в институте разработаны технологические приемы производства 
и использования насекомых в качестве защитных мероприятий, на-
правленных на регулирование численности популяций вредных насе-
комых и клещей (Voloşciuc L. T., 2009b; Vinson S.B. et al., 2016; Boincean 
B. et al., 2020). Комплексное изучение биологических особенностей и 
взаимоотношений полезных энтомофагов (паразитоидов и хищни-
ков) с их природными хозяевами позволили разработать и внедрить 
ряд разнообразных энтомофагов для борьбы с вредными насекомы-
ми, что способствует сохранению динамического экологического ба-
ланса в ценозах сельсхозяйственных растений. Разработка и широкое 
внедрение биологических пестицидов, способствуя снижению пести-
цидного прессинга и, не оказывая прямого воздействия на нецелевых 
объектах, существенно влияют на соотношения между вредными и по-
лезными компонентами агроэкоценозов, создавая оптимальные усло-
вия для развития опылителей и полезных энтомо- и акарифагов (Van 
Engelsdorp D., 2009; BCPC, 2014; Орлинский А.Д., 2016).  
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Решение комплексных фитосанитарных и экологических проблем 
обусловило повышение интереса к экологически безопасным средствам 
защиты растений, ведущее место среди которых принадлежит 
биологическим препаратам, обладающих способностью поражать 
патогенных агентов болезней и вредных насекомых, регулируя их 
численность в агрофитоценозах и обеспечивая возможность получения 
экологических продуктов. 

Материалы и методы
В исследованиях использованы штаммы энтомопатогенных 

вирусов, грибов, актиномицетов, микроспоридий и бактерий 
антагонистов возбудителей болезней сельскохозяйственных культур, 
штаммы полезных микроорганизмов и образцы биологических 
препаратов (Voloşciuc L., 2009b). В качестве тест-объектов использованы 
штаммы фитопатогенных грибов родов Alternaria, Fusarium, Botrytis, 
Monilia и фитопатогенных бактерий рода Pseudomonas, Erwinia, а также 
полезных микроорганизмов специализированной коллекции полезных 
и фитопатогенных микроорганизмов Института генетики, физиологии 
и защиты растений (Voloşciuc L., 2015).

Антагонистическую активность бактериальных культур 
оценивали методом лунок. Результаты учитывали после 18-24 часов 
инкубации при температуре 28-30 ºС по диаметру зон задержки роста 
тест-культур. Определение антагонистической активности грибных и 
бактериальных штаммов проводили методом встречных культур на 
картофельно-сахарозном агаре, определяя характер взаимоотношений 
антагониста и патогена: наличие или отсутствие стерильных зон, 
размер, цвет, плотность, толщину и направление роста мицелия 
патогена (Захарова Н.Г., и др., 2002; Битти, К. Р. и др, 2018). 

Установление фитотоксичности штаммов проводили методом 
обработки семян тестируемыми культурами и биопрепаратами 
методом погружения корневой системы здоровых проростков в 
суспензию штаммов антагонистов для дальнейшего проращивания в 
рулонах фильтровальной бумаги.

Определение защитного эффекта культур и штаммов 
антагонистов осуществляли на фоне искусственного заражения семян 
патогенами в лабораторных условиях во влажной камере методом 
агаровых блоков. Полевое тестирование и испытание в лабораторных 
условиях биологических агентов и средств, разработанных на 
их основе, проведено в рендомизированных повторностях по 
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Доспехову Б. (1985), с математической обработкой результатов. При 
статистической обработке результатов экспериментов определяли 
средние арифметические и их доверительные интервалы для уровня 
вероятности 95%.

Результаты и обсуждение
Снижение численности наземных насекомых и коллапс опылителей

На протяжении последнего десятилетия феномен коллапса 
пчелинных колоний продолжает уничтожение популяций медоносных 
пчел. Большинство ученых сообществ сходятся во мнении, что это 
вызвано комбинацией факторов, начиная ухудшением условий 
окружающей среды, изменением климата, увеличением объемов 
используемых пестицидов, особенно класса неонекотиноидов, 
увеличение вредоносности идентифицированных и неизвестных 
вирусов и патогенных агентов болезней. Продолжение феномена 
нанесет глубокие экологические проблемы и серьезно повредит 
многомиллиардную пищевую и фармацевтическую промышленность 
(Frazier Jim, 2011; Alburaki M. et al., 2018).

На фоне возросшего импакта, причиненного вредными насеко-
мыми, отмечено что изменение экологической обстановки и в первую 
очередь изменение климата, в природе за последнее десятилетие резко 
снижается численность насекомых во времени. Интерес к этой про-
блеме определен огромной экологической ролью насекомых, которые 
составляют 90% от всех животных Земли и суммарный вес насекомых 
составляет 2/3 зоосферы, а около 1900 видов насекомых употребляется 
в пищу человека. Одновременно следует добавить, что общее количе-
ство насекомых сокращается на 2,5% в год, а за последние 30 лет 75-80% 
насекомых погибли в заповедниках. У 68% видов насекомых отмече-
но сокращение численности, а за последнее десятилетие отмечено вы-
мирание 53% бабочек, 49% видов жуков, 46% видов пчел и 37% видов 
стрекоз (Goulson, D. et al., 2015; Hanson Thor, 2018).

Согласно мета-анализу, проведенного Van Klink R., et al. (2020), 
количество наземных насекомых в мире сокращается на 0,92% в год, 
что соответствует примерно 24% за 30 лет. В то же время количество 
насекомых, обитающих в пресной воде, ежегодно увеличивается в 
среднем на 1,08%. Несмотря на средние значения, тенденции на разных 
континентах сильно различаются, а в районах, где воздействие человека 
минимизировано, тенденции выражены слабее. Это результаты 

_dr_Volosciuc.indd   141 1/4/2022   9:47:24 PM



– 142 –

крупнейшего на сегодняшний день исследования по изменению 
численности насекомых, включающих в себя 1676 точек исследований 
по всему миру, опубликованные в журнале Science. 

  Исчезновение насекомых было самым заметным в западных и 
центральных штатах США, а также в Европе, где негативные тенденции 
изменения численности насекомых отмечаются, начиная с 2005 
года (Anderson K.E. et al., 2011; Sydney A. Camerona, 2011; Smith M.L., 
2012; Berg, Å. еt al., 2016; CaraDonna P.J. et al., 2018). Многочисленные 
прогнозы массового исчезновения больших таксономических групп 
членистоногих и на этом фоне отмеченное бурное развитие многих 
вредных насекомых являются реальной угрозой сельскохозяйственных 
отраслей, да и для глобальной экономики, в целом. 

Использование cистемных неоникотиноидов в последнее время 
значительно увеличилось за счет обработки трансгенных семян и 
применения для защиты многих сельскохозяйственных, лесных и 
декоративных культур в борьбе с многочисленными вредителями. 
Маловероятно, что дозы неоникотиноидов от обработки семян 
достигнут необходимого уровня, превышающие 100 частей на 
миллиард в пыльце или нектаре, чтобы серьезно повредить 
медоносным пчелам. Однако пыль от неправильно составленных или 
примененных средств обработки семян или гуттационная вода из 
выделений желез на обработанных растениях содержат необходимые 
высокие уровни остатков для непосредственного уничтожения 
пчел (Evans, J.D., Schwarz, R.S., 2011). Эти продукты, благодаря 
особенностям проникновения и действия на нейрофункциональные 
механизмы насекомых, очень токсичны для пчел, подвергшихся 
прямому воздействию, или остатков на цветущих культурах или 
сорняках. Следует учесть, что если пестициды применяются в любое 
время, особенно на фазе цветения, пчелы подвергаются гибели, даже 
при использовании пестицидов с коротким сроком действия, какими 
являются пиретроиды. Поэтому вечерние обработки не гарантирует, 
что пчелы не получат токсичные дозы в последующие дни (Hahn, M., 
& Brühl, C. A., 2016, Ченикалова Е.В., Черкашин В.Н., 2019). 

Проблемы охраны разнообразия опылителей в основном 
касаются сохранения разнообразия насекомых. При этом опыление 
подразумевает наличие взаимной адаптации у растений и животных, 
которые встречаются в пространстве и времени и вступают в 
сложные, порой недостаточно изученные отношения. В настоящее 
время нарастает убежденность, что плотность популяций опылителей 
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сокращается. Большинство этих опасений связано с множеством 
зарегистрированных случаев сокращения популяций медоносной 
пчелы (Apis mellifera), а также с наличием сведений о снижении 
численности или даже вымирании некоторых групп пчелиных, 
например, шмелей (Oliver R., 2010; Kaplan Kim, 2014).

В ответ на негативные тенденции экологического состояния 
и мощного импакта на развитие энтомофагов, опылителей и 
пчел отмечено повышение активности научного сообщества и 
общественных организаций в поддержке представителей полезных 
насекомых, таким образом установлен Международный день 
защиты пчел. В Декларации Коалиции по сохранению опылителей 
предусмотрены меры для защиты опылителей и мест их обитания, 
направленные для приостановку снижения их популяций посредством 
разработки и применения стратегий, направленных на содействие 
распространению благоприятных для опылителей местообитаний 
и улучшению управления опылителями и снижения рисков от 
вредных организмов, патогенов и инвазивных видов и уменьшению 
использования пестицидов, применению мер по управлению рисками 
и разработки альтернативы их использованию (Potts, S. et al., 2010; 
Wood Andrew, 2018; CBD/SBSTTA/REC/22/9, 2018).

Мировое сообщество пришло к осознанию невозможности 
реализации модели устойчивого развития без приоритета ценности 
живой природы как важнейшего эколого-экономического индикатора, 
для чего необходима стоимостная оценка природных ресурсов на 
основе экосистемного подхода, формирования понятий природного 
капитала и концепции экосистемных услуг. Рациональным становится 
разработка экосистемного сервиса, как средство выявления угроз 
природным экосистемам для выработки социально приемлемых и 
эффективных решений многих экологических вопросов (Панков Д., 
2009; Гаева Д. В., 2015).

Зависимость человеческого общества от растений и опылителей 
выходит далеко за рамки производства продуктов питания. Утрата 
опылителей не приведет к полному исчезновению растений на Земле, 
поскольку различные растения опыляются ветром и другими факто-
рами, способствующими опылению, а другие виды растений полно-
стью полагаются на самоопыление для производства семян и сель-
скохозяйственной продукции (Rucker R.R., Thurman W.N., Burgett M., 
2019). Однако это изменит состав растительных сообществ с серьез-
ными последствиями для животных, являющихся активными участ-
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никами трофических цепей или используют их в качестве убежища. 
Эти изменения будут иметь множество разветвлений, многие из ко-
торых трудно предсказать на фоне зависимости человека от расте-
ний, а растений от опылителей. Становится явной необходимость со-
хранения баланса, чтобы поддерживать жизнь на Земле и защищать 
выживание и здоровье человека. Разработка и широкое внедрение 
микробиологических средств защиты растений открывает большие 
возможности для достижения этой благородной цели.

Перспективы разработки новых биологических препаратов
До настоященго времени наиболее распространенным методом 

защиты растениеводческой продукции является применение 
пестицидов, обеспечивающих высокую степень подавления основных 
типов вредных организмов. Однако их интенсивное использование 
приводит к загрязнению продукции растениеводства, почв, 
окружающей среды, подавлению развития человека и нецелевых 
организмов, развитию резистентности растений (IAASTD, 2009). 
В целях исключения распространения отрицательных эффектов и 
обеспечения продовольственной безопасности все щире развивается 
биологическая защита сельскохозяйственных культур, ведущее место 
среди которой принадлежит разработке и применению биопестицидов 
основанных на полезных микроорганизмах (вирусов, бактерий, 
актиномицетов, грибов и простейших), а также продуктов их 
жизнедеятельности (Debach P., Rosen D., 1991; Voloşciuc L., 2009b, 2019). 

Необходимось разработки технологических приемов 
производства и применения микробиологических средств для защиты 
растений от вредителей и патогенных агентов болезней продиктована 
фитосанитарными проблемами, вызванными вредными организмами 
и усложнением экологической обстановки при использовании 
пестицидов. Признание роли полезных микроорганизмов остается 
доказательством целесообразности включения микробиологических 
препаратов в системы совершенствования интегрированной защиты 
растений, что является одной из важнейших народно–хозяйственных, 
и природоохранных проблем, решение которых призвано обеспечить 
фитосанитарную безопасность агроэкосистем [Kenis Marc, 2017; 
Семеренко С.А., 2015; Павлюшин В. и др., 2016).

Будучи выделенными из состава природных сообществ, 
микроорганизмы входящие в структуре биопестицидов, обеспечивают 
ряд явных преимуществ: 

_dr_Volosciuc.indd   144 1/4/2022   9:47:24 PM



– 145 –

•	 экологическая безопасность обеспечивается природным происхождением 
и отсутствием механизмов изменения состава агробиоценозов;

•	 непатогеность и нетоксичность для человека и животных;
•	 не загрязняют окружающую среду; 
•	 проявление персистентности в ряду поколений вредных организмов и 

отсутствием действия патогенности для растений; 
•	 отсутствие мутагенной и онкогенной активности; 
•	 участие в биогенных превращениях макро- и микроэлементов и 

образование множества биологически активных веществ;
•	 способность участвовать в процессах биодеградации ксенобиотиков;
•	 отсутствие или малые сроки ожидания;
•	 возможность отказа от применения химических средств защиты растений, 

снижение общей пестицидной нагрузки и улучшение плодородия почв;
•	 участие в защите широкого спектра сельскохозяйственных культур в 

системах традиционного и экологического земдеделия. 

Концепция развития биотехнологических приемов в 
сельскохозяйственной отрасли Республики Молдова основывается 
на системном подходе к экологически безопасным средствам защиты 
растений (вирусным, бактериальным, грибным, актиномицетным, 
нематицидным биопрепаратам) и возможность их локального 
малотоннажного производства (Voloşciuc L.T., 2014, 2020). Зарегистри-
рованные результаты, направленные на разработку и внедрение био-
логических пестицидов доказывают, что микробиологические средства 
защиты растений, будучи включенными в состав интегрированной 
защиты растений, представляют существенные возможности регули-
рования численности вредных организмов, способствуя обеспечению 
продовольственной безопасности, и для сохранения окружающей 
среды и решения экологических проблем (Voloşciuc L.T., 2017, 2018).

Разработка технологических процессов производства 
биологических препаратов

Микроорганизмы, являясь активными компонентами природных 
и антропизированных ценозов, играют важнейшую роль в устойчивом 
сельском хозяйстве, что открывает большие возможности их 
использования в борьбе с вредными организмами, последствиями 
изменения климата и другими глобальными экологическими 
проблемами.
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Биологические препараты уже доказали потенциальные возмож-
ности в качестве средств биологического происхождения на основе 
разнообразных микроорганизмов для регулирования численности по-
пуляций вредных организмов. Их производство включает множество 
взаимосвязанных физических, химических, биофизических процессов, 
происходящих в действующих технологических линиях. Характери-
стика и эффективность микробиологических средств защиты расте-
ний определяются биологическими особенностями агентов, на основе 
которых они разработаны (Voloşciuc L.T., 2009б), а экологичность опре-
деляется отсутствием элементов загрязняющих сельскохозяйственную 
продукцию и окружающую среду. 

Отсутствие резистентности, на фоне быстрого привыкания вред-
ных организмов к используемым пестицидам, определяется тем, что 
применение биопрепаратов не позволяет целевым объектам вырабо-
тать иммунитет. Высокая селективность определяется тем, что био-
инсектициды действуют избирательно и уничтожают только опре-
деленный спектр вредителей, не нарушая динамичного природного 
равновесия (Коваленков А.О. и др., 2017).

Использование в любой фазе вегетации определяется тем что 
биопрепараты не имеют ограничений по использованию в разные 
фазы развития растения, поскольку не содержат вредных компонентов, 
которые могут накапливаться в растениях.

Высокая рентабельность определяется не только окупаемостью, 
но и стоимостью биологических средств защиты, которая зачастую 
гораздо ниже, а эффективность выше, а также проявлением действия 
препарата на протяжении всей вегетации и пролонгированным дей-
ствием. Ингредиенты биопрепаратов, благодаря высокой физиолого-
биохимической деятельности, положительно влияют на фитосанитар-
ное состояние культурных растений и улучшают плодородие почвы. 
Кроме этого, применение биопрепаратов позволяет избежать депрес-
сии у растений.

Обеспечение традиционного и экологического земледелия 
разнообразными эффективными биопестицидами неразрывно 
связано с действующим рынком биопрепаратов, что подтверждается 
расширением сети промышленных предприятий по производству 
биологических средств защиты растений (Вашингтон, 2005; Фукуяма 
Ф., 2006; Коломиец Э.И., 2017). Отвечая на вызовы растениеводства об 
обеспечении устойчивого развития сельского хозяйства, становится 
очевидной необходимость инвестирования интеллектуальных и 
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других ресурсов для создания достаточных объемов разнообразных 
биопестицидов для управления численностью популяций вредных 
организмов (Allen V. Barker., 2010; Павлюшин В.А. и др., 2016; Йошкар-
Ола, 2019).

По сравнению с мировым производством пестицидов, рынок 
биологических средств защиты растений занимает лишь небольшую 
долю. С учетом возрастающего роста производства экологически 
безопасных средств защиты растений, мировой рынок биопрепаратов 
растет, достигнув $9 млрд, увеличиваясь ежегодно на 14,6%. 
Положительная динамика роста производства и применения 
биопестицидов неразрывно связана с разработкой технологических 
приемов производства и применения эффективных перспективных 
местных штаммов-продуцентов. 

Технология производства биопрепаратов включает следующие 
операции: подготовка посевного материала, приготовление питательных 
сред, культивирование микроорганизмов, выделение и очистка 
препаратов, определение качества и стандартизация биопрепарата, 
расфасовка готового продукта. Биотехнологические процессы 
производства определяются особенностями жизнедеятельности 
различных групп микроорганизмов, что определяет необходимость 
поддержания многих условий. Так, процессы накопления биомассы 
является частью многостадийного производства, причем целевой 
продукт стадии биосинтеза часто не является товарным и подлежит 
дальнейшей переработке, что определяет необходимость поддержания 
асептических условий. Производство полезных микроорганизмов 
осуществляется в гетерогенных системах или в живых клетках 
организмов-хозяев, поэтому технологический процесс характеризуется 
вариабельностью и изменением физико-химических свойств биомассы 
и разнообразием механизмов регуляции роста ее продуцентов. 

Ведущим звеном при разработке биопрепаратов является выде-
ление, идентификация, отбор и селекция новых штаммов, что обеспе-
чивает использование адаптированных к местным условиям, а также 
приобретение новых свойств в агрессивности и вирулентности против 
вредных организмов. Таким образом, фиксируется высокая биологи-
ческая активность, технологичность (подходящие температурные ус-
ловия, способность утилизировать дешевые источники питательных 
сред, высокая скорость роста), устойчивость к биоценотическим фак-
торам и к пестицидам. На этом этапе мы проводим работу по селекции 
перспективных продуцентов путем скрещивания и использования ме-
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ханизмов взаимоотношений между элементами предполагаемых био-
препаратов, обеспечив синергетический эффект. 

Важным элементом в разработке эффективных биопестицидов 
остается создание и оптимизация питательных сред и условий 
культивирования продуцентов, что обеспечивает возможность 
управления метаболическими процессами, повышение биологического 
потенциала продуцентов для подавления целевых объектов. С этой 
целью создана коллекция полезных микробиологических агентов, 
что определяет возможность изучения многочисленных вопросов 
взаимоотношения между микроорганизмами, относящимися к разным 
таксономическим группам, определения спектра средств защиты 
растений для регулирования численности популяций как вредных 
насекомых и клещей, так и возбудителей болезней основных групп 
сельскохозяйственных культур.

Микробиологическая защита сельскохозяйственных культур 
от вредных организмов основана на биоценотических принципах и 
обеспечивается использованием широкого спектра биологических 
агентов. Среди причин, препятствующих широкому распространению 
биопрепаратов, следует признать их низкую технологичность 
и снижение биологической эффективности при длительном их 
хранении. Для определения эффективности препаративных форм 
в качестве критерия качества использовалась жизнеспособность и 
биологическая активность биоагентов в процессе их длительного 
хранения и применения. Успех разработки технологии производства 
биопрепаратов зависит от методов получения препаративной 
формы, качество которой определяет длительность хранения и 
целевую биологическую активность биопрепарата. Повышение 
эффективности действия биопестицидов неразрывно связано 
с созданием технологичных препаративных форм, способных 
обеспечить сохранение и активизацию биологической эффективности 
биологических агентов, а также сохранность компонентного состава 
препарата и вносимых добавок. Биопрепараты, созданные нами на 
основе микроорганизмов, относящихся к разным таксономическим 
группам (вирусы, бактерии, актиномицеты, микроскопические грибы), 
чувствительны к многим абиотическим факторам окружающей 
среды, в первую очередь солнечной радиации, высушиванию, 
перепаду температур, рН. Решение этих проблем нами достигнута 
путем вариации препаративных форм, используя многочисленные 
составы жидких, порошкообразных, пастообразных, а также в виде 
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гранул, технологичных при применении и удобных при хранении и 
транспортировке.

Обеспечение широкой гаммы микробиологических средств защи-
ты растений достигается путем разработки технологических приемов 
их применения для защиты разнообразных сельскохозяйственных 
культур. Исключительную роль имеют проявления эпизооточеского 
характера энтомопатогенных вирусов, бактерий и микроспоридий, а 
также синергетическое действие между биологическими агентами в 
смешанных инфекциях. Данное обстоятельство подтверждается кон-
цепцией создания и использования полифункциональных биопрепа-
ратов двух типов профилактического и пролонгированного действия 
на основе живых культур микроорганизмов и биопрепаратов. 

Расширение спектра биологических препаратов для 
защиты растений

Развитие экологического земледелия неразрывно связано с 
разработкой и широким применением биологических средств защиты 
растений, среди которых ведущая роль принадлежит использованию 
биопестицидов (Chandler D. et al., 2010; BCPC, 2014). Обеспечение 
спектра микробиологических средств защиты растений возможно 
на биотехнологических разработках, использующих разнообразные 
компоненты живых организмов: бактериальные, вирусные, грибные, 
актиномицетные, микроспоридиальные и нематодные биопрепараты 
(Registrul de stat, 2014). Среди них можно выделить:
•	 средства, содержащие продукты биологической активности живых 

организмов: биологически активные вещества, половые феромоны, 
экстракты.

•	 биотехнологические препараты, основанные на очищенных продуктах 
разнообразных метаболических реакций: антибиотики, ферменты, 
стимуляторы роста, гормоны и токсины.

•	 устойчивые генетически модифицированные организмы.

  Главной особенностью биопрепаратов является их безвредность для 
человека, окружающей среды, домашних и диких животных, насекомых 
(опылителей, энтомофагов) и других представителей биоценозов. 
Данное обстоятельство определяет необходимость и возможность 
их применения, как в крупномасштабных сельскохозяйственных 
предприятий, так и для малых фермерских хозяйств. Низкая 
токсическая нагрузка на агроэкосистемы, благотворное действие на 
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полезную энтомо- и акарифауну, быстрое прилипание на листовой 
поверхности растений, короткий срок ожидания, обеспечивают 
высокий уровень защиты растений в экологическом земледелии, что 
позволяет минимизировать применение пестицидов и способствует 
сохранению экологического баланса в биоценозах.

Для обеспечения достаточного спектра микробиологических 
средств защиты растений, следует учесть, что к микроорганизмам, со-
ставляющим основу биопрепаратов, со стороны специалистов сель-
скохозяйственного производства выдвигаются жесткие требования. 
Наряду с требованиями высокой биологической активности и техно-
логичности, они должны обеспечить безопасность для человека, те-
плокровных животных, полезных насекомых, рыб, почвенных микро-
организмов (Новикова И.И., 2005, 2019). 

Разработка экосистемных технологий интегрированной защиты 
растений включает сложные системы взаимодействия между 
полезными и вредными организмами, которые, с одной стороны, 
должны способствовать существенному снижению связи между 
сельскохозяйственными растениями и вредными организмами, 
а с другой – усилению трофических связей между фитофагами и 
энтомофагами. В условиях преобладания фитофагов и увеличения 
плотности популяций, разработаны системы мер по снижению степени 
ущерба ниже экономического порога вредоносности.

Для защиты растений от возбудителей болезней растений нами 
разработаны технологические приемы производства и применения 
препаратов на основе антагонистических свойств и действия их при-
родных метаболитов. Достоинства использования препаратов состо-
ят в высокой активности, быстродействии, отсутствии устойчивости 
у целевых объектов и достаточный срок их хранения в составе сухих 
и жидких препаративных форм. Сотрудники Института генетики, 
физиологии и защиты растений АНМ, выделяя, идентифицируя и 
определяя биологические особенности многих полезных микроорга-
низмов (вирусов, бактерий и микроскопических грибов), разработали 
оригинальные технологические приемы производства и применения 
эффективных биопрепаратов для подавления численности вредных 
организмов, оказывающих наибольший импакт для основных сельско-
хозяйственных культур. 

Бакуловирусный препарат Virin-hSP предназначен для 
борьбы с гусеницами хлопковой совки (Helicoverpa armigera), 
которая на протяжении последних лет постоянно расширяет ареал 
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распространения и спектр поражаемых растений. Препарат разработан 
на основе высокоспецифичного вируса ядерного полиэдроза в виде 
пасты с титром 6 млрд полиэдров/г. В условиях Республики Молдова 
рекомендован для борьбы с хлопковой совкой на томатах, перцах, 
сахарной кукурузе с нормой применения 0,2 кг/га.

Бактериальный препарат Paurin представлен на основе 
бесспоровых бактерий вида Pseudomonas fluorescens BKM CP 330 
D для борьбы с возбудителем бактериального рака (Agrobacterium 
tumefaciens) на плодовых культурах и виноградной лозе.

Грибной препарат trichodermin Sc разработан в виде жидкой 
препаративной формы на основе гриба Trichoderma lignorum M-10 
для борьбы с патогенными агентами подсолнечника (Sclerotinia 
sclerotiorum), сои (Fusarium spp.), виноградной лозы (Botrytis cinerea), 
обеспечивая высокую биологическую, экономическую и экологическую 
эффективность.

Грибной препарат Gliocladin Sc представляет собой 
биологический фунгицид на основе биологически активных веществ 
гриба Trichoderma virens 3X для борьбы с белой гнилью подсолнечника 
(Sclerotinia sclerotiorum), фузариозом сои (Fusarium spp.) и серой 
гнилью виноградной лозы (Botrytis cinerea).

Значение зарегистрированных микробиологических средств не 
ограничивается только существенной биологической, экологической и 
экономической эффекивностью, но и возможностью их включения в 
системы традиционного и экологического земледелия. 

Cоздание препаратов на основе микроскопических грибов
рода Trichoderma

Учитывая противоречивые мнения о роли биологических 
препаратов, на фоне возрастающих потребностей в экологически 
безопасных средствах защиты растений, нами разработаны 
биопестициды, испытание которых аргументированно доказали, 
что биопрепараты более привлекательны чем пестициды. Стало 
очевидным, что биопрепараты способны заменять фунгициды с 
низкой эффективностью, в условиях, где использование химических 
средств невозможно, а также в системах экологического земледелия 
(Штерншис М. В. и др., 2018). 

Полученные результаты на протяжении долголетнего перио-
да позволили зарегистрировать 3 препарата на основе грибов рода 
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Trichoderma, которые на основе двух механизмов, ризосферной компе-
тентности и индуцированной системной устойчивости, обеспечивают 
долговременную защиту от множества фитопатогенных агентов. Грибы 
этого рода являются естественными обитателями почв, где они хоро-
шо размножаются, активно участвуя в круговороте веществ в почве. 
Обладая сильным ферментативным комплексом и высокой антибио-
тической активностью, грибы обладают мощной конкурентной актив-
ностью и подавляют многих возбудителей болезней растений. Благо-
даря высокому потенциалу вегетативного и бесполого размножения 
грибы рода Trichoderma быстро колонизируют органический субстрат 
и занимают наиболее оптимальные экологические ниши. Используя 
перечисленные биологические особенности, нам удалось выделить, 
идентифицировать и определить взаимоотношения с многочисленны-
ми патогенными агентами болезней сельскохозяйственных культур, 
что позволило разработать технологические приемы производства и 
применения трех биопрепаратов для подавления широкой гаммы па-
тогенов. 

На основе разнообразных штаммов грибов рода Trichoderma по-
лучены биопрепараты для борьбы с возбудителями болезней многих 
зерновых, зернобобовых, овощных и технических культур. Определе-
ны технологические особенности применения при предварительной 
обработке семян, нормы расхода и кратность обработки во время ве-
гетационного периода. Оценка экологических последствий примене-
ния препарата показывает положительное влияние триходермина на 
биологическую активность и плодородие почвы, что сопровождает-
ся повышением активности почвенной биоты. Из видов Trichoderma 
sp. нами используются Trichoderma harzianum, Trichoderma lignorum и 
Trichoderma viride, характеризующиеся наибольшей биологической 
активностью.  Зарегистрированные 3 биопрепарата триходермина и 
препарат глиокладин обеспечивают высокие биологические, экологи-
ческие и экономические показатели, будучи использованными в систе-
мах традиционного и экологического земледелия. 

Наиболее эффективно применение триходермина при выращива-
нии овощных культур в защищенном грунте, так как здесь складыва-
ются наиболее оптимальные гидротермические и почвенные условия 
для проявления защитного и стимулирующего действия биопрепарата. 
В открытом грунте гидротермические условия не столь благоприятны, 
как в теплицах, но и в этом случае нередко можно получать неплохой 
защитный эффект, например, в борьбе с серой гнилью винограда, кор-
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невыми гнилями на зерновых, зернобобовых, овощных и технических 
культурах (Registrul de stat, 2014).

Препарат не оказывает ингибирующего действия на рост и 
развитие растений, стимулирует всхожесть семян на 10-15%, рост 
корней на 9-19%. Штаммы микроскопического гриба Trichoderma 
растут в широком диапазоне температур (от 10 ºС до 35 ºС) и в интервале 
рН от 3,5 до 8,0.  Использование триходермина для обработки семян и 
тепличного грунта перед посадкой рассады снижает заболеваемость 
растений в 1,5-3,5 раза и способствует повышению урожайности в 
полевых условиях на 13-18%.

Разработка биофунгицидов на основе бесспоровых 
бактериальных псевдомонад

В целях расширения спектра биологических фунгицидов, на 
протяжении последних лет проводятся исследования по разработке 
технологических приемов производства и применения биологических 
препаратов на основе антагонистических бесспоровых бактериальных 
псевдомонад. 

Учитывая потенциальные возможности патогенного агента 
бактериального рака поражать широкий круг плодовых культур 
и виноградной лозы и отсутствие эффективных химических 
средств, нами разработаны технологические приемы применения 
бактериальных культур для борьбы с этим вредоносным патогеном. 
Болезнь вызывают   различные штаммы бактерии Agrobacterium 
tumefaciens, которая встречается во многих почвах. Распространению 
болезни способствуют резкие перепады температуры, почвенные 
вредители и механические повреждения растений. Возбудитель может 
вымываться водой из сосудов и заражать соседние саженцы, устойчив 
к низким температурам (-320С) и сохраяется долгое время в почве 
(Сираева З.Ю., Захарова Н.Г., Егоров С.Ю., 2004).  

Патогенный агент нарушает процесс поступления питательных 
веществ в надземную часть растения, что снижает урожайность на 
10-20%. Возбудитель бактериального рака – Agrobacterium tumefaciens 
– подвижная почвенная бактерия, представляет собой палочковидные 
грамотрицательные патогены, которые при попадании в места ранений 
проникает в сосуды и передвигается по всему растению. Опасность 
связана с тем, что возбудитель может длительное время находиться 
в сосудах растений в латентной форме без особых симптомов на 
поверхности подземных и наземных частей растений.
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Бактерия встраивает часть своего генома в ДНК растения-хозяина, 
меняет его генетическую программу и стимулирует клетки винограда 
к нерегулярному делению, которое развивается уже без участия 
возбудителя. Начало опухолеобразования у винограда приурочивается 
к периоду «плача» кустов, когда в места ранений проникает огромное 
количество патогенных бактерий, значительная часть попадая в почву. 
В результате сложных биологических процессов с участием ферментов 
бактериальной и растительной клеток участок бактериального гена, 
Ti плазмида, встраивается в хромосому клетки растения, которая 
начинает делиться по модели опухолевого роста. В процессе развития 
болезни блокируются проводящие пути и останавливается ток 
питательных веществ, что приводит к некротизации отдельных лоз, 
рукавов и целых кустов. Зараженное растение становится хронически 
больным. 

В практике защиты растений отсутствуют химические препараты 
с бактерицидным эффектом, способные проникать глубоко в ткани 
растения без оказания фитотоксичного действия, а устойчивых к 
бактериальному раку сортов винограда нет. Разработаны препараты, 
которые могут уничтожить бактериальный рак в почве и на поверхности 
растения с помощью специальных бактериальных препаратов, 
к которым относится и нами разработанный препарат Паурин, 
созданный на основе почвообитающей сапрофитной бактерии рода 
Pseudomonas. Продукты ее метаболизма обладают антимикробиальным 
и противоопухолевым действием без фитотоксичного эффекта по 
отношению к растению-хозяину. Препарат Паурин не оказывает 
вредного воздействия на окружающую среду, безвреден для человека, 
животных, насекомых (Registrul de stat, 2014). 

Проведенные исследования доказали что предпосадочная бакте-
ризация черенков и корней саженцев обеспечивает размножение в ри-
зосфере растения микроорганизмов  антагонистов возбудителя рака, 
что предупреждает заражение из почвы или из растительных сосудов, 
латентной инфекции. Обработка паурином привитых черенков про-
водится в процессе стратификации и припосадочном внесении в по-
чву школки. Эффективность обеспечивается исключением заражения 
Agrobacterium tumefaciens vitis, что обеспечивает увеличение выхода 
здоровых саженцев до 89-95% и увеличение выхода стандартных са-
женцев. При посадке новых виноградников обработка саженцев пау-
рином осуществляется перед посадкой, что обеспечивает исключение 
вторичного заражения, предупреждение появления опухолей на ку-
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стах и увеличение приживаемости саженцев на постоянном месте до 
98-100%. При уходе за молодыми и плодоносящими виноградниками 
проводится ранневесенняя обмывка паурином кустов до начала сокод-
вижения, мест ранений до или после катаровки, а также одно опры-
скивание штамбов и рукавов кустов во второй половине июля. Это 
обеспечивает исключение распространения возбудителя, исключение 
появления новых опухолей на кустах, увеличение периода эксплуата-
ции виноградников на 12-20 лет.

Псевдомонады подавляют развитие фитопатогенных грибов 
в основном за счет образования сидерофоров, обеспечивающих 
супрессивное действие против патогенных агентов, на основе 
биосинтезируемых антибиотиков и конкуренцией за источники 
углерода. 

Среди этой группы биопестицидов наиболее широкое распростра-
нение приобретает жидкий бактериальный препарат Ризоплан, соз-
данный на основе бесспоровых бастерий Pseudomonas putida для пред-
варительной обработки семян, корневой системы рассады, саженцев и 
черенков, а также во время вегетационного периода развития широко-
го спектра сельскохозяйственных растений. 

Препарат характеризуется рядом преимуществ: применяется в 
любую фазу развития растений, обладает фунгицидным и бактерицид-
ным эффектом и оказывает ростстимулирующее действие, не прово-
цирует резистентности у фитопатогенов и не оказывает отрицательно-
го влияния на качество сельскохозяйственной продукции, безопасен 
для человека, теплокровных животных, полезных организмов и окру-
жающей среды, совместим с другими биологическими и химическими 
средствами защиты растений и фертилизантами.

Препарат демонстрировал высокую эффективность в борьбе с 
корневыми гнилями зерновых и зернобобовых культур, комплекса 
возбудителей болезней овощных и технических культур, патогенами 
плодовых. Норма расхода на одну тонну семян составляет 0,5 л препарата. 
Биологический агент ризоплана, обладая высокой биологической 
активностью, участвует в процессах глубокой перестройки на 
физиолого-биохимическом уровне, что активизирует защитные 
реакции растений. Это обеспечивает повышение биологической 
эффективности до 60,0-85,0% и на основе активизации биологического 
потенциала растений значительно увеличивает экономические и 
экологические показатели сельскохозяйственных культур.   
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Предложены и апробированы схемы биологической борьбы с 
возбудителями альтернариоза, серой и белой гнилей, фузариозного и 
вертициллезного увядания растений, септориоза злаковых, обыкно-
венной корневой гнили, а также черной пятнистости, бактериального 
рака и некроза сердцевины томата, сосудистого и слизистого бактери-
озов капусты. Бактериальные препараты на основе актиномицетов и 
флуоресцирующих псевдомонад показали выраженный стимулирую-
щий эффект и защитное действие на растения огурца и томата, сни-
жая распространение вредоносных заболеваний огурца в защищенном 
грунте на 20-30%. Биомасса корневой части растений увеличивалась в 
среднем на 15-18%, наземной – на 13-27%.

Разработка и применение бакуловирусных препаратов
Биологическое регулирование плотности популяций сельскохо-

зяйственных вредителей приобрело особое значение в последние годы 
в связи с увеличением использования пестицидов и накоплением их 
остатков в окружающей среде и продуктах питания. Бакуловирусы, 
вирусы гранулеза и ядерного полиэдроза, после определения биологи-
ческих особенностей во взаимоотношениях с вредными насекомыми, 
были протестированы и использованы в качестве биопестицидов. Они 
безопасны для людей и животных, являются узкоспецифическими к 
вредной энтомофауне и не подавляют представителей полезной энто-
мофауны.  

Применение биоинсектицидов на основе вирусов – одно из 
высокотехнологичных направлений биологического контроля. Для 
получения полноценно действующего в природных условиях препарата 
необходимо соблюдение технологических приемов производства и 
применения. В естественных условиях эпизоотии вирусной природы 
обеспечивают сокращение популяций вредных насекомых. После 
гибели насекомого вирус механически распространяется ветром, 
птицами, другими насекомыми по обширным территориям, что 
приводит к возникновению новых эпизоотий.

Энтомопатогенные вирусы характеризуются узкой специализаци-
ей, поражая насекомых одного вида или рода. Проведенные исследова-
ния позволили определить основные биологические свойства способ-
ствующие поражать отдельные группы клеток и тканей и образовывать 
в процессе репродукции специфические включения в виде гранул и по-
лиэдров (Harrison R. L., Keena M. A., Rowley D.L., 2013). 
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Производство бакуловирусных препаратов осуществляется
на биомассе вирусных частиц, которые накапливаются в экспери-
ментальных лабораторных на гусеницах насекомых-хозяев, путем 
сбора вирусной биомассы в природных условиях, или культиви-
рованием in vitro на тканях и клетках, чувствительных к вирусу.   
Проведенные исследования позволили установить, что в настоящих 
условиях производство бакуловирусных препаратов для защиты рас-
тений органично связано с разделом технической энтомологии, на-
правленного на массовое разведение насекомых в лабораторных усло-
виях. Полученные бакуловирусные препараты после соответствующих 
испытаний зарегистрированы и применяются для борьбы с целевыми 
объектами. 

Сотрудниками Института генетики, физиологии и защиты рас-
тений Молдовы определены биологические особенности бакуловиру-
сов и разработаны технологические приёмы производства и примене-
ния эффективных бакуловирусных препаратов: Virin-CP для борьбы 
с яблонной плодожоркой (Cydia pomonella), Virin-ABB-3 для контроля 
американской белой бабочки (Hyphantria cunea), Virin-MB для защиты 
растений от капустной совкой (Mamestra brassicae), Virin-OS для борь-
бы озимой совкой (Agrotis segetum) и Virin-ХС-2 для контроля числен-
ности Helicoverpa armigera (Voloşciuc L.T., 2009b; Registrul de stat, 2014).

Учитывая расширяющийся ареал распространения и повышение 
вредоносности Helicoverpa armigera в условиях Республики Молдова, 
нами разработан новый бакуловирусный препарат Virin-HS-P, биоло-
гический агент которого характеризуется повышенной биологической 
активностью против гусениц хлопковой совки. Препарат разработан 
на основе вируса ядерного полиэдроза и представлен в виде гелевой 
пасты с титром 6 млрд полиэдров/г. Норма расхода препарата – 0,15 
кг/га, а биологическая эффективность – 82-86%. Биологическая эффек-
тивность Virin-HS-P в дозе 0,1 кг/га на томатах составляет 81,9% по 
сравнению с химическим эталоном Actara 25WG – 91,2%. 

В естественных условиях бакуловирусы вызывают крупномас-
штабные эпизоотические вспышки, которые регулируют численность 
популяций многих видов насекомых. Преимущество применения ме-
тода состоит в интродукции вируса в состав агроэкосистем, что спо-
собствует увеличению численности естественных врагов.

Хорошие результаты были зарегистрированы при разработке био-
логических средств регулирования численности популяций американ-
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ской белой бабочки (Hyphantria cunea), опасного карантинного поли-
фага, повреждающего 240 видов культурных, лесных и декоративных 
растений, включительно Шелковицы (Morus nigra L.), являющегося 
кормовым растением для Тутового шелкопряда (Bombyx mori), бабоч-
ки из семейства настоящие шелкопряды, производящие шелк. 

H. cunea, характеризуясь повышенными показателями метабо-лиз-
ма, объедает листву и, формируя плотную паутину, снижает урожай 
деревьев, которые не дают прироста, теряют зимостойкость и замер-
зают. Применение химических инсектицидов в борьбе с насекомыми 
в населённых пунктах, по экологическим соображениям, недопустимо. 
Применение бактериальных препаратов на основе Bacillus thuringiensis, 
хотя показывает высокие показатели инфицирования вредителя, явля-
ется проблематичной ввиду восприимчивости тутового шелкопряда к 
энтомопатогенным бактериям. 

Решение этой проблемы найдено при определении биологических 
особенностей бакуловирусов, которые характеризуются персистен-
цией, как длительным пребыванием в организме, но продолжитель-
ным сохранением внутри патоценоза в природе. Это обеспечивается 
трансгенерационной, или вертикальной, передачей вируса через ин-
фицированные яйца вирусоносителей, а также трансовариальной, или 
горизонтальной, передачей через другие клеточные структуры и орга-
низма. Бакуловирусные агенты циркулируют в популяции насекомых, 
на протяжении многих поколений, пока не будет активирован стрес-
совыми факторами (аномальные отклонения абиотических факторов, 
голодание, конкуренция за пространство, проявления других типов 
инфекции). Это происходит во время вспышки массового размноже-
ния при наступлении кульминационной фазы градационного цикла 
популяции. Именно на этой фазе латентная форма вируса переходит 
в активную форму, когда  интенсифицируются процессы вирусной ре-
продукции и развитие эпизоотических процессов при которых реги-
стрируется массовая гибель насекомых.

Проявления природных механизмов регуляции плотности попу-
ляции отмечено при использовании бакуловирусных препаратов про-
тив коллониальных насекомых, какими являются Lymantria dispar и 
Hyphantria cunea (диаграмма). 
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Производство и применение препаратов на основе 
энтомопатогенных бактерий

Отмеченные погибшие гусеницы от поражения энтомопатогенными 
бактериями определили развитие направления производства и 
применения бактериальных биопрепаратов для защиты растений. На 
протяжении многолетних исследований выделены, идентифицированы 
и определены биологические особенности многочисленных штаммов 
спороносных бактерий, подобраны оптимальные искусственные 
питательные среды и разработаны способы их производства в 
лабораторных условиях и промышленным путем (Смирнов О.В., 
Гришечкина С.Д., 2011). Важными элементами биотехнологии их 
производства являются элементы технологии: состав питательных 
сред, поддержание оптимальных условий культивирования (рН, 
температура, аэрация) и процессы обеспечения технологичных 
препаративных форм. 

Из большого разнообразия энтомопатогенных бактерий наиболее 
широко распространены инсектицидные бактериальные препараты 
созданные на основе Bacillus thuringiensis, объемы производства и 
применения которых составляют 1% мирового рынка инсектицидов. 

Последействие бакуловирусов биопрепарата
Вирин-АББ-3 на гусеницах Американской белой бабочки (Hyphantria dispar Drury)
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Механизм действия B.thuringiensis связан с образованием 
этими бактериями белкового параспорального кристалла, который 
образуется при споруляции патогена. Кристалл образуется в клетках 
B.thuringiensis и в ней не проявляется инсектицидная активность. Лишь 
после попадания кристалла в кишечник насекомых, с особенными 
условиями слабощелочной среды он расщепляется на субъединицы, 
которые под действием специфических протеиназ превращаются в 
активный токсин. Токсин встраивается в мембрану эпителиальных 
клеток кишечника насекомого и образует ионный канал, через который 
происходит потеря значительного количества клеточной АТФ. Спустя 
15 минут происходит блокировка клеточного метаболизма, вследствии 
чего насекомое перестает питаться, отмечается обезвоживание 
организма и его гибель. 

Биологическое разнообразие патологических вариантов B. 
thuringiensis дали возможность производить и применять препараты на 
основе спор бактерий и кристаллы эндотоксина или споры с кристаллами 
эндотоксина и термостабильного экзотоксина, препаративные формы 
которых содержат от 30 до 100 млрд. Заражение вредных насекомых 
происходит путем активации вегетативных клеток, в которых в 
процессе жизнедеятельности образуется спора и кристаллический 
эндотоксин. У отдельных патовариантов происходит образование 
термостабильного экзотоксина, который повышает инсектицидный 
эффект препарата и проявляет овицидное и тератогенное действие на 
насекомых. 

 Для расширения спектра экологически безопасных средств борьбы 
с вредными насекомыми нами разрабатываются жидкие препаративные 
формы, применяемые для защиты сельскохозяйственных культур от 
бабочек и жуков.

Разработка биологических пестицидов на основе споровых 
бактерий Bacillus subtili

Ухудшение экологического равновесия и изменения в составе 
природных и агроэкосистем вызывает резкое снижение качественных и 
количественных показателей почвенной биоты, особенно ее полезных 
компонентов. Наряду с этим отмечается повышение вредоносности и 
агрессивности возбудителей болезней и вредных насекомых, которые на 
фоне повышения кратности и дозировок использованных пестицидов, 
приобретают резистентность, повышая уровень наносимых потерь 
растениям и изменяя физиолого-биохимические процессы в них, 
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снижая их естественные защитные механизмы. Для решения 
возрастающих экологических проблем, нами разрабатываются приемы 
применения биопестицидов, обладающих комплексным воздействием 
для защиты растений от патогенных агентов и положительным 
действием на состояние биоты и повышающие супрессивные свойства 
почв (Титова Ю.А. и др., 2019). 

Весьма реальные перспективы раскрываются перед биологической 
защитой растений при использовании спорообразующих бактерий 
из вида Bacillus subtilis, антагонистическая активность которых 
против многочисленных патогенов болезней основных культурных 
растений, была использована в бактериальном препарате для борьбы 
с возбудителями корневых гнилей, листовых патогенов, увяданиями, 
альтернариозом, фитофторозом на овощных, технических и зерновых 
культурах. 

Кроме явной защиты урожая сельскохозяйственных культур 
бактерии вида Bacillus subtilis показали наличие ростстимулирующего 
эффекта, проявляющегося на способность увеличения всхожести на 
8-12%, энергии прорастания на 6-10%, повышения наземной массы 
растений на 10-20 % и интенсификации роста массы корневой системы 
растений на 15-25%. 

Проникая в растение, бациллы не образуют специфические 
структуры и способны локализоваться в месте проникновения, 
либо распространяться по всем внутренним частям растения. По 
сосудам они могут транспортироваться по всему растению, заселяя 
его. Спороносные бактерии попадают во внутренние ткани через 
зародышевые корешки, корневые волоски или поврежденные стебли 
и листья. Они могут локализоваться в клетках сосудистой системы 
растения или в межклеточном пространстве. Благодаря этому 
применение Bacillus subtilis в агроэкосистемах обеспечивает не только 
существенный защитный эффект, но и положительное воздействие 
на биологическую активность почвы, что отражается на повышении 
плодородия почвы.

Высокие показатели эффективности спороносных бактерий, 
обеспечены высокой скоростью размножения и колонизации 
новых ценозов, мощными адаптационными возможностями, что 
способствует реализации механизма антагонистической активности. 
Более убедительные показатели отмечены при использовании этих 
биологических препаратов в схемах интегрированной защиты растений 
в традиционном и экологическом земледелии.  
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Разработка полифункциональных биопрепаратов для 
обеспечения синергетического эффекта

Обеспечение высокой эффективности и достижение желаемого 
уровня защиты качества и количества урожая сельскохозяйственных 
культур ограничивается многочисленными факторами, попытка 
управления которыми неразрывно связано с историей защиты растений, 
как науки и практики. Постоянное возрастание импакта экологических 
проблем, обусловленных применением пестицидов, приводит к 
увеличению ответственности и роли защитных мер и средств управления 
численности популяций вредных организмов. Достигнутые результаты 
на этом пути являются следствием применения обширной гаммы средств 
и факторов защиты растений, включительно экологически безопасных, 
и указывают на необходимость увеличения результативности защитных 
мероприятий. Наиболее вероятным путем достижения этой цели можно 
представить разработку и применение синергетических эффектов при 
использовании природных и антропогенных факторов в системах 
интегрированной защиты растений, включительно путем разработки 
комплексных и полифункциональных биопрепаратов (Новикова И.И., 
2019; Титова Ю.А. и др., 2019).

Разработка комплексных биопестицидов для выполнения 
множества защитных и агрономических функций, а также вовлечение 
многочисленных природных факторов с целью направленного 
воздействия на протекающие в растениях и в почве процессы, 
несомненно представляет большой научный и прикладной интерес. 
Основная цель направлена на создание многофункциональных 
биопестицидов на основе консорциума микроорганизмов, сочетающих 
высокую биологическую эффективность против фитосанитарных 
агентов, стимулирующих физиолого-биохимическую активность 
растения по отношению к абиотическим стрессам и повышающих 
активность почвенной биоты.

 Создание многофункциональных биопрепаратов, включающих 
свойства биопестицидов и регуляторов роста растений станет 
активным рычагом воздействия и решения проблем биологической 
защиты растений, что в конечном итоге обеспечит повышение 
качества сельскохозяйственной продукции и повысит бонитет и 
состояние почв. Такие препараты характеризуются экологической 
безопасностью. В наших опытах использованы биологические агенты 
препаратов, обеспечивающих подавление возбудителей болезней, 
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вредных насекомых, а также симбиотические и ассоциативные 
микроорганизмы. 

Полифункциональное действие обеспечивается включением в 
состав сложных препаративных форм нескольких культур микроор-
ганизмов, обладающих разной целевой биологической активностью. 
Микробиологические консорциумы объединяют в своем составе био-
логические агенты полифункциональных биопестицидов, в состав 
которых входят биофунгициды, обладающих комплексами гидролаз с 
высокой гиперпаразитарной и антагонистической активностью про-
тив почвообитающих патогенов и повышенной активностью фермен-
тов и антибиотиков, что увеличивает болезнеустойчивость растений 
и стимулирует активность и устойчивость растений. Обеспечение 
этих функций осуществляется биологическими агентами, входящих в 
сocтав грибов рода Trichoderma, Gliocladium, Coniotirium.

Обеспечение подобных функций достигается и применением био-
логических агентов бактериальной природы, среди которых можно 
выделить штаммы Bacillus subtilis, Pseudomonas putida, Pseudomonas 
aeruginosa, которые наряду с подавлением широкого спектра возбуди-
телей грибных и бактериальных болезней, активизируют ростстиму-
лирующие эффекты растений, и стимулируют активность почвенной 
биоты. 

Отдельные штаммы микроорганизмов существенно повышают 
супрессивность почвы, обеспечивая контроль популяций фитопа-
тогенных видов. Наиболее перспективными с целью повышения су-
прессивности почвы и ее фитосанитарной оптимизации являются 
бактерии Bacillus subtilis и Bacillus thuringiensis, актинобактерии из рода 
Streptomyces, микромицеты из рода Trichoderma, Gliocladin, Coniotirin.

Лучшие результаты получены с привлечением симбиотических и 
ассоциативных микроорганизмов (Azotobacter, Pseudomonas), особая 
роль среди которых принадлежит представителям почвенной био-
ты, которые усваивают молекулярный азот атмосферы, превращая 
его в органические соединения. В качестве элементов консорциума 
применимы свободноживущие бактерии (Azotobacter, Clostridium, 
Pseudomonas), симбиотические бактерии (Bradyrhizobium), цианобак-
терии, актиномицеты.

В консорциумах полифункциональных биопестицидов очень 
важным является включение биологических агентов, обеспечивающих 
высокий уровень инсектицидной и акарицидной активности. Для этих 
целей нами достигнуты удовлетворительные результаты комплексного 
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применения споровых энтомопатогенных бактерий Bacillus thuringiensis, 
эндотоксин, как и экзотоксинсодержащие, так и бакуловирусные 
биопрепараты на основе вирусов гранулеза и ядерного полиэдроза (5 
препаратов) для борьбы с широким спектром вредных насекомых и 
клещей. 

В условиях повышения спроса на экологические сельскохо-
зяйственные продукты, все больше ощущается проблема дефицита 
фосфора, так как этот макроэлемент встречается в наших почвах 
в основном в водонерастворимых минеральных соединениях 
(ортофосфаты кальция, железа и алюминия), малодоступных 
растениям. Это определяет актуальность разработки альтернативных 
путей обеспечения растений фосфором. Для решения проблемы 
рационально использование биологических препаратов, способных 
мобилизировать почвенный фосфор. Хорошие результаты показали 
бактерии из родов Bacillus и Pseudomonas, способные превращать 
труднодоступные органические и неорганические соединения фосфора 
в доступную для растений форму. 

Для обеспечения схем интегрированной защиты растений в 
системах традиционного и экологического земледелия требуется 
повышение конкурентоспособности биологических средств защиты 
растений, для чего целесообразно разработать полифункциональные 
комплексные биопестициды на основе высокоактивных штаммов 
микроорганизмов с высокой адаптационной способностью, 
обеспечить контроль численности популяций вредных организмов 
и повышение биологической активности сельскохозяйственных 
растений и почвенной биоты. На фоне представленных перспектив, 
отрадно отметить, что объемы мирового рынка биотехнологической 
продукции на сегодняшний день оцениваются в 270 млрд долларов, а 
прогнозируемые темпы роста составляют 10-12% в год до 2020 года. 
Ожидается, что объемы рынка вырастут более чем в два раза и составят 
около 600 млрд долларов к 2020 году. В этих достижениях отдельная 
роль принадлежит разработке и применению полифункциональных 
биопрепаратов для обеспечения синергетического эффекта.

Состояние и перспективы развития экологического земледелия
с применением биопестицидов

На фоне повышения импакта вредных организмов и увеличения 
экологических проблем, возникающих при подавлении их численности, 
за последние годы становится очевидным пересмотр концептуального 
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видения защиты растений, расширив ее теоретическую и практическую 
составляющие и разработав новую парадигму. Теоретические 
основы новой парадигмы защиты растений жиздятся на системном 
анализе эволюции экосистем и агроэкосистем на основе природных 
механизмов организации, функционирования и круговорота элементов 
и сообществ, что закреплено и развивается в виде экологического 
земледелия (Закон РМ от 9 июня 2005 года №115-XVI).

Отрицательное воздействие химизации и интенсификации 
на природные и антропогенные экосистемы повлияло на 
многочисленные биогеоценотические процессы до такой степени, 
что восстановление активности природных популяций полезных 
энтомоакарифагов и микроорганизмов является краеугольным для 
обеспечения безопасного сельскохозяйственного производства. Во 
всем мире, набирает обороты биологизация земледелия, как шаг в 
органическое земледелие в крупномасштабном сельхозпроизводстве. 
В Республике Молдова на протяжении многих лет проводятся 
исследования и внедряются их результаты в области биологизации 
сельскохозяйственного производства путем широкого использование в 
производстве современных биотехнологических приемов применения 
биологических препаратов. В 2005 году был принят Закон № 115 об 
экологическом сельскохозяйственном производстве, а в 2006 году – 
Постановление № 149 для реализации соответствующего закона. 

На фоне углубления проявлений экологического кризиса в сельском 
хозяйстве отмечается существенный прирост экологически безопасных 
средств защиты растений. Данное обстоятельство просматривается в 
деятельности Международной федерации экологического сельского 
хозяйства (IFOAM). На современном этапе биопродукты не только 
получили широкое распространение в развитых странах, но и стали 
известны во всем мире. Рынок органических продуктов питания – 
один из самых быстрорастущих в мире. За последние 15 лет он вырос в 
5 раз и, по последним данным,  составляет порядка 80 млрд. долларов 
США (FIBL and IFOAM, 2014). 

Новая парадигма о защите растений содержит концепцию 
оптимизации фитосанитарного состояния агробиоценозов и 
поддержание экологического динамичного баланса, что лежит в основе 
создания технологических приемов и технологий, обеспечивающих 
создание экологически устойчивых агроэкосистем и широкого спектра 
мер, позволяющих управление их полноценным функционированием 
(Voloşciuc Л., 2009a, 2009b).
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Концепция об экологическом земледелии основана на научно-
технологической стратегии и направлена на обеспечение экологически 
безопасными средствами защиты растений, в первую очередь 
использование эффективных биологических препаратов, основанных 
на микроорганизмах, относящихся к разным таксономическим 
группам (вирусы, бактерии, микроскопические грибы, микроспоридии, 
актиномицеты). Широкое внедрение этих препаратов в системах 
традиционного и экологического земледелия, позволило выделить 
лучшие результаты, обеспеченные применением микроорганизмами, 
обладающими широким спектром действия и сочетающими энтомо-, 
акарицидными и антагонистическими свойствами, которые на фоне 
ростстимулирующего действия способны регулировать плотность 
популяций вредных организмов. 

Хотя экологическое земледелие постоянно набирает темпы и ста-
новится настоящим трендом в Республике Молдова, мы осознаем, что 
представители сельскохозяйственных предприятий и в целом насе-
ление должно проникнуться бережным отношением к окружающей 
среде, для чего следует провести работу по подготовке кадров в этой 
области науки и производства и приступить к устранению причин, 
препятствующих широкому внедрению экологического земледелия:

•	 недостаточным развитием научно-технологической стратегией и 
обеспечением необходимым спектром экологически безопасных средств 
защиты растений;

•	 слабым развитием обучающей стратегии и области экологического земле-
делия и отсутствием профильного сельскохозяйственного образования и, 
соответственно, квалификации, особенно у руководителей;

•	 слабой информированностью руководителей и специалистов сельхоз-
предприятий об инновационных предложениях;

•	 недостаточным обеспечением эффективными средствами на развитие 
растениеводства и стимулированием работ по разработке биологических 
средств защиты растений;

•	 слабым внедрением инновационных разработок, которое сдерживается 
длительностью прохождения процедур, связанных с их регистрацией.

До настоящего времени разработаны методы, учитывающие эко-
логические балансы и позволяющие отказаться от использования тех 
продуктов (химические удобрения, пестициды и т.д.) и методов (при-
менение принудительных мер в растениеводстве и животноводстве, 
которые противоречат принципиальным целям экологического земле-
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делия (Voloşciuc L.T., 2009a, 2020). На принципах экологического земле-
делия и изучения глубоких механизмов взаимоотношения полезных и 
вредных организмов внутри агроценозов при использовании допусти-
мых химических и альтернативных методов защиты растений, нами 
разработаны средства и способы их применения, позволяющие суще-
ственно снизить пестицидный пресс на экосистемы.

В Республике Молдова наметился впечатляющий прогресс в сфе-
ре экологического земледелия. К 2018 его масштаб увеличился более 
чем в два раза: в прошлом году в стране действовало 136 произво-
дителей конверсионной и экопродукции, которые занимали 75,7 тыс. 
га, что составляет 4% от площади всех сельхозугодий Молдовы. При 
этом, в 2017 году согласно сведениям минсельхоза, из страны было 
экспортировано около 52 тыс. тонн агропродовольственной продук-
ции, сопровождаемой международными экосертификатами.

Анализируя схему взаимодействия в рамках Национального пла-
на действий в области экологического земледелия и для продвижения 
данного вида деятельности в целях разработки мер снижения экологи-
ческого кризиса, необходимо решить проблемы, связанные со следую-
щими блоками видов деятельности:
•	 Усовершенствование законодательной базы: разработка Национальной 

стратегии в области экологического сельскохозяйственного производства, 
контроль за соблюдением нормативных документов в данной области, 
формирование Национального фонда поддержки участников в 
производстве и переработке экологической продукции и обеспечение его 
функциональности.

•	 Формирование институциональной основы и обеспечение ее 
функциональности (укрепление соответствующего управления 
профильного министерства), разработка системы координации 
видов деятельности в комплексе «экологическое производство» и 
заинтересованность участников в данном виде деятельности, усиление 
национального органа по оценке, инспекции и аккредитации операций 
из области экологического земледелия, поддержка фермеров в период 
конверсии в экологическое земледелие, международная аккредитация 
национального органа по сертификации и инспекции.

•	 Укрепление функциональности научно-технологической стратегии для 
покрытия потребностей выполнения всех технологических процедур, 
так как остается актуальным вопрос, располагаем ли мы необходимыми 
средствами для проведения разрещенных технологических операций с 
целью получения и переработки экологической продукции. В этом смысле 
необходимо подчеркнуть, что из множества технологических проблем, 
доминирующая роль принадлежит операциям по обработке почвы 
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и поддержке ее плодородия и технологиям защиты растений против 
патогенных возбудителей, вредителей и сорняков. Если обработка почвы 
и поддержка ее плодородия связаны в большей степени с выполнением 
хрестоматийных технологических элементов и ограничиваются 
агротехнической дисциплиной, то вторая группа действий вызывает 
серьезные проблемы, обусловленные борьбой против широкого спектра 
вредных организмов. Именно в этом секторе создается самый большой 
набор проблем, для решения которых необходимы как дополнительные 
знания, так и средства защиты, разрешенные специальным образом для 
технологий получения экологической продукции. По данному вопросу 
становится абсолютно целесообразным создание и обеспечение 
функциональности целого ряда производственных подразделений для 
получения и внедрения нехимических средств защиты растений, подобных 
подразделению при Институте генетики, физиологии и защиты растений. 

•	 Интенсификация воспитательной работы и деятельности по развитию 
обеспечения обучения, а также повышения квалификации кадров 
разных уровней, вовлеченных в получение и переработку экологической 
продукции. Если учесть сложность используемых в экологическом 
земледелии технологий, становится ясно, что необходима теоретическая 
и практическая подготовка специалистов, занимающихся данным видом 
деятельности. Эти действия следует проводить лишь под наблюдением 
специалистов в данной области и, в первую очередь, из научных 
институтов. В этом смысле целесообразно организовать Центр развития 
при Институте генетики, физиологии и защиты растений для координации 
всех видов деятельности в данной области.

•	 Выделение государственных субсидий и привлечение национальных и 
международных грантов для поддержания экологического сельскохозяй-
ственного производства станут реальными рычагами для инициации и 
широкого внедрения экологического земледелия на начальных фазах его 
развития. 

Выводы
На фоне возрастающей антропогенной нагрузки на агроэкосисте-

мы и нерационального использования пестицидов, особую актуаль-
ность приобретает экологическое земледелие, основанное на исполь-
зовании природных круговоротов веществ и исключение применения 
синтетических фертилизантов и средств защиты растений, а также 
обеспечение повышения объемов производства растениеводческой 
продукции высокого качества. Защита растений в рамках экологиче-
ского земледелия отличается от интегрированных мер борьбы, реко-
мендуемых в традиционном земледелии тем, что первое стремится к 
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образованию и сохранению агроэкосистем и способствует процессам 
их саморегуляции.

Хотя в сельскохозяйственном производстве все отчетливее ста-
новятся тенденции экологизации сельского хозяйства, в большинстве 
стран мира в целях защиты растений доминирует применение хими-
ческих средств, целесообразность использования которых следует огра-
ничивать как исключительное средство борьбы при массовом развитии 
вредных организмов, угрожающих продовольственной безопасности 
населения. В целях обеспечения продовольственной и экологической 
безопасности целесообразно усилить наметившиеся тенденции роста 
объемов производства и применения микробиологических препара-
тов, обеспечивающих динамичное развитие биологического метода в 
аграрном секторе и для сохранения биоразнообразия опылителей и 
полезной энтомофауны.

Введение биологических препаратов в интегрированные системы 
защиты плодовых насаждений, посадок лесопаркового и цветочно-де-
коративного хозяйства позволяет снизить объемы применения пести-
цидов, увеличить численность микробов-антагонистов в биоценозах 
и обеспечить создание продуктивных агроэкосистем с управляемыми 
популяционными отношениями вредных организмов и их антагони-
стов, приближающихся по устойчивости к природным саморегулиру-
ющимся экосистемам.

Использование естественных для природы способов защиты рас-
тений имеет значение не только для экологии, но и для экономического 
развития. Биологические методы защиты растений, особенно исполь-
зование биологических препаратов представляют устойчивое разви-
тие стабилизации агроценозов и расширения возможностей производ-
ства и переработки экологических продуктов. Биологический метод 
предусматривает обеспечение гармоничного, природой определенно-
го соотношения вредных и полезных организмов, для вегетирующих 
растений и полезных элементов биоты, продукции растениеводства, 
поступающей непосредственно как пища для человека и для сохране-
ния окружающей среды.

Широкое внедрение экологического земледелия на основе вза-
имного объединения теоретических и практических мероприятий и 
когнитивной синергии, способно обеспечить реальные продвижения 
в деле выявления экологических проблем с перспективой их решения 
не локально и наскоком, а на глобальном уровне во всей человеческой  
деятельности.
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FUNDAMENTAREA ȘTIINȚIFICĂ ȘI IMPLEMENTAREA 
CONCEPTULUI  NOII  SĂNĂTĂȚI  PUBLICE

ÎN  REPUBLICA MOLDOVA

SCIENTIFIC BASIS AND IMPLEMENTATION OF THE PUBLIC 
HEALTH NEW CONCEPT IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Summary
The paper presents the main results and implementing the scientific 

concept on the new Public Health in Moldova, including Moldova Public 
Health Strategy, designing individual health and public health. A special 
role is attributed to integrated approach of health hazards; mitigation 
of cardiovascular leading factors risk; important issues underlying the 
development of new prophylactic vision of the cancer diseases; reduce the 
impact of radiogenic risk on environmental pollution with radionuclides 
and public health, and decrease of the risk of environmental pollution by 
pesticides. 

Keywords
Health, public health, health protection, health promotion, disease prevention, 
public health emergencies. 

Rezumat 
În lucrare sunt prezentate principalele rezultate ale fundamentării 

ştiințifice şi implementării conceptului Noii Sănătăți Publice în Republica 
Moldova, în special, a Strategiei Sănătății Publice în Republica Moldova, 
conceperii sănătății individului şi sănătății publice. O atenţie aparte se 
atribuie abordării integrate a pericolelor pentru sănătate, reducerii impactului 
factorilor de risc principali cardiovasculari, aspectelor importante care 
stau la baza elaborării unei noi viziuni profilactice a maladiilor oncologice, 
diminuării impactului riscului radiogen asupra poluării mediului ambiant 
cu radionuclizi, sănătăţii populației şi reducerii riscului poluării mediului 
ambiant cu pesticide. 
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cuvinte-cheie: sănătate, sănătate publică, protecția sănătății, promova-
rea sănătății, profilaxia maladiilor, urgențe de sănătate publică.

INTRODUCERE
Politica Naţională de Sănătate reprezintă un ansamblu de priorităţi 

şi direcţii de dezvoltare în domeniul sănătăţii, stabilite prin decizie 
politică pe termen de 15 ani, în scopul fortificării sănătăţii populaţiei şi 
reducerii inechităţilor între diferitele grupuri sociale şi regiuni ale ţării. 
Politica Naţională de Sănătate îşi propune crearea condiţiilor optime 
pentru realizarea maximă a potenţialului de sănătate al fiecărui individ pe 
parcursul întregii vieţi şi atingerea unor standarde adecvate de calitate a 
vieţii populaţiei. Obiectivele ei generale sunt: majorarea speranţei de viaţă 
la naştere şi sporirea duratei de viaţă sănătoasă; asigurarea calităţii vieţii şi 
reducerea diferenţelor în termeni de sănătate pentru toate grupurile sociale; 
consolidarea parteneriatului intersectorial vizând fortificarea sănătăţii 
populaţiei; sporirea responsabilităţii individului pentru propria sănătate [7]. 
Înrăutăţirea stării de sănătate a populației, determinată în mare măsură de 
creşterea riscurilor de extindere a bolilor non-transmisibile şi degradarea stării 
mediului ambiant, sporeşte indicii morbidității, mortalității şi invalidității 
populației Republicii Moldova, ceea ce determină abordarea complexă a 
fenomenului întru elaborarea conceptelor şi planurilor de acțiuni privind 
combaterea şi controlul principalilor factori de risc. Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii şi Centrele ştiințifice din Comunitatea Europeană promovează 
pe parcursul ultimilor ani acțiuni conjugate de modificare a conceptelor 
bazate pe monitorizarea strictă a controlului asupra bolilor infecţioase, stării 
mediului, ocrotirii şi educaţiei pentru sănătate, examinând în profunzime 
starea populaţiei, strategii întruchipate în conceptul Noii Sănătăţi Publice. 
Acest fapt a impus elaborarea actelor legislative şi a activităților orientate 
la monitorizarea şi diminuarea factorilor de risc pentru bolile non-
transmisibile, precum şi elaborarea recomandărilor privind eforturile 
intersectoriale de protecție şi promovare a sănătății [23, 28]. Sănătatea 
populației este legată direct de impedimentele întâlnite în calea combaterii 
organismelor dăunătoare, care cauzează pierderi colosale de producţie 
fitotehnică, de până la 25-30 la sută, iar în condiţiile dezvoltării epifitotice 
a agenților patogeni şi invaziei vertiginoase a dăunătorilor şi buruienilor, 
pierderile de recoltă depăşesc nivelul de 50-60 la sută sau compromit total 
majoritatea culturilor agricole [19, 26]. Agricultura convenţională, bazată pe 
aplicarea intensă a diferitelor mijloace chimice, îndeosebi a pesticidelor, a 
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contribuit obiectiv la ameliorarea condiţiilor de viaţă ale omenirii. Există însă 
şi pronunţate fenomene negative. Pe lângă reducerea ravagiilor provocate de 
organismele dăunătoare, pesticidele cauzează dereglări serioase în echilibrul 
ecologic, micşorând efectivul şi rolul florei şi faunei utile, iar aplicarea lor 
îndelungată provoacă diverse schimbări genetice, inclusiv apariţia rezistenţei 
la pesticide, ceea ce condiţionează necesitatea sporirii dozelor şi numărului 
de tratamente în combaterea organismelor dăunătoare. Au fost înregistrate 
efecte negative asupra potenţialului populaţiei umane, fapt ce se manifestă în 
reducerea longevității, diminuarea imunităţii, creşterea nivelului mortalităţii 
şi morbidităţii [24]. 

Ţinând cont de experienţa acumulată în domeniul elaborării şi 
producerii mijloacelor biologice şi de necesitatea combaterii organismelor 
dăunătoare în sistemele de agricultură ecologică, au fost implementate şi 
omologate un şir de mijloace inofensive care reprezintă o pârghie eficientă în 
combaterea organismelor nocive, ameliorarea stării mediului înconjurător, 
şi, în consecință, influențează benefic asupra sănătății. În Legea privind 
supravegherea de stat a sănătăţii publice nr. 10-XVI din 03.02.2009 [4] 
este stipulat că sănătatea individuală reprezintă o stare de bine complet din 
punct de vedere fizic, mental şi social şi nu doar absenţa bolii sau infirmităţii 
(dezabilității sau maladiei); iar sănătatea publică – un ansamblu de măsuri 
ştiinţifico-practice, legislative, organizatorice, administrative şi de altă 
natură menite să promoveze sănătatea, să prevină bolile şi să prelungească 
viaţa prin alegerea informată şi eforturile societăţii, comunităţilor publice, 
private şi ale indivizilor. Conceptul de „sănătate publică” a evoluat în timp, de 
la supravegherea şi controlul strict al bolilor, până la o abordare mai largă, ce 
include prevenţia, dar şi promovarea modului sănătos de viaţă al populaţiei. 
Potrivit OMS, sănătatea este o formă a bunăstării complete (fizice, psihice şi 
sociale) şi nu doar o absenţă a bolii sau a handicapului. Sistemele medicale 
europene au definit conceptul de sănătate drept o filozofie însoțită de 
recunoaşterea factorilor ce asigură starea de sănătate a populaţiei şi nu doar 
a serviciilor medicale.

Există două abordări importante pentru ştiinţele sănătăţii: prima vizează 
studierea corpului uman, înţelegerea problemelor despre cum funcţionează 
fiinţele umane şi animalele, iar a doua – aplicarea cunoştinţelor acumulate 
în vederea îmbunătăţirii sănătăţii, prevenirii bolilor şi exprimării grijii 
pentru recuperarea celui afectat. Știinţa sănătăţii se sprijină pe multiple 
subdomenii: biologie, biochimie, fizică, igienă, epidemiologie, farmacologie, 
sociologie medicală etc. Activităţile de îmbunătăţire a sănătăţii, bazate 
pe principii şi procedee ştiinţifice, sunt specifice practicienilor antrenaţi 
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în medicină şi în domeniul nursingului, cel farmacist, al muncii sociale, 
psihologiei, terapiei ocupaţionale, terapiei fizice şi altor specialităţi legate 
de sănătate. Medicina de familie, specialiştii clinicieni se focalizează, în 
principal, pe sănătatea indivizilor, pe când cei din domeniul sănătăţii publice 
– pe sănătatea generală a comunităţilor şi a populaţiei. Sănătatea publică 
modernă nu poate fi concepută fără echipe multidisciplinare cu medici de 
familie, epidemiologi, igienişti, cercetători ştiinţifici, nurse, nutriţionişti, 
medici veterinari, ingineri şi jurişti specializaţi în materie de sănătate 
publică, sociologi, pedagogi, specialişti în comunicare şi alţii. Activităţile 
sistematice de prevenire sau de manifestare a grijii pentru sănătate sunt 
asigurate implicit de către organizaţii naţionale cu profil nemedical, cum ar 
fi comunităţile rurale şi urbane, asociaţiile pentru modus vivendi, mediile 
sănătoase. Prin management sanitar se înţelege arta şi ştiinţa conducerii, 
mobilizării, organizării şi dirijării resurselor de care dispune o organizaţie 
(minister, direcţie sanitară, spital, secţie de spital, centru de sănătate etc.), 
în perspectiva rezolvării unor obiective mai apropiate sau mai îndepărtate. 
Instrumentul de autoevaluare a serviciilor de sănătate publică în Europa 
[28] stipulează 10 operaţiuni de bază: 
■ Supravegherea şi evaluarea stării de sănătate şi a bunăstării populaţiei; 
■ Identificarea problemelor de sănătate şi a pericolelor pentru sănătate 

în comunitate; 
■ Nivelul de pregătire şi de planificare pentru situaţiile de urgenţă în 

sănătatea publică; 
■ Operaţiunile de protecţie a sănătăţii (de mediu, ocupaţionale, 

inofensivitatea alimentară ş. a.); 
■ Prevenirea bolilor; 
■ Promovarea sănătăţii; 
■ Evaluarea calităţii şi eficacităţii serviciilor de sănătate personală şi a 

serviciilor comunitare de sănătate; 
■ Asigurarea unei forţe de muncă competente în domeniul sănătăţii 

publice şi sănătăţii personale; 
■ Liderismul, administrarea şi iniţierea, dezvoltarea şi planificarea 

politicii de sănătate publică; 
■ Cercetarea în domeniul sănătăţii. 

Aceste10 operațiuni de bază au stat la temelia iniţierii şi evaluării 
activităţii de inovare în problemele implementării Noii Sănătăți Publice 
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la ciclul de lucrări cu genericul Implementarea Conceptului Noii Sănătăți 
Publice în Republica Moldova.

MATERIAL ȘI METODE 
Ca material de studiu a servit populația Republicii Moldova, în special 

starea de sănătate, în comparație cu populația altor țări. S-au utilizat metode 
de studiu descriptive, analitice, istorice etc.

REZULTATE ȘI DISCUȚII
Trecerea la Noua Sănătate Publică a fost condiționată, în timp şi spațiu, 

de noile probleme politice, economice, sociale, ştiințifice, medicale şi de 
altă natură în legătură cu dobândirea independenței țării, tranziţia la alt 
sistem politic, economic şi social, procesul de integrare Europeană a țării, 
experiență avansată a țărilor dezvoltate şi, bineînțeles, situația reală din 
Republica Moldova. În acest sens, echipa de autori a evaluat prin prisma 
celor 10 operațiuni primordiale de sănătate publică [21] activitatea lor 
comună şi individuală privind edificarea Noii Sănătăți Publice în Republica 
Moldova. Astfel, eforturile echipei de autori la compartimentul setului de 
materiale indicat au fost axate pe elaborarea, promovarea şi implementarea 
documentelor legislative, normative, metodice şi didactice, inclusiv în 
protecția sănătății, profilaxia maladiilor şi promovarea sănătății, în contextul 
implementării Noii Sănătăți Publice în Republica Moldova. Contribuțiile 
prezentei echipe, după cum urmează: 
■ Evoluția semnificației sănătății publice de-a lungul timpului de la 

preocuparea strictă pentru controlul bolilor infecţioase, sănătăţii 
mediului, ocrotirii sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate la o abordare 
comprehensivă a stării de sănătate a populaţiei – Noua Sănătate Publică.

■ Implementarea: Programului de Activitate al Guvernului Republicii 
Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 
(2013 – 2014); Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova – 2020”; 
Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008–
2017; Politicii naţionale de sănătate (2007); Strategiei naţionale de 
sănătate publică pentru anii 2014–2020; Standardelor internaționale 
de efectuare în siguranță a activităților nucleare şi radiologice 
în vederea protecției populației şi mediului, 2011; Legii nr. 115-
XVI din 09.06.2005 privind agricultura ecologică şi Hotărârea 
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Guvernului Republicii Moldova nr. 149 din 10.02.2006 orientată spre 
implementarea legii cu privire la producția agroalimentară ecologică; 
Politicii cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii „Sănătatea 2020”, 
având drept scop susţinerea interacţiunilor Guvernului şi societăţii 
în vederea îmbunătăţirii în mod semnificativ a sănătăţii şi bunăstării 
populaţiei, reducerii inegalităţilor în domeniul sănătăţii, consolidării 
sănătăţii publice [8, 11, 13, 15, 16, 17]. 

■ Valorile sporite ale mortalităţii generale a populaţiei, care clasează 
Republica Moldova printre ţările cu cea mai înaltă mortalitate din 
Regiunea Europeană, bolile netransmisibile cauzând 88 la sută din 
totalul deceselor în anul 2011, cele mai frecvente considerându-se bolile 
sistemului circulator − 57,5 la sută şi tumorile − 14,5 la sută. Creşterea 
sporită a ponderii formelor agresive/nediferențiate ale tumorilor 
maligne cu metastazare rapidă necesită elaborarea şi implementarea 
atât a metodelor efective moderne de diagnostic precoce şi tratament, 
cât şi a procedurilor noi de reabilitare a pacienţilor oncologici. 

■ Incidența şi prevalența factorilor de risc cardiovascular necesită atât 
elaborarea Programului National de promovare a modului sănătos 
de viață, Strategiei Naţionale de prevenire şi control al bolilor 
netransmisibile, a Standardelor de diagnostic/tratament al maladiilor 
cardiovasculare, cât şi explorarea/implementarea unor noi remedii şi 
scheme de tratament hipolipemiant fără efecte adverse şi de un cost 
acceptabil. 

■ Minimizarea impactului negativ asupra sănătăţii populaţiei, 
determinat de riscurile şi urgenţele de sănătate publică provocate de 
factori naturali, tehnogeni, biologici, radiologici şi sociali. Fortificarea 
sistemului naţional de prevenire, pregătire şi răspuns în situaţii de 
urgenţe de sănătate publică prin abordarea integrată a pericolelor. 
Asigurarea protecţiei sănătăţii prin eficientizarea controlului asupra 
factorilor de risc comportamentali şi de mediu. Reducerea poverii 
bolilor transmisibile şi netransmisibile prin diminuarea factorilor de 
risc şi asigurarea accesului echitabil al populaţiei la servicii de prevenire 
primară, secundară şi terţiară. Asigurarea dezvoltării agriculturii 
ecologice durabile prin dezvoltarea biotehnologiilor moderne de 
combatere a organismelor dăunătoare cu aplicarea mecanismelor 
naturale de control şi implementarea protecţiei biologice a culturilor 
agricole. Elaborarea actelor normative de control, prevenire şi 
diminuare a riscului expunerii populaţiei la acţiunea factorilor nocivi. 
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■ Asigurarea domeniului sănătăţii publice cu resurse umane competente 
şi suficiente prin fortificarea sistemului de formare pentru realizarea 
operaţiunilor de bază de sănătate publică [6, 20, 27].

Abordarea integrată a pericolelor pentru sănătate:
rezultate și viziuni

Luând în considerare faptul că majoritatea maladiilor ce însumează 
principala povară a riscurilor comune pentru maladiile non-transmisibile, 
care dețin impactul decisiv în morbiditatea, mortalitatea şi invaliditatea 
populației Republicii Moldova, a fost efectuată ierarhizarea atât a maladiilor, 
cât şi a factorilor de risc. Ca rezultat, autorii au participat activ la elaborarea 
conceptelor, proiectelor de acte normative privind combaterea şi controlul 
principalilor factori de risc, cum ar fi tabagismul, alcoolismul, obezitatea 
şi sedentarismul, alimentația nesănătoasă şi nerațională, tradițiile şi 
obiceiurile nesănătoase etc. Astfel, autorii au inițiat/participat la elaborarea, 
promovarea şi implementarea unui set complex de acte normative, care 
vizează atât controlul, cât şi monitorizarea, contracararea şi diminuarea 
acestor factori de risc pentru maladiile non-transmisibile, precum şi 
elaborarea recomandărilor privind eforturile intersectoriale în protecția 
sănătății, profilaxia maladiilor şi promovarea sănătății. Aceste eforturi 
s-au concentrat pe apa de calitate garantată, alimentele sănătoase, exerciții 
fizice sistematice, combaterea tabagismului, alcoolismului, stresului, 
deprinderilor dăunătoare, educației pentru sănătate etc. Concomitent a fost 
implementat un complex de măsuri menite să reducă impactul maladiilor 
non-transmisibile.

Reducerea impactului factorilor de risc principali cardiovasculari
Maladiile cronice necontagioase, dominate de maladiile 

cardiovasculare, în ţara noastră depăşesc dimensiunea unei probleme de 
ordin medical prin impactul lor distructiv asupra indicatorilor sănătăţii 
publice. În Moldova (anul 2014) aceste maladii au atins cifra de cca 80 
la sută din totalitatea cazurilor de decese înregistrate, iar ponderea 
afecțiunilor cardiovasculare este de 57 la sută [9, 10]. Există o corelație 
strânsă între răspândirea factorilor de risc (FR) ai acestor maladii şi nivelul 
de mortalitate a populației. În cadrul Programului CINDI, în Moldova a fost 
desfăşurat Proiectul-pilot „Lăpuşna” în aria unei comune (7 080 locuitori). 
A fost cercetată incidenţa şi prevalenţa factorilor de risc cardiovascular 
la 2 453 persoane, folosind chestionarul CINDI adaptat pentru populaţia 
Republicii Moldova, măsurarea tensiunii arteriale, calcularea indexului 
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masei corporale, înregistrarea electrocardiogramei, studierea spectrului 
lipidic, determinarea riscului cardiovascular global. S-a constatat că FR 
studiați sunt de prevalență majoră, hipertensiunea arterială (HTA) se 
întâlneşte la 30 la sută din subiecți, fumează 46,5 la sută din populația 
masculină rurală şi 32,5 la sută acuză hipercolesterolemia. Estimările au 
demonstrat că prevalența multor FR în realitate este cu mult mai mare 
decât indicii statisticii medicale. De exemplu, în cazul HTA indicatorii 
obținuți sunt de 7,5 ori mai înalți, iar a cardiopatiei ischemice de 2,5 ori 
mai înalți. Drept urmare a studiilor întreprinse a fost elaborat şi publicat 
un set de documente privind politica şi strategia de combatere a bolilor 
cronice necontagioase, ghiduri practice pentru medici, recomandări 
practice pentru medici, pliante pentru pacienţi. A fost elaborată şi 
implementată în practica medicală o metodă nouă de diagnostic timpuriu 
al afecțiunilor aterosclerotice prin evaluarea indicilor calitativi şi 
funcționali ai celulelor endoteliale progenitoare circulante în sânge [12]. 
În contextul prevenției secundare a hipercolesterolemiei ca FR major al 
patologiilor cardiovasculare au fost studiate şi implementate remedii şi 
scheme de tratament hipolipemiant noi, autohtone fără efecte adverse şi de 
un cost acceptabil (pectina de măr îmbogățită cu ioni de calciu şi extras din 
Spirulina Platensis, cunoscut în Republica Moldova ca BioR etc.).

Aspectele importante ce stau la baza elaborării unei noi viziuni 
profilactice a maladiilor oncologice în Republica Moldova

În peste o treime din cazurile de afecțiuni maligne, riscul poate fi 
considerabil diminuat prin schimbarea stilului de viață, care la rândul său 
poate fi influențat de politicile din domeniul sănătății publice. Accesul 
timpuriu la programele de diagnostic şi prevenție, cum ar fi, de exemplu, 
screeningul pentru cancerul mamar, cervical şi colorectal, poate exercita un 
impact considerabil atât asupra incidenței, cât şi asupra ratei mortalității. 
Este oportună elaborarea serviciilor axate pe pacient, accesibile şi cât mai 
aproape de pacient, în aşa mod ca necesitățile individuale ale pacientului 
să fie puse la baza organizării sistemului de asistență medicală oncologică. 
Progresul tehnologic realizat în ultimul deceniu a servit drept catalizator, 
care schimbă accentul de la necesitățile de asistență medicală în bază de 
staționar pe serviciile prestate în condiții de ambulatoriu, impunând noi 
cerințe faţă de investițiile în infrastructură şi utilaj în viitor, precum şi 
faţă de profilaxia maladiilor oncologice şi promovarea sănătății pentru 
populație [1, 18]. 
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Diminuarea impactului riscului radiogen asupra poluării mediului 
ambiant cu radionuclizi și asupra sănătăţii populației

Realizarea monitoringului radioecologic pe parcursul multor ani a 
stabilit influenţa radiaţiilor ionizante, inclusiv a consecințelor accidentului 
nuclear de la Cernobîl, asupra poluării mediului ambiant şi a indicatorilor 
de sănătate [22, 25], fiind elaborate măsuri eficiente de diminuare a riscului 
în cauză [2, 5, 14].

În vederea prevenirii şi/sau reducerii expunerii populației Republicii 
Moldova la radon (Rn) – gazul nobil radioactiv emanat din soluri şi roci la 
dezintegrarea radiului (Ra) – a fost efectuată determinarea concentrațiilor 
de radon atât în solurile şi apele din diferite zone ale republicii, cât şi în 
instituții medicale şi încăperile de locuit/producere. Au fost stabilite valorile 
de referință ale radonului în încăperi pentru Republica Moldova şi elaborată 
Metodologia monitorizării surselor naturale de radon (222Rn) şi evaluarea 
riscului radiologic pentru populaţia expusă, în care se aduc argumente 
convingătoare despre necesitatea implementării unei Strategii naționale şi 
a unui Plan de acțiuni în vederea diminuării riscului expunerii populației 
la sursele naturale, în special la radon. Generarea de energii contribuie 
la acumularea deşeurilor radioactive cu un impact negativ semnificativ 
pentru mediul ambiant. Actualmente, sunt cunoscute tehnologii de tratare 
a deşeurilor radioactive, dar în urma utilizării lor se formează deşeuri de 
ordin secundar. În acest sens un deosebit interes ştiinţifico-practic constituie 
elaborarea şi implementarea biotehnologiilor noi de reducere a riscului 
de poluare a mediului ambiant cu substanţe radioactive. A fost propusă o 
metodă originală de utilizare a microorganismelor nepatogene de fungi în 
vederea accelerării procesului de solubilizare a compuşilor din roci, apă, 
minereuri, depozite de deşeuri etc., contaminate cu substanţe radioactive. 
Rezultatele obţinute au stat la baza elaborării şi implementării unui nou 
concept de monitorizare radioecologică a teritoriului, care permite implicarea 
operativă în situaţii de accident sau urgenţă radioecologică. A fost elaborat 
un concept fundamental de stabilire a efectelor biologice radioinduse în baza 
utilizării locilor satelit ADN ca marcheri moleculari în dozimetria biologică 
a persoanelor expuse la radiaţii ionizante, constituind un element nou în 
biologia moleculară. Totodată, se pune accentul pe studierea polimorfismului 
genelor responsabile de reparaţia afecţiunilor ADN, induse de către radiaţiile 
ionizante. Drept urmare, a fost elaborată o metodă originală de evaluare 
individuală a statusului imun la persoanele expuse radiaţiilor ionizante 
în vederea prevenirii declanşării maladiilor canceroase, care de obicei 
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se manifestă pe fon de status imunologic compromis. S-a demonstrat că 
persoanele expuse la stres radiogen manifestă statut imunologic compromis, 
însoţit de mutageneză radioindusă sporită, din cauza radicalilor liberi care 
condiţionează modificarea indicilor imunităţii T-celulare şi diminuează 
rezistenţa organismului. Acest fapt a condiționat necesitatea elaborării şi 
implementării măsurilor de evaluare şi reglare a reacţiilor imune în vederea 
prevenirii declanşării maladiilor canceroase, care, de obicei, se manifestă 
pe fonul dereglării imunităţii. În această ordine de idei a fost elaborată şi 
patentată o metodă originală de evaluare individuală a statusului imun la 
persoane expuse la radiaţii ionizante. Implementarea procedeului propus în 
evaluarea pacienţilor expuşi la radiaţii ionizante a permis evidenţierea unei 
corelaţii semnificative la expresarea indicelui de tensionare a răspunsului 
imun şi derularea clinică a patologiilor.

Reducerea riscului poluării mediului ambiant cu pesticide
și fortificarea sănătății publice

Pornind de la necesitatea elaborării tehnologiilor ecologic inofensive 
de control al densității organismelor dăunătoare în vederea reducerii 
impactului lor asupra plantelor de cultură, a mediului înconjurător şi 
asupra sănătăţii populației, a fost demonstrată posibilitatea investigării 
mecanismelor naturale de control al densității organismelor dăunătoare, 
elaborarea şi implementarea biotehnologiilor de producere şi aplicare a 
mijloacelor ecologic inofensive de reducere a riscului de poluare a mediului 
cu pesticide. S-au elaborat diverse mijloace de combatere a organismelor 
dăunătoare cu utilizarea entomofagilor, substanțelor biologic active şi a 
preparatelor biologice. Implementarea largă a rezultatelor înregistrate a stat 
la baza elaborării şi implementării conceptului de agricultură ecologică a 
teritoriului, care permite atât controlul asupra organismelor dăunătoare, cât 
şi reducerea impactului pesticidic.

A fost elaborat un concept fundamental privind implementarea 
tehnologiilor de protecție a culturilor agricole şi au fost perfectate 
documentele juridice principale (Legea nr. 115-XVI din 09.06.2005 privind 
agricultura ecologică şi Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 149 
din 10.02.2006 orientată la implementarea legii cu privire la producția 
agroalimentară ecologică). Succesul activităților depinde de asigurarea 
realizării Planului Național de acțiuni în domeniul agriculturii ecologice, 
rolul principal revenindu-i strategiei tehnologice şi de cercetare care prevede 
elaborarea mijloacelor ecologic inofensive de protecție a plantelor. În acest 
context devine iminentă elaborarea metodelor şi tehnologiilor de evaluare a 
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calității atât a mijloacelor alternative pesticidelor, cât şi a produselor obținute. 
Printre mijloacele elaborate un loc deosebit revine preparatelor biologice 
aprobate pentru agricultura convențională şi ecologică, care au efecte pozitive 
în urma reducerii impactului pesticidic asupra mediului, demonstrând 
diminuarea atacului organismelor dăunătoare asupra culturilor agricole şi 
sporind productivitatea lor [3].

CONCLUZII
Fundamentarea ştiințifică şi implementarea Conceptului Noii Sănătăți 

Publice în Republica Moldova a fost condiționată, în timp şi spațiu, de noile 
probleme politice, economice, sociale, ştiințifice, medicale şi de altă natură 
în legătură cu dobândirea independenței țării, trecerea la alt sistem politic, 
economic şi social, procesul de integrare europeană a țării, experiență 
avansată a țărilor dezvoltate şi, bineînțeles, situația reală din Republica 
Moldova. Eforturile echipei de autori privind setul de materiale indicat, a fost 
axat pe elaborarea, promovarea şi implementarea documentelor legislative, 
normative, metodice şi didactice, inclusiv în protecția sănătății, profilaxia 
maladiilor şi promovarea sănătății, în contextul implementării conceptului 
Noii Sănătăți Publice în Republica Moldova. 

Prevenirea şi controlul bolilor non-transmisibile reprezintă o prioritate 
de sănătate publică şi constituie subiectul politicilor de dezvoltare social-
economică, efectuându-se prin acţiuni ample şi sistemice de prevenţie primară 
şi secundară. Reducerea impactului factorilor de risc presupune acţiuni 
complexe: combaterea tabagismului şi narcomaniei; raţionalizarea alimentaţiei; 
reducerea sedentarismului, a hipodinamiei şi sporirea activităţii fizice; 
reducerea obezităţii; controlul hipertensiunii arteriale; controlul diabetului 
zaharat; prevenirea şi controlul dislipidemiilor; ameliorarea sănătăţii mentale; 
prevenirea leziunilor traumatice, inclusiv a traumatismului rutier. 

Prevenirea şi controlul bolilor transmisibile se efectuează prin 
următoarele acţiuni complexe de sănătate publică: prevenirea răspândirii 
internaţionale a bolilor; supravegherea epidemiologică; organizarea 
măsurilor de răspuns la urgenţele de sănătate publică; efectuarea vaccinărilor 
profilactice; implementarea programelor de prevenire şi control al bolilor; 
asigurarea populaţiei cu produse şi servicii sigure pentru sănătatea umană; 
siguranţa şi securitatea activităţilor ce implică utilizarea agenţilor biologici; 
igiena personală şi promovarea unui mod de viaţă sănătos; igiena şi 
salubrizarea localităţilor. Analizarea, monitorizarea şi evaluarea stării de 
sănătate a populației şi a determinanților sănătății rămâne şi în continuare o 
problemă permanentă atât sub aspect ştiințific, cât şi practic.
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ROLUL ȘI LOCUL OMG ÎN SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR 
FITOSANITARE

THE ROLE AND PLACE OF GMO IN SOLVING 
PHYTOSANITARY PROBLEMS

Summary
The world population has exceeded 7 billion people and is forecasted 

to reach beyond 11 billion by 2100. Annual crop loss to pests alone account 
for 20–40% of the global crop losses. Conventional agriculture is associated 
with problems of pest’s control and pesticide accumulations. Genetic 
modification, as area of biotechnology, concerns with the manipulation of 
the genetic material in living organisms and oriented to mitigate several 
current challenges in agriculture. Despite the above controversies being 
proven unfounded, GM crops are linked with potential health risks and 
genetic hazards associated to them. The main critical questions about the 
new traits is the extent to which will contribute to feeding the world in the 
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future. The investment in these emerging genetic-engineering technologies 
and in a variety of other approaches should be made, because it will be 
critical for decreasing the risk of global and local food shortages. This paper 
presents the conceptual vision, concerns and the future trends, highlighting 
the crucial role of ecological agriculture both in environmental protection, as 
well as social and economic sectors. 

Keywords: ecology, GMO, organic farming, pest, plant protection, 
sustainable development.

Rezumat
Populația mondială a depăşit 7 mlrd. de oameni şi se anticipează că 

va depăşi 11 mlrd. până în 2100. Pierderea anuală a culturilor cauzate 
de organismele dăunătoare reprezintă 20–40% din recolta globală. 
Agricultura convențională este asociată cu problemele de control al 
dăunătorilor şi acumulărilor de pesticide. Modificarea genetică, ca 
domeniu al biotehnologiei, se referă la manipularea materialului genetic 
din organismele vii şi este orientată spre atenuarea mai multor provocări 
actuale din agricultură. În ciuda controverselor frecvente, culturile 
modificate genetic sunt legate de riscurile potențiale pentru sănătate şi de 
pericolele genetice asociate acestora. Principalele întrebări critice despre 
noile trăsături sunt măsurile în care OMG vor contribui la alimentarea lumii 
în viitor. Investițiile în aceste tehnologii de inginerie genetică emergente 
şi într-o varietate de alte abordări ar trebui făcute, deoarece va fi esențial 
pentru scăderea riscului de penurie alimentară la nivel mondial şi local. 
Articolul prezintă viziunea conceptuală, preocupările şi tendințele viitoare, 
subliniind rolul crucial al agriculturii ecologice atât în   protecția mediului, 
cât şi în sectoarele sociale şi economice.

Cuvinte cheie: ecologie, OMG, agricultură ecologică, organisme 
dăunătoare, protecția plantelor, dezvoltare durabilă.

Introducere
Pornind de la dinamica şi tendințele evoluției populației Terrei care, 

fiind într-o creştere continuă, a depăşit 7,3 mlrd. de locuitori şi perspectiva 
atingerii a 9 mlrd. în 2040 şi 10 mlrd. în 2060, devine tot mai stringentă 
necesitatea activizării măsurilor de fortificare a securității alimentare. Pe 
fundalul acestei perspective, daunele cauzate de organismele dăunătoare 
constituie 25-30%, iar în condiţiile dezvoltării epifitotice a patogenilor şi 
invaziei vertiginoase a dăunătorilor şi buruienilor, pierderile de recoltă 
depăşesc nivelul de 50-60% sau compromit complet culturile agricole [1, 2]. 
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Soluționarea problemelor ecologice din agricultură poate deveni 
realitate la utilizarea complexă a măsurilor ecologic inofensive de control al 
densității populațiilor de organisme dăunătoare, dintre care mai preferabile 
sunt metodele biologice de combatere [3, 4, 5] cu aplicarea tehnologiilor de 
producere şi aplicare a mijloacelor microbiologice [4, 6]. 

Soluționarea problemelor legate de securitatea alimentară şi siguranța 
alimentelor sunt bazate pe aplicarea tehnologiilor performante, precum 
şi abordările orientate la sporirea productivității culturilor, care nu sunt 
suficiente şi uneori doar maschează efectele adverse asupra mediului 
înconjurător. Soluțiile vin de la investigațiile biotehnologice cu potențial 
consistent de generare a productivității sporite cu imputuri reduse şi 
obţinerea entităților vegetale cu rezistenţă sporită la condițiile nefavorabile şi 
provocările cauzate de schimbările climatice [7, 8].

Pe parcursul ultimilor decenii cercetările genetice a plantelor au 
înregistrat rezultate consistente în vederea regenerării primelor plante 
transformate genetic cu gene străine şi cultivarea largă a plantelor 
transgenice. Organismele modificate genetic (OMG) ocupă un loc deosebit 
în strategiile de soluționare a problemelor globale, inclusiv a securității 
alimentare, precum şi a transformării unor specii de plante, care necesită 
combaterea organismelor dăunătoare [9, 10, 11]. Actualmente OMG ocupă 
suprafețe mari (189,8 mil. ha, iar 4 culturi: soia, porumbul, bumbacul şi 
rapița ating circa 90-100% din suprafețele ocupate), însă aplicarea lor nu 
poartă un caracter univoc, iar riscurile lor pentru mediu şi sănătate devin 
tot mai evidente. Se înregistrează îndoieli suficiente privind lipsa nocivității 
OMG, ceea ce determină necesitatea elaborării metodelor alternative celor 
chimice de combatere a organismelor dăunătoare [11, 12] şi investigarea lor 
profundă şi complexă [13, 14].

Frământările omenirii privind viitorul dezvoltării agriculturii 
mondiale țintesc permanent şi se aşteaptă la rezultate salvatoare din 
partea comunității ştiințifice internaționale. Deosebit de convingătoare 
sunt rezultatele cercetărilor de rezonanță întrunite în Raportul UNESCO 
(Comisia IAASTD, 2008), prin care se recunoaşte lipsa perspectivelor de 
dezvoltare a agriculturii tradiționale şi necesitatea implementării direcțiilor 
noi bazate pe circuitele naturale. O confirmare semnificativă reprezintă 
sporirea impactului organismelor dăunătoare şi aprofundarea fenomenelor 
de criză ecologică provocate de aplicarea pesticidelor, ceea ce accentuează 
actualitatea şi oportunitatea elaborării biotehnologiilor de producere şi 
aplicare a organismelor utile, printre care un loc deosebit revine agenților 
microbiologici de perspectivă [1]. 
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Materialele și metodele aplicate
Pronosticarea dezvoltării organismelor dăunătoare a fost efectuată 

cu aplicarea sistemului electronic „Agroexpert” pentru determinarea 
indicatorilor climatici şi avertizarea lor [3, 15].

Au fost aplicate metodele protocolate de cercetări microbiologice şi 
virologice adaptate pentru elaborarea mijloacelor alternative de protecţie 
a plantelor [3, 16, 17] şi cultivare in vivo şi in vitro, utilizând producerea 
agenţilor biologici la suprafaţă, în profunzime şi semiprofunzime [4, 15].

Testarea în condiţii de laborator, pe loturile de experienţă şi de producere 
a mijloacelor microbiologice de protecţie a plantelor s-a efectuat în repetiţii 
randomizate (Доспехов Б., 1989), cu prelucrarea statistică a rezultatelor [18].

Pentru analiza perspectivelor de dezvoltare a agriculturii şi în scopul 
reducerii impactului organismelor dăunătoare asupra culturilor agricole a 
fost dezvoltat conceptul elaborării preparatelor biologice de combatere a 
plantelor şi de implementare a agriculturii ecologice prin aplicarea protecției 
integrate a plantelor.

Gradul de cercetare a problemei la nivel național și 
internațional

Impactul organismelor dăunătoare și necesitatea combaterii lor
Pierderile anuale de producţie fitotehnică, cauzate de organismele 

dăunătoare constituie 25-30%, iar daunele anuale cauzate de acţiunea lor 
depăşesc 2,5 mlrd. lei [2, 5], ceea ce determină necesitatea aplicării diferitor 
metode de combatere, inclusiv a tratamentelor chimice, provocând probleme 
grave, inclusiv afectarea sănătăţii omului şi dereglarea echilibrului ecologic. 
Astfel, protecţia plantelor reprezintă reflectarea nivelului tehnologic din 
fitotehnie, iar aplicarea îndelungată a noxelor cauzează schimbări genetice 
la organismele dăunătoare, fapt ce condiţionează apariţia rezistenţei la 
pesticide. Aceasta determină necesitatea sporirii dozelor şi numărului de 
tratamente [5, 19] şi drept consecinţă, se agravează potenţialul populaţiei 
umane, ceea ce se reflectă prin reducerea îngrozitoare a speranţei de viață, 
scăderea imunităţii, creşterea nivelului mortalităţii şi morbidităţii. Drept 
soluție vine elaborarea şi aplicarea largă a metodelor alternative de protecţie 
a plantelor [3, 16, 20].

Investigațiile orientate la reducerea impactului organismelor 
dăunătoare asupra culturilor agricole şi mediului înconjurător sunt 
determinate de capacitățile omului de a propune măsuri de utilizare şi 
transformare a naturii, evidențiind următoarele direcţii:
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1. Elaborarea şi utilizarea diferitor compuşi chimici sintetici pentru 
protecţia plantelor, care au asigurat indicatori biologici, economici 
şi ecologici considerabili, dar provoacă efecte negative grave, ceea ce 
necesită măsuri de control permanent.

2. Dezvoltarea capacităților de rezistenţă a tuturor nivelurilor de organizare 
a biosferei, ceea ce creează condiţii de utilitate continuă în baza 
mecanismelor naturale de reglare a densității populaţiilor organismelor 
dăunătoare şi deschide căi noi de aplicare a potențialelor naturale de 
menținere a echilibrului biosferic. 
Pe lângă direcțiile nominalizate, practica mondială de soluționare 

a problemelor de sănătate a plantelor permanent a fost orientată la 
aplicarea tuturor realizărilor înregistrate în tehnologiile agricole, dar şi 
spre aplicarea posibilităților de cercetare a genomului entităților biologice 
şi implementarea strategiei transferului de gene prin intermediul metodelor 
molecular biologice, care au stat la baza viziunilor strategice de sporire a 
securității alimentară şi de protecție a plantelor. 

Posibilitățile ingineriei genice și genetice în asigurarea 
securității alimentare

Realizările ingineriei genetice şi aplicarea genelor utile de la unele 
organisme la altele, formând organisme modificate genetic al căror genotip 
a fost alterat prin manipularea directă a ADN-ului propriu, asigură mai 
multe avantaje [9, 11]. Deosebit de importante sunt accelerarea proceselor 
de ameliorare şi obținerea culturilor agricole cu recolte sporite, diminuând 
imputurile aplicate, precum şi elaborarea tehnicilor predictibile, transferând 
doar gene sau blocuri de gene, ci nu genomul fiecărui partener, cum se 
efectuează în ameliorarea tradițională.

Evoluția tehnologiilor de obținere a OMG, începând cu elaborarea 
primelor plante transgenice în anul 1993, a trecut 3 etape principale: 
identificarea, izolarea şi clonarea genelor de interes; transferul genelor de 
interes la plantele de cultură; selecţia plantelor care exprimă la un nivel optim 
caracterul transferat şi testarea acestora în câmp pentru evaluarea stabilităţii 
expresiei transgenice. Avantajele ingineriei genetice cu scopuri de protecție 
fitosanitară rezultă din caracterele împrumutate de la alte organisme, cum 
este rezistenţa la organismele dăunătoare, toleranţa la erbicide. 

Toleranţa la erbicide. Se obține prin introducerea unei gene bacteriene 
care codifică rezistență la unele erbicide prin transferul genei care codifică 
informația privind biosinteza fermentului, ce inactivează erbicidul şi asigură 
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rezistenţa plantei la acesta. Prin transferul genei 5-enolpiruvatshikimat-3-
fosfat-sintază (EPSPS) de la Agrobacterium tumefaciens (tulpina C4) la soia 
s-a indus plantelor toleranţă la erbicidul glifosat prin intervenţia asupra 
enzimei EPSP-sintetaza. Drept rezultat a fost modificată gena care codifică 
enzima, asigurând activitatea ei în prezenţa glifosatului, iar apoi aceasta a 
fost transferată la plantele de cultură, inducând rezistenţa la erbicid [8, 11].

Rezistenţa la insecte a fost obținută prin transferul la plantele agricole a 
genei cry prelevate de la bacteria entomopatogenă (Bacillus thuringiensis) ce 
codifică expresia unei toxine cu proprietăți insecticide şi care nu manifestă 
toxicitate pentru om. Încadrarea genei cry (cry1Ab, cry1Ac, cry1F şi cry9C) 
a endotoxinei Bacillus thuringiensis (84 patovariante) în genomul culturilor 
agricole asigură rezistenţa plantei-gazdă la insectele dăunătoare şi reducerea 
presei pesticide [11]. 

Rezistenţa plantelor la virusurile fitopatogene și alți agenți patogeni 
se obține prin introducerea genelor de la anumite virusuri fitopatogene, 
înregistrând sporirea rezistenței împotriva agenților patogeni şi identificarea 
expres a lor. Aceasta se capătă pe calea clonării şi transferului în plantele 
de cultură a genelor care codifică proteinele capsizilor virali, obținând astfel 
culturi rezistente de dovlecel rezistent la virusul mozaicului tutunului şi la 
alte plante cu rezistenţă la virusul mozaicului lucernei şi la virusul mozaicului 
castraveţilor [9]. 

Rezistența plantelor la fungi și bacterii se înregistrează pe calea aplicării 
rezistenţei naturale la aceşti patogeni. Efectele sunt determinate de proteinele 
legate de realizarea proceselor de patogeneză, numite proteine PR, cu funcții 
enzimatice care scindează anvelopele celulare ale ciupercilor microscopice 
(chitinaza), precum şi diverşi compuşi şi proteine antifungice şi fitoalexine, 
care asigură rezistenţa plantelor de cultură împotriva agenţilor patogeni 
micotici şi bacterieni [10, 11].

Controverse privind impactul OMG asupra sănătăţii
mediului şi omului

Elaborarea OMG a stat la baza numeroaselor speranțe legate de 
înregistrarea rezultatelor benefice, îndeosebi a indicatorilor cantitativi şi 
calitativi, precum şi ameliorarea stării mediului înconjurător. Transgeneza 
a provocat însă diverse îngrijorări şi controverse privind unele riscuri 
legate de dezvoltarea de superburuieni, de noi virusuri, de microorganisme 
rezistente la antibiotice, efecte nedorite asupra organismelor neţintă şi 
omului, reducerea biodiversităţii, dereglări în structura ecosistemelor [8, 12] 
şi impactul acestora asupra omului şi mediului înconjurător: 
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•	 suspiciuni de provocare a mutațiilor, cancerelor și bolilor degenerative;
•	 modificarea unor agenți patogeni care ar putea facilita transmiterea bolilor 

infecțioase sau apariția unor noi vectori;
•	 efecte asupra circuitelor biogeochimice prin reducerea capacității solului de a 

descompune materia organică;
•	 sporirea impactului organismelor dăunătoare și amplificarea problemelor 

legate de combaterea celor existente, ceea ce intensifică procesele de poluare 
și reducere a fertilității solului, sporirea presiunii asupra biotei, îndeosebi asupra 
insectelor polenizatoare și entomofage;

•	 îmbolnăviri și efecte alergice și toxice la oameni, animale și plante;
•	 pierderea purității genofondurilor culturilor agricole. 
•	 S-au înregistrat frământări și îngrijorări privind eventualele consecinţe negative 

ale OMG asupra sănătăţii omului și stării mediului [7, 12]. Tensiunile în jurul 
urmărilor negative ale OMG se alimentează de mai mulți autori care au evaluat 
eventualele consecinţe, evidențiind următoarele [8, 9, 12]:

•	 răspândirea transgenelor la plantele înrudite din flora spontană;
•	 fortificarea capacităților organismelor neţintă prin achiziţia pe calea hibridării a 

unor caractere transgenice și selecţia de buruieni rezistente la erbicide;
•	 apariţia rezistenţei la toxinele Bt a unor insecte dăunătoare, îndeosebi la 

insectele coleoptere și afectarea entomofagilor naturali și a insectelor utile;
•	 transferul orizontal de gene și apariţia de rase noi de organisme dăunătoare;
•	 extinderea suprafețelor de culturi rezistente la erbicide, reducerea biodiversităţii 

și sporirea ariilor de răspândire a populaţiilor de buruieni.

Riscurile potenţiale legate de utilizarea OMG sunt determinate de 
următoarele fenomene:

genele OMG pot fi transmise cu polenul organismelor sălbatice (fluturii 
Monarch) înrudite, iar descendenţii lor hibrizi obţin proprietăţi noi sau 
capătă capacităţi de concurenţă cu alte plante;

OMG pot deveni buruieni pentru agricultură, eliminând alte plante, 
iar plantele transgenice pot fi toxice sau alergente, prezentând pericol direct 
omului, animalelor domestice şi celor din fauna spontană.

Generalizând dezavantajele utilizării OMG în fitotehnie, putem 
evidenția următoarele direcţii principale de risc.
•	 Fluxul orizontal de gene, poluând formele parentale valoroase și materialul 

genetic din centrele de origine și apariţia formelor noi de patogeni, 
superburuieni, supervectori de transmitere a elementelor genetice și 
patogenilor noi.

•	 Inducerea instabilităţii genomice în genomurile-ţintă, ce poate reduce 
biodiversitatea, poluarea genetică și dezvoltarea bioinvaziilor.

•	 Modificarea microflorei omului, sporind rezistenţa bacteriilor la antibiotice.
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•	 Apariția proprietăţilor alergice cauzate de particularităţile proteinelor exotice, 
sinteza accidentală a toxinelor și creșterea riscului de cancer.

•	 Apariția alergenilor alimentari și reducerea calității alimentelor.
•	 Acumularea reziduurilor de pesticide, metaboliții cărora devin mai toxici decât 

formele lor inițiale.
•	 Deteriorarea insectelor benefice și a fertilității solului.
•	 Dezvoltarea hazardurilor socioeconomice și etice.

Actualmente, deşi în scopul evaluării multiplelor controverse se 
efectuază numeroase teste cu implicarea OMG, se înregistrează diverse 
modificări ale genelor atât în condiții naturale, cât şi în laborator, devine 
necesară determinarea exactă a modificărilor genetice în generațiile viitoare. 
S-a stabilit infiltrarea ADN-ului modificat pe calea polenizării, ceea ce 
provoacă poluarea genelor naturale şi creează probleme în etichetarea 
alimentelor modificate sau nemodificate genetic. 

Gravitatea problemelor legate de consecinţe negative ale OMG asupra 
sănătăţii omului şi mediului are un trend pozitiv şi din lipsa tehnicilor şi 
modalităţilor de cuantificare a riscurilor asociate. Pornind de la masivul 
informațional modest privind acțiunea OMG pe parcursul mai multor 
generații, devine evident că comunitatea ştiințifică nu poate să neglijeze 
eventualele riscuri ale OMG asupra omului, organismelor nețintă şi mediului 
înconjurător. E de recunoscut că inserţia transgenelor în celulele plantelor 
poate genera efecte genetice neintenţionate, or mecanismele de încorporare 
a genelor străine în genomul gazdă deocamdată rămâne slab cunoscut, iar 
inserţia lor întâmplătoare poate să deregleze activitatea altor gene, cu efecte 
nedorite asupra plantei [9, 11]. Astfel genele străine ar putea să determine 
efecte pleiotropice care pot să confere caractere noi plantelor gazdă la 
eliberarea lor în mediul înconjurător.

Tot mai frecvent sunt invocate riscurile provocate de OMG asupra 
conservării biodiversităţii [22]. Organizaţia pentru Alimentație şi 
Agricultură (FAO) a stabilit că din anul 1900, odată cu trecerea la cultivarea 
varietăţilor de plante uniforme din punct de vedere genetic, s-a pierdut circa 
75% din diversitatea genetică a plantelor. Deşi în decurs de mai bine de 20 
de ani (1996-2018) OMG au influențat considerabil dezvoltarea agriculturii 
contemporane, totuşi devine necesară accentuarea enunțurilor, conform 
cărora acestea:
•	 nu au asigurat fermierii din lume cu sporirea veniturilor;
•	 nu au ameliorat semnificativ cantitatea și calitatea recoltelor;
•	 nu au diminuat tempourile galopante ale malnutriției pe Terra;
•	 nu au redus volumul pesticidelor aplicate, ci au cauzat creșterea lui;
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•	 nu au contribuit la soluționarea nici a unei probleme globale, ci au agravat 
reducerea biodiversității, starea faunei și sănătății populației.

Evaluarea riscului OMG şi a produselor acestora are în vedere două 
componente importante: riscul de mediu şi sănătatea omului. În Protocolul 
de la Cartagena asupra Biosecurităţii, adoptat în 2000, sunt prezentate 
etapele ce trebuie parcurse în evaluarea riscului, urmărindu-se caracterele 
organismelor vii modificate (OVM) care ar putea avea impact negativ asupra 
diversităţii biologice, asupra mediului în care sunt eliberate şi asupra sănătăţii 
omului. Protocolul stabileşte măsurile de protecţie în zonele de transfer al 
OVM, deplasările transfrontaliere, impactul acestora în vederea dezvoltării 
sustenabile a zonei şi a conservării diversităţii biologice.  
Problemele de biosecuritate în Republica Moldova sunt 
reglementate de Legea nr. 755 din 21.12.2001, iar modificările sunt 
perfectate într-un nou proiect de lege [17].

 În scopul prevenirii situaţiilor nedorite în cazul eliberării în mediu 
a OMG au fost elaborate recomandări, care pot contribui considerabil la 
diminuarea problemelor enumerate: sporirea atenţiei în proiectarea unui 
OMG pentru reducerea riscurilor asupra mediului, analiza beneficiilor 
şi riscurilor de mediu prin investigarea complexă a acestor fenomene, 
prevenirea eliberării în mediu a unor OMG nedorite, monitorizarea 
permanentă a OMG comerciale.

În ciuda opoziţiei, protestelor şi controverselor privind folosirea OMG, 
actualmente implementarea lor înregistrează ascensiuni permanente bazate 
pe avantaje ce nu pot fi neglijate şi a activităților exercitate de companiile 
biotehnologice [8, 9, 10]. 

Perspectivele editării genomului
Caracterul complex al problemelor legate de securitatea alimentară, 

sănătatea omului şi starea mediului înconjurător determină necesitatea 
aplicării capacităților biotehnologiilor moderne de a pătrunde în mecanismele 
constituite pe parcursul evoluției biosferei, obținând pârghii de editare a 
genomului. În acest sens se aplică noi tehnici de ameliorare a plantelor, cum 
sunt nucleazele sintetice: nucleaza deget de zinc, nucleaza TALE,  sistemul 
CRISPR-Cas9, mutageneza direcționată cu oligonucleotide, cisgeneza şi 
intrageneza, metilarea ADN mediată de ARN, grefarea pe portaltoi MG, 
ameliorarea inversă, agroinfiltrarea, agroinocularea, care permit inducerea 
unor schimbări direcţionate în genomurile organismelor. Ele permit 
modificarea informaţiei genetice pentru a genera noi proprietăți, înlăturarea 
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unor regiuni specifice din genomuri şi adăugarea unor transgene în locații 
specifice din genomuri şi reprezintă progrese considerabile în ameliorarea şi 
protecția fitosanitară a plantelor [15, 20].

Tehnologia CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic 
repeats), al cărei potențial a fost demonstrat pentru prima dată de Jennifer 
Doudna şi Emmanuelle Charpentier în anul 2012, permite modificarea 
genomului oricărei entități biologice şi a fost recunoscută ca invenția anului 
2015. CRISPR reprezintă un instrument care permite corectarea defectelor 
ADN-ului şi funcționează asemenea unor „foarfece” moleculare ce permit 
decuparea selectivă a zonelor nedorite din cadrul genomului şi înlocuirea 
acestora cu noi fragmente de ADN. Se apreciază că această tehnologie va 
revoluţiona studiul şi tratamentul unei game imense de boli la om, plante şi 
animale, inclusiv cancere şi infecţii incurabile, precum şi afecţiuni ereditare. 
Progresele ştiințifice actuale demonstrează că CRISPR este nu doar o 
tehnologie extrem de versatilă, ci una care se dovedeşte a fi precisă, din ce în 
ce mai sigură de utilizat şi de perspectivă. Editarea genelor  oferă eficiență şi 
precizie prin reducerea perioadelor de cercetare-dezvoltare şi ameliorare şi 
pentru combaterea organismelor dăunătoare cu evoluție rapidă [21].

Conceptul de agricultură ecologică
Dintre metodele noi de combatere a organismelor dăunătoare, mai 

eficiente sunt cele biologice [3, 16], care includ introducerea şi aclimatizarea 
entităților biologice pe arii noi, producerea în masă şi lansarea sezonieră în 
agrocenozele protejate [3, 5]. În aşa mod se constituie un sistem de reglare a 
densității populaţiilor de organisme dăunătoare care, ţinând cont de mediul 
specific şi de dinamica acestora, foloseşte mecanismele naturale şi entitățile 
utile, adaptate la menţinerea populaţiilor dăunătorilor şi patogenilor sub 
pragul economic de dăunare, asigurând eficiența economică şi ecologică. 
Cercetarile biotehnologice orientate la crearea OMG reprezintă o activitate 
care nu este conformă preceptelor de agricultură ecologică.

Drept soluție eficientă se propune elaborarea şi implementarea 
tehnologiilor de agricultură ecologică, care, pornind de la utilizarea 
mecanismelor naturale de reglare a relațiilor dintre elementele 
agroecosistemelor, posedă capacități suplimentare de asigurare a rentabilității 
economice [16, 20, 22].

Agricultura ecologică reprezintă un sistem de producție care menține 
fertilitatea solurilor şi sporeşte activitatea ecosistemelor, fiind bazată pe 
sistemele ecologice, diversitatea biologică şi ciclurile de viață adaptate la 
condițiile concrete, în locul utilizării substanțelor chimice cu efecte adverse. 
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Modul ecologic de producere agricolă îmbină tradiția, inovația şi ştiința în 
beneficiul mediului înconjurător şi promovează relațiile echitabile şi calitatea 
bună a vieții tuturor celor implicați [17, 23]. 

Pe lângă măsurile de protecție biologică a plantelor, care constituie 
fundamentul reglării densității populațiilor de organisme dăunătoare, 
agricultura ecologică aplică şi alte procedee tehnologice de producere a 
culturilor agricole, accentuând:
•	 Aplicarea realizărilor biotehnologice prin utilizarea biodiversității geno-

tipurilor utile, îndeosebi a soiurilor și hibrizilor cu manifestare diferită a 
imunității plantelor.

•	 Utilizarea condițiilor optime ale mediului pentru activizarea dezvoltării 
plantelor prin efectuarea analizelor fitosanitare și monitorizarea permanentă 
a organismelor dăunătoare, precum și examinarea solelor din cadrul 
asolamentelor, precum și aplicarea lor în funcție de necesități. 

•	 Elaborarea strategiei de protecţie integrată a plantelor prin reducerea 
pierderilor cauzate fitotehniei de organismele dăunătoare la un nivel minim de 
cheltuieli din volumul global al producţiei, care trebuie să fie întors în circuitul 
mare al materiei și energiei pentru asigurarea mersului normal al circuitelor 
substanţelor. 

•	 Managementul integrat al producerii culturilor agricole reprezintă abordarea 
selectivă și inteligentă a viziunilor privind evoluția agriculturii și tendințele de 
dezvoltare a culturilor agricole cu obținerea recoltelor mari de calitate înaltă, 
conștientizând faptul că există diverse situații în care culturile agricole pot 
aplica potențialul ecologic al agrosistemelor și coexistența cu organismele 
dăunătoare. 
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Concluzii
Aplicarea metodelor molecular-biologice constituie baza viziunilor 

strategice de soluționare a problemelor legate de securitatea alimentară, în 
care genele utile de la unele organisme sunt transferate dintr-un organism 
în altul, formând organisme transgenice, care înregistrează avantaje 
considerabile şi controverse.

Ecologizarea activităților de protecție a plantelor prin aplicarea 
mecanismelor naturale şi antropice de reglare a densității populațiilor 
organismelor dăunătoare sub pragul economic de dăunare este întruchipată 
în procedeele tehnologice şi activitățile din cadrul sistemelor de obținere 
şi procesare a produselor agroalimentare ecologice, obiectivul strategic al 
căreia trebuie să devină poziţionarea ei în centrul agriculturii naţionale, care 
are o contribuţie semnificativă spre dezvoltarea economică sustenabilă. 

Tehnicile contemporane de ameliorare cu pârghii eficiente pentru 
dezvoltarea agriculturii ecologice contribuie la soluționarea problemelor 
de securitate alimentară, siguranță a alimentelor şi riscurilor ecologice. 
Pe fundalul tendințelor sporului populației globului, pentru asigurarea 
securității alimentare şi ecologice şi ținând cont de controversele privind 
rolul OMG, devine necesară creşterea nivelului recoltei culturilor agricole 
principale cu 60-70%, precum şi răspunsul la întrebarea – cum realizăm 
asemenea rezultate?
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Dr. hab. leonid VoloȘciUc, 
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor 

Sursă: Akademos. Revistă de știință, inovare, cultură și artă, nr. 1(56), 
2020, P. 33-38.
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Partea II

OM, SAVANT, PROFESOR, EDITOR,
OM AL CETĂȚII
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CARACTERISTICA ȘEFULUI LABORATORULUI
DE VIRUSOLOGIE ȘI BACTERIOLOGIE AL IPBP

LEONID VOLOȘCIUC
Anul de naștere 1952,

moldovean, 
studii superioare, 
doctor în biologie

Dl Voloşciuc L.T. activează în cadrul Institutului de Protecţie Biologică a 
Plantelor din septembrie 1986, de la început în calitate de Cercetător ştiinţific 
Superior, Cercetător ştiinţi fic principal şi Șef de laborator interimar.

Dl Voloşciuc L.T. a demonstrat că reprezintă un specialist de înaltă 
calificare în domeniul patologiei insectelor, tehnolo giilor de producere 
şi aplicare a preparatelor biologice, precum şi în elaborarea sistemelor de 
protecţie integrată a plantelor. În acest scop el a elaborat un şir de procedee 
de ameliorare a suşelor de baculovirusuri, demonstrând astfel posibilitatea 
majorării considerabile a activităţii biologice a baculovirusurilor. El a 
fundamentat posibilitatea obţinerii şi păstrării insecticide lor baculovirotice 
cu o eficienţă înaltă. De un interes deosebit se bucură investigaţiile în direcţia 
aprecierii diferitor procedee tehnologice de producere a insecticidelor virotice 
pentru comba terea insectelor dăunătoare. Este coautor a 3 regulamente de 
pro ducere a insecticidelor virotice.

Pe parcursul activităţii în institut dl Voloşciuc L.T. a demonstrat 
cunoştinţe profunde în domeniul Virusologiei şi Pro tecţiei plantelor, care 
îşi perfecţionează permanent nivelul de pregătire şi activitate. El a însuşit 
noi metode de apreciere a activităţii vitale a preparatelor biologice. A însuşit 
cursul deplin de informatică şi programare.

În baza rezultatelor obţinute el a publicat 75 de lucrări ştiinţifice şi 
a primit 2 patente ale Poloniei. De real folos sunt cele 10 cărţi traduse de 
către dl Voloşciuc, volumul cărora depăşeşte 100 coli de autor. A participat 
la lucrările a 5 Simpozioane internaţionale, 7 Conferinţe unionale şi 8 
Conferinţe republicane, unde a prezentat rapoarte originale. Este conducător 
ştiinţific a 3 doctoranzi, conduce cu tezele de diplomă a mai multor studenţi.

Dl Voloşciuc L.T. paralel cu activitatea amplă de producere mai 
participă şi în lucrul de caracter public. Permanent prezintă rapoarte în faţa 
specialiştilor de profil din republică, precum şi prin intermediul organelor 
mass-media. Faţă de însărcinările sale demonstrează o responsabilitate, 
prin cipialitate şi perseverenţă înaltă. Datorită modestiei, res ponsabilităţii şi 
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atitudinii serioase faţă de muncă şi gri julii faţă de colaboratori, el se bucură 
de autoritate şi stimă din partea lucrătorilor institutului.

Caracteristica e pregătită pentru prezentarea în Comisia de atestare 
pentru atestarea Domnului Voloşciuc L.T. în funcţie de Șef de laborator în 
Laboratorul de Virusolo gie şi Bacteriologie.

Director adjunct știinţific,
doctor habilitat în agronomie Vasile VoiNEac

Am luat cunoștinţă: 15 ianuarie 1995

PERSONALITATE MARCANTĂ ÎN ŞTIINŢA AGRICOLĂ AUTOHTONĂ
Calea în ştiinţă a domnului Leonid Voloşciuc este una plină de dedicaţie 

şi realizări pe măsura eforturilor depuse.
Ne cunoaştem încă din anii de studii la Colegiul Agricol din satul Ţaul, 

raionul Donduşeni. Se deosebea de semenii săi prin atârnare foarte serioasă 
faţă de carte. A dat dovadă de capacităţi analitice de invidiat, care au fost 
apreciate atât de profesori cât de colegii de învăţământ.

Absolvirea Colegiului Agricol cu diplomă cu menţiune i-a 
predeterminat calea spre continuarea studiilor la Universitatea de Stat din 
Moldova, Facultatea de Biologie şi Pedologie, care la fel a fost absolvită cu 
menţiune. Apoi a urmat doctorantura la Academia de Ştiinţe a Moldovei, 
cu studierea unui domeniu foarte interesant şi important, tipic naturii sale 
de cercetător format pe parcursul anilor precedenţi de studii. Dumnealui 
a rămas fidel problematicii viruşilor şi virozelor la culturile agricole cu 
elaborarea concomitentă a metodelor de reducere a impactului lor negativ 
pe tot parcursul activităţii sale profesionale, devenind un expert de referinţă 
nu numai în ţară, dar şi peste hotarele ei. Ştiinţa este vocaţia dlui Leonid 
Voloşciuc.

După susţinerea tezei de doctor în ştiinţe biologice continuă activitatea 
în diferite ipostaze la renumitul Institut Unional de Protecţie Biologică a 
Plantelor activând şi în calitate de vicedirector pentru probleme de ştiinţă al 
acestui institut.

Aici talentul său de cercetător şi harul dat de la Dumnezeu de a răzbate 
în tainele naturii s-a manifestat pe deplin, soldat cu multe realizări care au 
fost apreciate atât de lumea ştiinţifică, cât şi de practicieni din domeniul 
agriculturii. Orientarea spre aplicarea preponderentă a metodelor biologice 
de protecţie a plantelor cu implementarea lor în practică a fost un pas 
foarte curajos în perioada istorică de atunci, când preponderent dominau 
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metodele chimice de protecţie a plantelor. De menţionat, că necătând la 
responsabilităţile administrative majore dl Leonid Voloşciuc a pregătit şi a 
susţinut cu succes teza de doctor habilitat în biologie la specialitatea Protecţia 
plantelor. Aceasta a fost posibil doar datorită capacităţii sale enorme de 
muncă şi capacităţii de mobilizare în realizarea obiectivelor trasate în viaţă. 
Pe departe nu toţi izbutesc să realizeze astfel de performanțe.

Capacităţile sale de cercetător şi manager de instituţie ştiinţifică 
aplicativă s-au manifestat pe deplin în perioada anilor de activitate în calitate 
de director al Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică 
al AȘM (2006–2012). Necătând la toate dificultăţile perioadei de tranziţie, 
cu nenumărate restructurări, instituţia condusă de dl Leonid Voloşciuc a 
obţinut rezultate remarcabile în domeniul protecţiei biologice a plantelor şi 
în promovarea agriculturii ecologice.

Ele au fost dezvoltate în activităţile sale ulterioare în calitate de cercetător 
ştiinţific principal şi şef de laborator de Fitopatologie şi Biotehnologii la 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţia Plantelor al AȘM. Meritul 
ştiinţific al prof. Leonid Voloşciuc constă în fundamentarea bazelor teoretice 
şi aplicative a protecţiei plantelor în sistemele de agricultură convenţională şi 
ecologică. D-lui a creat şi o şcoală ştiinţifică în acest domeniu.

Eforturile depuse n-au rămas neobservate de comunitatea ştiinţifică şi 
de societate. Domnia sa a obţinut titlul onorific de „Om emerit al Republicii 
Moldova”, Laureat al Premiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei din 2009 şi 
Premiului Naţional din 2015, alte medalii şi distincţii.

Domnul Leonid Voloşciuc este un om modest şi onest, deschis permanent 
pentru dialog şi cu dorinţa de a ajuta colegii. Este devotat cauzei ştiinţei şi un 
apărător nezdruncinat al adevărului ştiinţific, a cinstei, demnităţii şi onoarei 
lucrătorilor ştiinţifici.

Dr. hab. boris boiNcEaN, 
Şeful Laboratorului tehnologii agricole și sisteme agrotehnice a 
Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”, 

șeful Catedrei de știinţe ale naturii și agroecologie a Universităţii de Stat 
„Alecu Russo” din Bălți.
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SAVANT NOTORIU ÎN MICROBIOLOGIE, PROTECȚIA 
BIOLOGICĂ A PLANTELOR, BIOTEHNOLOGIE ȘI 

AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ
Motto: „Spiritul omenesc are trei chei, care deschid totul:

știința, cugetarea, imaginația”.
Victor Hugo

Leonid Voloşciuc s-a născut la 02 noiembrie anul 1952 în satul 
Micăuţi, raionul Străşeni, într-o familie de ţărani marcanți, mama Pelagea 
şi tatăl Teodor, care din fragedă copilărie i-au insuflat dragostea faţă de glia 
pământului natal, natură şi profunzimea deosebită orientată asupra protecției 
acesteia. După absolvirea cu mențiune a şcolii medii din satul natal, urmează 
studiile la Colegiul Agricol din Ţaul, raionul Donduşeni, actualul Centrul de 
Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Țaul, pe care l-a absolvit 
cu menţiune în anul 1973, fiind şi astăzi în lista Personalităților ce constituie 
Mândria Instituției. După absolvire activează în calitate de agronom în 
gospodăria ecologică „Iu. Gagarin”, raionul Orhei.

Setea de acumulare de noi cunoştințe în domeniul biologiei face ca 
tânărul ingenios să devină, fără examen de admitere, student al Facultății de 
Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Moldova, pe care de asemenea 
o absolveşte cu menţiune în anul 1978. 

Ca student a dat dovadă de colegialitate de invidiat: succesele excepționale 
la studii, laureat al multor premii şi concursuri, posesor a celei mai valoroase 
burse, nu l-au schimbat, fiind acelaşi băiat modest, sincer, prietenos da chiar 
şi curajos.

În primăvara anului 1977, după devastatorul cutremur de pământ, care 
a produs numeroase jertfe omeneşti în țara vecină România, dânsul, deşi 
fiind secretar al Organizației comsomoliste studențeşti a facultății, împreună 
cu alți colegi, inițiază acțiunea de colectare a sângelui pentru victimele 
colegilor studenți din România, însă aceasta n-a picat bine la organele de 
partid, amenințându-l cu exmatricularea. 

Altă situație în anul 4 de studii, 1977, aflându-ne la colectarea strugurilor 
în satul Burlaci, raionul Cahul, dânsul, fiind staroste a grupei, nu putea să 
se împace cu condițiile foarte dificile de muncă, hrană şi trai a colegilor, 
mai ales de organizarea dezastruoasă a muncii de către autoritățile locale 
şi universitare. Ca formă de protest, inițiază greva foamei şi tăcerii, care a 
găsit rezonanță şi în buletinele de ştiri a postului de radio Europa Liberă, 
aceasta atingând foarte dur orgoliile conducerii de atunci, venind cu noi 
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amenințări în adresa colegului L. Voloşciuc. De data aceasta solidaritatea 
studențească a dat dovadă de maturitate şi perseverență, împiedicând 
atacurile administrative.

Pregătirea profesională de cercetător găseşte continuare prin studiile în 
doctorantura Institutului de Microbiologie a Academiei de Știinţe a Moldovei, 
unde a întreprins cercetări în domeniul virusurilor fitopatogene şi elaborării 
metodelor de prevenire şi combatere a virozelor la culturile agricole. În 
anul 1981 revine în calitate de lector superior la Catedra de Genetică şi 
Microbiologie a Universităţii de Stat din Moldova. Rezultatele cercetărilor 
ştiinţifice obţinute în cadrul doctoranturii şi activităţii la Facultatea de 
Biologie şi Pedologie a USM, au fost înalt apreciate la susţinerea tezei de 
doctor în biologie în Institutul Unional de Protecţie a Plantelor din Sankt-
Petersburg. 

Începând cu anul 1986 şi până în prezent, şi-a consacrat activitatea 
ştiinţifică cercetărilor teoretice şi practice, studiului şi utilizării resurselor 
naturale în scopul combaterii agenţilor patogeni şi a dăunătorilor cu mijloace 
biologice, alternative celor chimice, care se realizau în cadrul Institutului 
unional de cercetări ştiinţifice din domeniul metodelor biologice de protecţie 
a plantelor. 

Aici Leonid Voloşciuc, susținând cu succes în primăvara anului 2000 teza 
de doctor habilitat în ştiințe biologice s-a manifestat pe deplin şi ca cercetător 
şi ca manager: secretar ştiinţific a IPB a AȘM (1992–1995), Șef al Laboratorului 
de Virusologie şi Bacteriologie (1995–1998), director adjunct pentru 
probleme de ştiinţă şi manager al Laboratorului de Protecţie Microbiologică 
(1998–2001), director al Institutului de Cercetări pentru Protecţia Plantelor 
al MAIA şi Șef al Laboratorului de Protecţie Microbiologică (2001–2002), 
manager al Laboratorului de Protecţie Microbiologică (2002-2006). Din 
luna martie 2006 până în februarie 2011 activează în calitate de director al 
Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AȘM. Secretar 
ştiințific al Secției Științe ale Naturii şi Vieții (2011-2015). Actual manager al 
Laboratorului de Fitopatologie şi Biotehnologie al Institutului de Genetică, 
Fiziologie şi Protecție a Plantelor al MECC.

În funcţia de director Dumnealui a creat un colectiv de specialişti de 
înaltă calificare în domeniul protecţiei plantelor şi s-a manifestat nu numai ca 
promotor energic al iniţiativelor fructuoase în acest aspect, dar şi ca luptător 
pentru idealurile naţionale. 

În această perioadă, studiind sisteme avansate de protecţie integrată a 
plantelor, Leonid Voloşciuc, ca principiu de bază în organizarea protecţiei 
plantelor propune trecerea de la nimicirea totală a organismelor dăunătoare 
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la metode de dirijare a densităţii populaţiilor lor pe baza abordării sistemice a 
problemei în ansamblu. Pentru aceasta au fost înaintate metode microbiologice 
de protecţie a plantelor, printre care un loc aparte le revine preparatelor 
baculovirale. Cercetările multianuale complexe a diversităţii biologice, 
relaţiilor agenţilor patogeni cu insectele gazdă au permis evidenţierea mai 
multor suşe de microorganisme utile cu proprietăţi sporite, care au constituit 
fundamentul utilizării lor în calitate de agenţi activi pentru elaborarea 
preparatelor baculovirale. În baza acestor studii a fost fundamentată o nouă 
direcţie ştiinţifică – biotehnologia producerii şi aplicării baculovirusurilor 
pentru protecţia plantelor. Această direcţie prevede aplicarea diverselor 
metode virusologice, molecular biologice, de producere a biomasei in vivo 
şi in vitro, diverse metode fizico-chimice, precum şi de obţinere a formelor 
preparative. 

Una din realizările importante a doctorului habilitat Leonid Voloşciuc 
poate fi considerată elaborarea tehnologiilor de producere a insecticidelor 
baculovirale în combaterea speciilor de noctuide fitofage (Virin-HS-2, Virin-
KS), a insectelor coloniale (Virin-ABB-3, Virin-LD, Virin-LS), care nu pot 
fi combătute cu alte mijloace biologice, precum şi a insecticidelor virale de 
perspectivă (Virin-CP, Virin-LS, Virin-KS, Virin-ABB-3, Virin-LD, Virin-
LS). În baza elaborării bazelor teoretice de constituire a sistemelor de protecţie 
integrată a plantelor şi propunerea principiilor fundamentale şi tehnologiilor 
de aplicare a preparatelor baculovirale în combaterea principalilor dăunători 
ai culturilor agricole şi silvice a fost susţinută cu brio teza de doctor habilitat 
„Bazele teoretico-metodologice ale biotehnologiei producerii şi aplicării 
preparatelor baculovirale în protecţia plantelor”, la specialitatea – 06.01.11. 
„Protecţia plantelor”. 

Sub egida profesorului L. Voloşciuc, Laboratorul Biotehnologia 
producerii mijloacelor de protecţie biologică a plantelor a elaborat, omologat 
şi înregistrat în Registrul de Stat 11 preparate biologice destinate protecţiei 
diferitor culturi agricole, care sunt utilizate atât în agricultura convenţională, 
cât şi în gospodăriile aflate la faza de conversie la agricultura ecologică.

Pe parcursul ultimilor ani, graţie schimbărilor înregistrate în agricultura 
mondială şi pornind de la problemele ecologice, care se agravează, precum şi 
ţinând cont de succesele unor ţări în promovarea tehnologiilor prietenoase 
mediului, savantul Leonid Voloşciuc a acordat o atenţie deosebită elaborării 
cadrului legislativ, instituţional şi tehnologic al agriculturii ecologice. A 
participat la elaborarea Legii nr. 115/2005 şi Hotărârii de Guvern nr. 149/2006 
privind agricultura ecologică, iar actualmente participă la asigurarea 
ştiinţifică şi tehnologică a acestor activităţi. 
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Activitatea domnului Leonid Voloşciuc este indispensabil legată de 
devenirea lui în calitate de manager, lucru care s-a manifestat încă de pe 
băncile studenţeşti. Savantul acordă o atenţie deosebită consolidării şi 
cimentării colectivului ştiinţific al institutului, demonstrând capacităţi înalte 
de organizare a activităţii colectivelor institutelor ştiinţifice. Aceasta se 
referă şi la exprimarea corectitudinii ştiinţifice, protejarea şi implementarea 
rezultatelor ştiinţifice în practicile agricole. 

Dumnealui, conducându-se de normele morale şi practica personală, 
permanent a susţinut şi susţine poziţia savanţilor în vederea originii 
poporului nostru, rolul ştiinţei moldave şi aportul ei în dezvoltarea ţării şi a 
ştiinţei mondiale, manifestându-se ca un adept al adevărului ştiinţific şi un 
bun cunoscător al problemelor agriculturii moderne.

Profesorul L. Voloşciuc pe parcursul activității sale este un orator 
eminent, participând la lucrările diferitor foruri ştiinţifice, prezentând 
rapoarte plenare, înalt apreciate de comunitatea ştiinţifică internaţională, 
care s-au desfăşurat la: Iaşi (1993, 1995), Cluj-Napoca (1994, 2011), Vidra 
(1997), Bucureşti (1998), Poznan (1995, 2000), Chişinău (1998, 2000, 2002, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012), Bălţi (2007, 2009, 2012), Kiev 
(2003, 2007), Odesa (2007, 2008), Protvino (1998), Sanct-Petersburg (1999, 
2002, 2005, 2008), Cernogolovka (2006, 2010), Minsk (2007, 2008, 2011), 
Krasnodar (2008, 2010), Novosibirsk (1997, 2002), Moscova (1998, 2004), 
Montpellier (2001), Teheran (2002).

Fiind bine cunoscut între specialiştii de breaslă, Dumnealui i se 
încredinţează organizarea în baza Institutului de Protecţie a Plantelor şi 
Agricultură Ecologică a forurilor ştiinţifice internaţionale, fiind în calitate 
de preşedinte a consiliului de coordonare (Chişinău, 2009, 2012, 2014, 2017, 
2018). În repetate rânduri a activat şi în calitate de copreşedinte şi membru 
al comitetelor de organizare a mai multor conferinţe internaţionale din 
Chişinău, Moscova, Iaşi, Kiev, Odesa, Minsk, Sankt-Petersburg. 

Pregătirea profesională înaltă i-a permis doctorului habilitat L. 
Voloşciuc să modereze la Congresul XVIII al ARA Moldova” Deschideri 
ştiinţifice şi culturale spre Vest”, Chişinău (1993), să participe la organizarea 
Conferinţei Societăţii entomologice europene (SOREGA, Iaşi, 1995), unele 
şedinţe la al 5th European Meeting „Microbial Control of Pests”, Poznan 
(1995). Rezultatele ştiinţifice ale profesorului L. Voloşciuc sunt apreciate la 
justa valoare, despre ce mărturiseşte obținerea prin concurs a multor proiecte 
ştiinţifice internaţionale şi naţionale, realizate în comun cu savanţi din 
România, SUA, Franţa, Germania. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost 
publicate în numeroase lucrări ştiinţifice, în reviste şi culegeri prestigioase din 
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ţară şi peste hotare, printre care 8 monografii, două manuale, 2 recomandări 
metodice, 8 brevete de invenţii.

În semn de recunoaştere pot servi distincţiile: medalia „D. Verderevschi” 
(2004), premiul AȘM (2009), medalia jubiliară „60 de ani ai AȘM”, 
diploma „Meritul academic” (2009), titlului onorific „Om emerit”, Medalia 
„Dimitrie Cantemir” (2017), medalia „Nicolae Milescu Spătaru”, invitaţiile 
la diferite foruri internaţionale (Montpellier, Irvin, Poznan, Moscova, 
Novosibirsk, Teheran, Praga, Kiev, Bucureşti, Cluj, Iaşi, Krasnodar, Odesa, 
Minsk), acordarea de granturi naţionale, internaţionale şi participarea la 
îndeplinirea diferitor proiecte bilaterale, evaluarea în calitate de preşedinte 
şi membru al consiliilor ştiinţifice specializate, precum şi referent al tezelor 
de doctor şi doctor habilitat în ţară şi peste hotare, membru al consiliilor 
redacţionale ale revistelor „Mediul Ambiant”, «Защита растений», „Știinţa 
Agricolă”, revista „Studii şi Cercetări a Universităţii din Bacău” (România) şi 
«Информационный Бюллетень ВПРС/МОББ» (Moscova). 

Rezultatele cercetărilor fundamentale, sunt pe larg utilizate în procesul 
de elaborare a procedeelor şi biotehnologiilor de producere şi aplicare a 
mijloacelor microbiologice de protecţie a plantelor. Din gama larga de 
tulpini de diferite microorganisme utile, extrase în condiţii naturale şi 
apoi ameliorate pentru a corespunde tuturor rigorilor tehnologice, au fost 
elaborate şi omologate pentru combaterea diferitor organisme dăunătoare o 
serie de preparate virale, bacteriene şi micotice. Producătorii agricoli cunosc 
şi aplică aceste preparate,  printre care şi brenduri recunoscute (Rizoplan, 
Trihodermin, Virin ABB-3, Paurin), fără utilizarea cărora este imposibilă nu 
numai obţinerea produselor agroalimentare ecologice, dar şi promovarea 
agriculturii durabile. 

Sub conducerea doctorului habilitat L.Voloşciuc, colaboratorii institu-
tului au creat linii de producere şi lansare prin colonizarea naturală a unor 
specii eficiente de entomoacarifagi. Printre acestea un rol deosebit aparţine 
cercetărilor cu implicarea entomofagilor parazitoizi, în primul rând a vespe-
lor din genul Trichogramma, care au demonstrat o eficacitate biologică, eco-
nomică şi ecologică înaltă în tehnologiile de protecţie a principalelor grupe 
de culturi agricole. Au fost elaborate şi demonstrate în cadrul mai multor 
loturi demonstrative şi implementate pe larg sistemele de protecţie integrată 
a culturilor cerealiere, pomicole, legumicole şi a viţei-de-vie.

Caracteristic pentru doctorul habilitat, profesorul L. Voloşciuc este 
tendinţa de perfecţionare ştiinţifică continuă, care s-a realizat în cadrul 
diferitor colective internaţionale, cum ar fi Institutul Unional de Cercetări în 
Domeniul Protecţiei Plantelor, Sankt-Petersburg (1985, 1989); Institutul de 
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Biotehnologie din Moscova (1987); Universitatea de Stat din Moscova „M.V. 
Lomonosov” (1988); Institutul de Biologie Moleculară din Novosibirsk 
(1988); Institutul de Protecţie a Plantelor din Polonia, Poznan (1989 şi 1995), 
Staţiunea de Patologie a Nevertebratelor din Franţa, Saint-Christoli-lez-Ales 
(1997, 1999); Institutul de Protecţie a Plantelor din Iran (2000), deplasărilor 
în mai multe instituţii din Anglia şi participarea la grantul MRDA/CRDF în 
SUA (Universitatea din California, Davis şi Riverside (2003), la trainingul în 
domeniul agriculturii ecologice (SUA, Universitatea din California (2007) şi 
dezvoltării durabile (San-Paulo, 2008).

Activitatea ştiinţifică a doctorului habilitat L.Voloşciuc are o rezonanţă 
vastă, despre ce denotă şi desemnarea în calitate de membru al diferitor 
organizaţii profesionale: al Societăţii Internaţionale de Patologie a 
Nevertebratelor, Societăţii Internaţionale de Protecţie Biologică, al societăţilor 
republicane (Microscopie Electronică, Entomologilor, Geneticienilor şi 
Amelioratorilor). 

Meseria sa de director şi savant Dumnealui o îmbină iscusit cu dragostea 
cultivată din copilărie faţă de muncă, responsabilitatea, cumsecădenia. 

Graţie rezultatelor ştiinţifice complexe fundamentale şi elaborărilor 
aplicative, doctorul habilitat L. Voloşciuc astăzi poate fi calificat, cu 
certitudine, ca savant igienist, ecologist, terapeut al plantelor şi mediului 
înconjurător.

Gradul înalt de profesionalism, profunzime ştiințifică, capacități 
didactice valoroase au stat la baza ghidării procesului de pregătire a cadrelor 
de înaltă calificare, fiind conducător ştiinţific al tezelor de doctor a multor 
doctoranzi, dintre care au fost susținute cu succes cinci teze de doctor şi una 
de doctor habilitat.

Menționez cu deosebit respect, că rezultatele şi activitatea cercetătorului, 
profesorului Leonid Voloşciuc, caracterizate printr-o permanentă luptă 
pentru cunoaştere, reflectate în numeroase lucrări ştiințifice, au o contribuție 
substanțială şi părtinitoare la educația civică inteligentă atât în domeniul 
cercetării, cât şi a biotehnologiei şi protecției plantelor. 

Dr., conf. cerc. Mihai batco,
Şeful Laboratorului de entomologie și biocenologie,

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al MECC
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УЧИТЕЛЬ И НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Первый раз я встретилась с Леонидом Федоровичем на вступи-

тельных экзаменах в Кишинёвский государственный университет в 
1982 году. Я была абитуриенткой, желающая поступить на учебу, а Лео-
нид Федорович – лектор кафедры Генетики и микробиологии биолого-
почвенного факультета госуниверситета, входивший в состав экзаме-
национной комиссии и принимавший у меня вступительный экзамен 
по биологии. Для поступления в Высшее учебное заведение в те годы 
нужно было сдать 4 экзамена, и первый по специальности биология. 
Доброжелательность экзаменационной комиссии и лично экзаменато-
ра сыграла свою роль, я получила высший балл и следующие экзамены 
сдавать было намного легче, появился новый импульс в стремлении 
получить образование по любимой специальности. Я поступила в уни-
верситет и уже на практических занятиях по микробиологии вновь 
встретилась с Л.Ф. Хочется отметить внимательность и ответствен-
ность тогдашнего преподавателя в вопросах, казалось бы, не имею-
щих отношения к учебе: одна из студенток во время занятия случайно 
опрокинула краситель фуксин для окрашивания бактерий, часть кото-
рого попала на одежду и образовались пятна яркого пурпурно-красно-
го цвета. Л.Ф. сразу же отреагировал, стремительно стал искать в арсе-
нале реактивов какое-либо средство, чтобы нейтрализовать и отмыть 
краситель. По крайней мере, на следующую лекцию девушка пришла 
в хорошем настроении с еле заметными пятнышками и даже подума-
лось, что нужно быть волшебником, чтобы суметь удалить столь яркий 
цвет краски и успокоить подопечную. Это очень впечатлило.

После окончания университета в 1987 году я с направлением из 
Москвы пришла во Всесоюзный Научно-исследовательский институт 
биологических методов защиты растений для поступления на работу и 
первый, кого я встретила в холле – был Леонид Федорович Волощук. Он 
узнал меня, бывшую студентку, и спросил: Вы пришли к нам работать? 
Разговор был недолгий, он очень сильно торопился, но с того самого 
времени вся моя научная деятельность была связана с этим человеком, 
Человеком с большой буквы, заведующим лабораторией, ученым се-
кретарем института, директором института и научным консультантом 
моей диссертационной работы. 

За долгие годы работы в институте мы были свидетелями как 
наше научное учреждение меняло статусы, названия, министерства, 
место расположения, пережило объединение с другими институтами, 
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менялись названия лабораторий, но Леонид Федорович смог создать и 
сплотить коллектив исследователей, преданных науке. 

Волощук Л.Ф. – доктор хабилитат биологических наук, профессор, 
известный ученый в области биоразнообразия, защиты растений, виру-
сологии, микробиологии и экологического земледелия, основатель но-
вого направления в биологической защите растений – биотехнологии 
производства и применения бакуловирусных препаратов в устойчивом 
сельском хозяйстве. Круг его научных интересов охватывает и многие 
другие вопросы, среди которых идентификация как вирусных, так и 
микробиологических агентов – продуцентов перспективных биоло-
гических препаратов для снижения численности вредных организмов 
сельскохозяйственных культур, разработка биотехнологических при-
емов и технологий производства и применения биопрепаратов, опреде-
ление их роли и места в системах интегрированной защиты растений.

Под руководством Л.Ф. в лаборатории Фитопатологии и 
биотехнологии были созданы и зарегистрированы в Государственном 
реестре средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих 
плодородие почвы Молдовы, биопрепаратов – вирусных, грибных, 
бактериальных, которые широко применяются как в традиционном 
сельском хозяйстве, так и на приусадебных участках домашних 
хозяйств. Биопрепараты могут быть использованы для преобразования 
традиционного сельского хозяйства в органическое, которое все 
сильнее набирает обороты во всем мире.

Активная научная деятельность, большое количество выигранных 
грантов и проектов сделали свое дело, ученый широко известен далеко 
за пределами Молдовы, его работы знают и ценят во многих странах. 

Как сотрудники лаборатории Фитопатологии и биотехнологии, мы 
ценим своего руководителя за креативность и коммуникабельность, 
настойчивость и принципиальность, ответственность и дисципли-
ну, уважение к людям. Многого стоит оформить институциональный 
проект, уделить тщательное внимание, казалось бы, второстепенным 
вопросам из формуляров, тысячу раз проверить и перепроверить все 
материалы, состоящие из огромного количества страниц и все для 
того, чтобы обеспечить будущее лаборатории, будущее сотрудников в 
материальном, а еще больше в моральном и интеллектуальном плане 
на следующие четыре года. И он его выиграл! Это не только сохране-
ние лаборатории и коллектива как структурной единицы института 
– это сохранение важнейшего направления научных исследований, 
имеющих приоритет во всем мире – разработка биотехнологических 
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приемов и продуктов в развитии экологического земледелия. Это на-
правление весьма важно для Республики Молдова, поскольку эколо-
гически чистую сельскохозяйственную продукцию желает покупать 
любое государство. Высокая ответственность и упорство в достиже-
нии цели, креативность, творческая направленность, гибкость мыш-
ления, оригинальность, способность видеть суть проблемы и найти 
конструктивное решение ставит нашего руководителя Леонида Фе-
доровича Волощука на самую высокую ступень. Благодарю Вас за то, 
что Вы есть и что моя жизнь, работа, научная деятельность связаны 
с Вашим именем. Желаю Вам многих лет научного творчества, новых 
изысканий и успехов, радости от полученных результатов.

Т.И. ЩЕРБАКОВА, старший научный сотрудник 
Лаборатории фитопатологии и биотехнологии 

Института генетики, физиологии и защиты растений Молдовы

SAVANT  NOTORIU  ÎN  DOMENIUL  PROTECȚIEI
BIOLOGICE A  PLANTELOR

Începând cu anul 1985 şi până în prezent, domnul Voloşciuc Leonid 
şi-a consacrat activitatea ştiinţifică cercetărilor teoretice şi practice, studiului 
şi utilizării resurselor naturale în scopul combaterii agenţilor patogeni 
şi a dăunătorilor cu mijloace biologice, alternative celor chimice, care se 
realizau în cadrul Institutului Unional de Cercetări Știinţifice din Domeniul 
Metodelor Biologice de Protecţie a Plantelor. Aici s-a manifestat pe deplin şi ca 
cercetător şi ca manager: secretar ştiinţific (1992–1995), Șef al Laboratorului 
de Virusologie şi Bacteriologie (1995–1998), director adjunct pentru 
probleme de ştiinţă şi manager al Laboratorului de Protecţie Microbiologică 
(1998–2001), director al Institutului de Cercetări pentru Protecţia Plantelor 
al MAIA şi Șef al Laboratorului de Protecţie Microbiologică (2001–2002), 
manager al Laboratorului de protecţie microbiologică (2002–2006). Din 
luna martie 2006 activează în calitate de director al Institutului de Protecţie a 
Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM. În funcţie de Director Dumnealui 
a creat un colectiv de specialişti de înaltă calificare în domeniul protecţiei 
plantelor şi s-a manifestat nu numai ca promotor energic al diferitor iniţiative 
în domeniul protecţiei plantelor, dar şi ca luptător pentru idealurile naţionale. 

Domnul Voloşciuc Leonid este un Om al ştiinței, un orator înzestrat şi 
un prieten adevărat. Toate aceste calități le-a primit de la natură, de la părinți.
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   Calitățile morale şi nobile ale Dlui Voloşciuc Leonid sunt: înțelepciunea, 
verticalitatea intelectuală, perseverența, echlibrul, hărnicia, bunăvoința, 
dragostea de viață şi de oameni.

Dl Voloşciuc Leonid este un reprezentant destoinic în ştiințe bioogice, 
este înzestrat cu un intelect deosebit, cu o inepuizabilă energie creatoare şi 
putere de muncă, un bun organizator. Fiind un pedagog iscusit, dl Voloşciuc 
Leonid contribuie la dezvoltarea ştiinței şi învățământului.

Sunt mândru că dl Voloşciuc Leonid este conducătorul meu de teză. 
Dumnealui m-a susținut, m-a îndrumat în activitatea mea ştiințifică. 
Împreună cu dl Voloşciuc Leonid şi colegii am elaborat un dispozitiv pentru 
sterilizarea şi infectarea cu virusuri a insectelor dăunătoare, participând 
la Saloanele Internaționale Infoinvent 2015 (Chişinău), Pro Invent 2015, 
Euroinvent 2016, Expoziția Europeană a Creativității 2016 (Romania), unde 
s-au obținut mai multe distincții. 

Este un savant responsabil la efectuarea cercetărilor ştiințifice în 
domeniul protecției plantelor, elaborarea şi aplicarea metodelor alternative 
celor chimice de protecție a plantelor, preponderent a celor biologice. Dl 
Voloşciuc Leonid a elaborat şi implementat mijloace şi tehnologii de protecție 
a plantelor în condițiile agriculturii convenționale şi a agriculturii ecologice. 

Realizarea importantă a doctorului habilitat Leonid Voloşciuc este 
elaborarea tehnologiilor de producere a insecticidelor baculovirale în 
combaterea speciilor de noctuide (Virin-HS-2, Virin-KS), (Virin-ABB-3, 
Virin-LD, Virin-LS), care nu pot fi combătute cu alte mijloace biologice, 
precum şi a insecticidelor virale de perspectivă (Virin-CP, Virin-LS, Virin-
KS, Virin-ABB-3, Virin-LD, Virin-LS, Virin-HS-P).

Activitatea ştiințifică a dlui Voloşciuc Leonid este bine cunoscută în 
țară şi peste hotare. Dumnealui a participat activ la lucrările diferitor foruri 
ştiinţifice, prezentând rapoarte plenare, înalt apreciate de comunitatea 
ştiinţifică internaţională, care s-au desfăşurat la: Iaşi (1993, 1995), Cluj-
Napoca (1994, 2011), Vidra (1997), Bucureşti (1998), Poznan (1995, 2000), 
Chişinău (1998, 2000, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012), Bălţi 
(2007, 2009, 2012), Kiev (2003, 2007), Odesa (2007, 2008), Protvino (1998), 
Sanct-Petersburg (1999, 2002, 2005, 2008), Cernogolovka (2006, 2010), 
Minsk (2007, 2008, 2011), Krasnodar (2008, 2010), Novosibirsk (1997, 2002), 
Moscova (1998, 2004), Montpellier (2001), Teheran (2002).

În semn de recunoaştere pot servi distincţiile: medalia „D. 
Verderevschi” (2004), premiul AŞM (2009), medalia jubiliară „60 de ani 
ai AŞM”, diploma „Meritul academic” (2009), invitaţiile la diferite foruri 
internaţionale (Montpellier, Irvin, Poznan, Moscova, Novosibirsk, Teheran, 
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Praga, Kiev, Bucureşti, Cluj, Iaşi, Krasnodar, Odesa, Minsk), acordarea de 
granturi naţionale, internaţionale şi participarea la îndeplinirea diferitor 
proiecte bilaterale, participarea în calitate de moderator la multe foruri 
ştiinţifice internaţionale şi locale, evaluarea în calitate de preşedinte şi 
membru al consiliilor ştiinţifice specializate, precum şi referent al tezelor 
de doctor şi doctor habilitat în ţară şi peste hotare, membru al consiliilor 
redacţionale ale revistelor „Mediul Ambiant”, «Защита растений», „Ştiinţa 
Agricolă”, revista „Studii şi Cercetări a Universităţii din Bacău” (Romania) şi 
«Информационный Бюллетень ВПРС/МОББ» (Moscova).

Este membru al diferitor organizaţii profesionale: al Societăţii 
Internaţionale de Patologie a Nevertebratelor, Societăţii Internaţionale de 
Protecţie Biologică, al societăţilor republicane (Microscopie Electronică, 
Entomologilor, Geneticienilor şi Amelioratorilor).

Pentru succese remarcabile în ştiință domnului Voloşciuc Leonid i s-a 
conferit în 2019 Medalia ,,Dmitrie Cantemir”.

   Pantelimon ZaVtoNi, 
cercetător științific al Laboratorului de fitopatologie

și biotehnologie al IGFPP
   

ЛЕГКО РАБОТАТЬ С ТАЛАНТЛИВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ
Л. Волощук после окончания Биолого-почвенного факультета Ки-

шинёвского государственного университета посвящает всю свою де-
ятельность делу защиты растений от вредителей и болезней. Степень 
доктора биологических наук Л. Волощук защитил в области фитови-
русологии.

Во Всесоюзном Научно-исследовательском Институте Биологиче-
ских Методов Защиты Растений работал в области изучения энтомо-
патогенных вирусов как агентов биологической борьбы с вредителями 
сельскохозяйственных и лесных растений, занимая должности ученого 
секретаря, заведующего лабораторией, заместителя директора по на-
учной работе, а также в должности директора НИИ Защиты Растений 
Министерства сельского хозяйства, который был преобразован в Ин-
ститут Защиты Растений и Экологического Земледелия АН Молдовы и 
ныне является структурным подразделением ИГФ и ЗР. 

В настоящее время Л. Волощук занимает должность заведующего 
лабораторией фитопатологии и биотехнологии. 

Работая на всех постах, Л. Волощук проявил себя как внутренне 
дисциплинированный, высоко работоспособный, законопослушный, 
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исполнительный, пунктуальный и аккуратный работник и постоянно 
требует этого от своих подчиненных. 

Важным достижением работы Л. Волощука является разработка 
ряда биопрепаратов на основе энтомопатогенных вирусов: Virin-HS-2, 
Virin-KS, Virin-ABB-3, Virin-LD, Virin-LS, Virin-CP. 

В настоящее время в лаборатории фитопатологии и биотехнологии 
создан и зарегистрирован ряд грибных и бактериальных средств 
биозащиты растений от болезней растений.

Леонид Федорович активно участвует в общественных организаци-
ях, разного рода коллективных органах. является членом Международ-
ного общества патологии беспозвоночных, Международного общества 
биологической защиты, членом Общества электронной микроскопии, 
Общества энтомологов, общества генетиков и селекционеров. 

Он является членом редколлегий научных журналов «Știința 
Agricolă», «Mediul Ambiant», «Информационный бюллетень ВПРС 
МОББ», «Защита и Карантин Растений».

Это человек активной жизненной позиции, который являлся 
организатором нескольких международных симпозиумов по защите 
растений. Он участник и руководитель многочисленных научных 
совещаний, конгрессов (более 40), руководил многими грантами и 
Проектами (в общей сложности около 20 проектов).

Л. Волощук участвует в законотворческой работе страны, академии, 
института, постоянно повышает свою квалификацию. Проходил 
стажировки в Киеве, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Польше, Франции, Бухаресте, США, Чехословакии и др.

Л. Волощук постоянно работает на ответственных руководящих 
должностях, он отмечен многочисленными государственными 
наградами, медалями, премиями, дипломами и почетными званиями.

Эрудирован в различных областях знаний. Обладает многими. 
патентами и изобретениями. Хороший организатор.

Хочется пожелать ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия в семье, всяческих успехов в работе на благо нашей 
Молдовы и исполнения всех творческих замыслов и желаний. 

А.Н. НИКОЛАЕВ 
Старший научный сотрудник Лаб. фитопатологии и биотехнологии 

доктор биологических наук, конференциар университар
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E BINE, CÂND AI DE LA CINE ÎNVĂȚA
Activând toată viața în cadrul instituțiilor de cercetare, am avut onoarea 

să cunosc mai multe persoane care au reuşit să lase urme adânci ce au contri-
buit la soluționarea multor probleme deosebit de importante pentru comu-
nitatea ştiințifică, dar şi pentru economia națională. Pe doctorul habilitat în 
ştiințe biologice, profesorul cercetător Voloşciuc Leonid, am avut ocazia să 
îl cunosc începând cu luna septembrie a anului 1986, când la început de an 
şcolar, venind de la Catedra de Genetică a Universității de Stat din Moldova, 
după promovarea prin concurs, a fost angajat în calitate de cercetător ştiințific 
superior în cadrul Institutului Unional de Cercetări Științifice în domeniul 
Metodelor Biologice de Protecție a Plantelor. Îmi amintesc cum după şedința 
Consiliului Științific s-a prezentat ca o persoană modestă, dar pătrunzătoare, 
care în amintirea mea a rămas ca un domn în floarea vârstei, stilat, pe atunci 
era la mijloc de cale în ascensiunea sa către Olimp-ul ştiinței. Chiar de atunci 
era clar, că dumnealui a obținut şi va obține în continuare mari succese şi re-
alizări ştiințifice. Mai târziu, devenea tot mai limpede că succesul îl va însoți 
pe parcursul vieții deoarece el dispunea de mai multe calități deosebite, care 
sunt ingrediente absolut necesare pentru atingerea succesului, acestea fiind: 
hărnicia, optimismul, dragostea pentru ştiință şi pentru meseria aleasă, un 
suflet binevoitor, o inimă curată, o minte lucidă şi un entuziasm nemărginit 
pentru toate activitățile pe care le îndeplineşte.

În toți aceşti 35 de ani de activitate comună, am avut posibilitatea să 
admir modul original, deosebit de rațional de organizare a zilei de lucru 
a domnului profesor Voloşciuc. Deosebit de emoționale au fost clipele de 
pregătire a materialului biologic pentru cercetarea electrono-microscopică, 
unde mie îmi revenea fixarea materialului biologic şi căpătarea blocurilor 
destinate pentru obținerea secțiunilor ultrafine, care ulterior erau supuse 
analizei ultrastructurale. Mă mândresc cu faptul că obiectele pregătite de 
mine şi de colega mea, Minodora Chicu, au constituit fundamentul tezei 
de doctor habilitat, care în anul 2000 a fost susținută cu brio de profesorul 
Voloşciuc. Fiind permanent în componența colectivului de cercetători, eu am 
avut posibilitatea să admir manifestarea potențialului intelectual al domnului 
Voloşciuc, acesta demonstrând cu lux de amănunte prin exemplul propriu 
care este prețul succesului şi cum acesta poate fi atins. Mă bucur că am reuşit 
să înțeleg cum cuvintele exprimate pot fi demonstrate prin fapte, folosind din 
plin muncă asiduă, unde dumnealui înaintea zorilor era la serviciu şi părăsea 
clădirea în care activa ultimul; hărnicia şi entuziasmul de care dă dovadă în 
tot ceea ce face.
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Făcând o retrospectivă a activităților în cadrul institutului, am 
avut posibilitatea să urmăresc cum un savant cu profunde cunoştinţe 
enciclopedice, care posedă metode contemporane de cercetare în domenii 
deosebit de actuale şi complexe, a reuşit prin munca sârguincioasă, să 
devină un mare şi veritabil expert în domeniul microbiologiei, ecologiei, 
biotehnologiei, agriculturii, reuşind să aducă o contribuţie esenţială la 
aceste domenii şi să participe personal la implementarea rezultatelor 
înregistrate. Domnul Voloşciuc Leonid prin muncă asiduă şi devotată, prin 
consacrarea vieții activităților ştiințifice, a reuşit în rezultatul cercetărilor 
teoretice şi practice să elaboreze şi să utilizeze mijloace naturale, alternative 
celor chimice, în combaterea organismelor dăunătoare, adică cu mijloace 
biologice. Astfel datorită eforturilor depuse, a fost posibilă crearea unei 
noi direcții ştiințifice, aceasta fiind ,,Biotehnologia producerii şi aplicării 
baculovirusurilor pentru protecția plantelor”. Prin acestea şi multitudinea 
activităților profesionale şi obşteşti domnul profesor Voloşciuc mi-a lăsat 
impresii deosebite despre cunoştinţele enciclopedice, capacităţile sale 
remarcabile de savant şi de activist public, demonstrând obiectivitate 
distinctă, care-l evidențiază printre savanți, dar care-i provoacă şi diverse 
probleme nemeritate. Grație capacităților deosebite de activitate ştiințifică 
şi didactică, el insuflă un grad sporit de siguranţă, încredere şi speranţă, care 
reprezintă un fundament consistent pentru perspectivele de perpetuare a 
ştiinței moldave.

Pe lângă îndeletnicirile de savant ilustru, domnul Voloşciuc Leonid s-a 
manifestat accentuat şi ca manager iscusit, în calitate de secretar ştiințific al 
institutului, şef al laboratorului, secretar ştiințific al Secției de Științe ale Naturii 
şi Exacte, şi nu în ultimul rând, a ocupat funcția de director al Institutului 
de Protecție a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AȘM. În oricare funcție 
ocupată, domnul Voloşciuc mereu a accentuat asupra rolului ştiinței în statul 
moldav şi aportul acesteia la dezvoltarea țării şi a ştiinței pe plan mondial. 
Chipul şi activitatea domnului Voloşciuc emană calități omeneşti deosebit 
de valoroase, cum ar fi modestia şi nobleţea, bazate pe competenţe profunde, 
perseverenţă permanentă şi generozitate ademenitoare. Actualmente, am 
minunata ocazie de a-l vedea pe profesorul Voloşciuc în cadrul Laboratorului 
Fitopatologie şi Biotehnologie al Institutului de Genetică, Fiziologie şi 
Protecție a Plantelor. Zilnic, am ocazia de a vedea un om de cumsecădenie 
rară, un om cu inimă curată şi cu cele mai pure calități omeneşti. 

Dumnealui a avut curajul să înfrunte toate greutățile vieții, atât sociale 
cât şi ştiințifice şi ce este cel mai incredibil, că dumnealui trecând prin toate 
acestea nu şi-a pierdut simțul onoarei, dragostea pentru tot ce îl înconjoară, 
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inima curată şi gândurile senine. Savantul s-a remarcat ca un reputat creator 
de şcoală ştiinţifică în domeniul protecției microbiologice şi fundamentării 
agriculturii ecologice, contribuind la elaborarea şi implementarea mijloacelor 
ecologic inofensive de protecție a plantelor. Sub conducerea sa au fost 
susţinute 2 teze de doctor habilitat şi 6 teze de doctor în ştiinţe, precum şi 
mai multe teze de master şi licență, care ulterior au devenit tineri savanți, 
iar eu mă mândresc de posibilitatea participării la ajutorarea şi îndrumarea 
tinerilor specialişti, care contribuie la continuarea frumoaselor idei generate 
de stimatul conducător de laborator. 

Nu pot să nu menționez că savanții de talia profesorului Voloşciuc 
reprezintă un potenţial intelectual şi spiritual evident, care continuă activități 
profesionale şi obşteşti importante. Personal îi urez domnului Voloşciuc în 
continuare o viață liniştită şi fericită alături de familie, prieteni, de persoane 
alăturate şi să îl avem în continuare încă mulți ani înainte la straja ştiinței şi 
agriculturii ecologice. Sincer Vă doresc multă sănătate, o viață lungă, liniştită 
şi fericită alături de familie, de prieteni şi să fiți încă mulți ani înainte la strajă 
ştiinței...

ana bENDErlEU,
tehnician în Laboratorul de Fitopatologie și Biotehnologie 

al Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

SAVANT NOTORIU ÎN TERAPIA PLANTELOR ÎNTRU 
SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR ECOLOGICE

IL: Au demarat alegerile în Academia de Științe. Care este semnificația acestui 
eveniment, domnule profesor Voloșciuc? 

Pe fundalul tranziției continui spre economia de piață şi atacurile 
vehemente a unui potop de vorbe într-un pustiu de idei, consider că stavila 
acestor tendinţe dezastruoase poate fi asigurată doar de oamenii competenţi, 
energici şi adevăraţi patrioţi ai neamului. O speranță evidentă în devenirea 
şi activitatea fructuoasă a reprezentanților celui mai înalt for ştiințific 
național este manifestată prin alegerea membrilor Academiei de Științe a 
Moldovei, inclusiv şi a celor care prin activitatea lor ştiinţifică îndelungată 
combat fenomenul „găurilor negre” prin care se scurge producţia agricolă 
a Moldovei. Mă bucur că speranțele stăvilirii acestora au fost fortificate de 
Decizia Secției Științelor Naturii şi Exacte a AȘM privind admiterea mea la 
concursul de alegere în funcția vacantă de membru corespondent al AȘM.  
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IL: Care este aria preocupărilor științifice ale dumneavoastră? 
Fiind născut la 2 noiembrie anul 1952 într-o localitate din părțile 

străşenilor, într-o familie de ţărani, care din fragedă copilărie mi-au altoit 
dragostea faţă de natură şi simţul deosebit orientat la protecţia ei. După 
absolvirea cu menţiune a Facultății de Biologie şi Pedologie a USM, studiile 
în doctorantura AȘM, activitățile ştiințifice şi în calitate de lector la USM 
am înregistrat rezultate remarcabile înalt apreciate de comunitatea ştiințifică 
națională şi internațională. 

Din anul 1986 mi-am consacrat activitatea ştiinţifică cercetărilor teoretice 
şi practice, studiului şi utilizării resurselor naturale în scopul combaterii 
agenţilor patogeni şi a dăunătorilor cu mijloace biologice, alternative celor 
chimice, care se realizau în cadrul Institutului unional de cercetări ştiinţifice 
din domeniul metodelor biologice de protecţie a plantelor. Anume în această 
perioadă am creat un colectiv de specialişti de înaltă calificare în domeniul 
protecţiei biologice a plantelor şi m-am manifestat ca promotor energic 
al diferitor iniţiative în domeniul profesat şi ca luptător pentru idealurile 
naţionale. Elaborând principalele sisteme de protecţie integrată a plantelor, 
am propus în calitate de principiu de bază în organizarea protecţiei plantelor 
trecerea de la nimicirea totală a organismelor dăunătoare la metode de 
dirijare a densităţii populaţiilor lor. 
IL: Care este contribuţia ştiinţifică personală la dezvoltarea cercetărilor în 
domeniul ştiinţelor biologice și agricole? 

În baza elaborării bazelor teoretice de constituire a sistemelor de protecţie 
integrată a plantelor au fost propuse principiile fundamentale şi tehnologiile 
de aplicare a preparatelor biologice în combaterea principalelor organisme 
dăunătoare culturilor agricole. În comun cu colectivul laboratorului au fost 
elaborate, omologate şi înregistrate în Registrul de Stat 16 preparate biologice 
destinate pentru protecţia diferitor culturi agricole.

Graţie schimbărilor înregistrate în agricultura mondială şi pornind de la 
problemele ecologice, care se agravează, precum şi ţinând cont de succesele 
unor ţări în promovarea tehnologiilor prietenoase mediului, am acordat o 
atenţie deosebită elaborării cadrului legislativ, instituţional şi tehnologic al 
agriculturii ecologice, participând la elaborarea Legii nr. 115/2005 şi HG 
nr.149/2006 privind agricultura ecologică.

O atenţie deosebită am acordat consolidării şi cimentării colectivului 
ştiinţific al institutului, demonstrând capacităţi înalte de organizare a 
activităţii colectivelor institutelor ştiinţifice. Pe parcursul mai multor ani am 
participat activ la lucrările diferitor foruri ştiinţifice, prezentând rapoarte 
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plenare, înalt apreciate de comunitatea ştiinţifică internaţională, care s-au 
desfăşurat în mai multe țări: SUA, Germania, Franța, Marea Britanie, Iran, 
Polonia, Cehia, Bulgaria, România şi majoritatea țărilor ex-sovietice. 
IL: Am vrut să aflu dacă ați participat cu comunicări la foruri ştiinţifice naţionale 
şi internaţionale? 

Am participat la numeroase conferințe, printre care am prezentat 
36 de rapoarte în plen la lucrările diferitor foruri ştiințifice naţionale şi 
internaţionale. Îmi pare bine că mi s-a încredinţat organizarea în baza 
institutului a mai multor foruri ştiinţifice internaţionale, fiind în calitate de 
preşedinte al consiliului de coordonare. În repetate rânduri am activat în 
calitate de copreşedinte şi membru al comitetelor de organizare a mai multor 
conferinţe internaţionale din Poznan, Chişinău, Moscova, Iaşi, Kiev, Odesa, 
Minsk, preşedinte al Consiliului de organizare a Simpozionului internaţional 
„Protecţia Plantelor: realizări şi perspective” sub egida VРRS/МОBB.

Rezultatele ştiinţifice sunt apreciate la justa valoare, despre ce 
mărturiseşte obținerea prin concurs a 12 proiecte ştiinţifice internaţionale 
şi naţionale, realizate în comun cu savanţi din România, SUA, Franţa, 
Germania. Realizările înregistrate au fost distinse cu 3 medalii de aur, una 
de argint şi 2 de bronz, precum şi mai multe diplome de mențiune la diverse 
expoziții naționale şi internaționale.
IL: Cunoaștem că pe parcursul activității științifice ați reușit să publicați mai 
multe publicații de valoare. Care sunt lucrările ştiinţifice principale? 

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost publicate în 390 de lucrări 
ştiinţifice în reviste şi culegeri prestigioase din ţară şi peste hotare, printre 
care 8 monografii, un manual, 2 patente şi 14 brevete de invenţii. În semn 
de recunoaştere pot servi: Premiul Național, Premiul AȘM, Titlul onorific 
„Om emerit al R.M.”, Medalia jubiliară „70 de ani ai AȘM”, Distincția AȘM 
„Meritul Academic”, Medalia „Dmitrie Cantemir”, Medalia jubiliară „60 de 
ani ai AȘM”, Medalia „Dmitrii Verderevschi”; invitaţiile la diferite foruri 
internaţionale, acordarea de granturi naţionale, internaţionale şi participarea 
la îndeplinirea diferitor proiecte bilaterale, participarea în calitate de 
moderator la multe foruri ştiinţifice internaţionale şi locale, evaluarea în 
calitate de preşedinte şi membru al consiliilor ştiinţifice specializate, precum 
şi referent al tezelor de doctor şi doctor habilitat, membru al consiliilor 
redacţionale ale revistelor „Защита растений”, „Știința Agricolă”, „Mediul 
Ambiant”, „Noosfera”, Revista biologică a Universității din Bacău (România), 
Studia Universitatis Moldaviae şi «Информационный Бюллетень ВПРС/
МОББ» (Moscova).
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 Rezultatele cercetărilor fundamentale, sunt pe larg utilizate în procesul 
de elaborare a procedeelor şi biotehnologiilor de producere şi aplicare a 
mijloacelor microbiologice de protecţie a plantelor. Din gama larga de tulpini 
de diferite microorganisme utile, au fost elaborate şi omologate pentru 
combaterea diferitor organisme dăunătoare o serie de preparate virale, 
bacteriene şi micotice. Producătorii agricoli cunosc şi aplică aceste preparate, 
printre care şi brenduri recunoscute (Rizoplan, Trihodermin, Virin-ABB-3, 
Paurin), fără utilizarea cărora este imposibilă nu numai obţinerea produselor 
agroalimentare ecologice, dar şi promovarea agriculturii durabile. Sunt 
identificate şi rezultatele aplicării substanţelor biologic active, în primul 
rând a feromonilor sexuali. Merită de a fi menţionat faptul, că colaboratorii 
institutului sunt autori a 18 analogi sintetici ai feromonilor sexuali a celor mai 
importante specii de insecte dăunătoare, precum şi a schemelor de sinteză 
a 72 de feromoni, care se aplică pe larg nu numai în condiţiile Republicii 
Moldova, dar şi în ecosistemele multor ţări vecine. 
IL: Activitatea științifică prodigioasă poate fi inregistrată doar la constituirea 
colectivelor de creație. Dispuneți de o şcoală ştiinţifică? 

Sunt conducător ştiințific a 14 doctoranzi, dintre care 3 persoane au sus-
ţinut teza de doctor, 2 – teza de doctor habilitat, 28 de licențiați, 6 masteranzi, 
iar actualmente – conducător a unui doctorand şi 4 persoane se află la faza de 
finalizare a tezelor de doctor în ştiințe. În colaborare au fost elaborate tehno-
logii de producere şi lansare prin colonizarea naturală a unor specii eficiente 
de entomo- şi acarifagi. Printre acestea un rol deosebit aparţine cercetărilor 
cu implicarea entomofagilor ovofagi, în primul rând a viespilor din genul Tri-
chogramma, care au demonstrat o eficacitate biologică, economică şi ecologică 
înaltă în tehnologiile de protecţie a principalelor grupe de culturi agricole. 
IL: Ce ne puteți spune despre recunoaşterea de către organizaţii ştiinţifice de 
specialitate naţionale şi internaţionale?  

Rezultatele înregistrate sunt înalt apreciate de către comunitatea 
ştiinţifică. Aceasta se manifestă prin: Invitaţiile la diferite foruri internaţionale 
(Monpellier, Irvin, Poznan, Moscova, Novosibirsk, Teheran, Praga, Kiev, 
Bucureşti, Cluj, Iaşi, Krasnodar, Odesa, Minsk); Citarea frecventă în diferite 
lucrări ştiinţifice; Acordarea de granturi internaţionale şi participarea la 
îndeplinirea diferitor proiecte bilaterale; Participarea în calitate de moderator 
la multe foruri ştiinţifice internaţionale şi locale; Evaluarea în calitate de 
membru al consiliilor ştiinţifice specializate şi referent a tezelor de doctor 
din Republica Moldova şi România. Aceasta se manifestă prin desemnarea 
mea în calitate de membru al diferitor organizaţii profesionale: al Societăţii 

_dr_Volosciuc.indd   226 1/4/2022   9:47:28 PM



– 227 –

Internaţionale de Patologie a Nevertebratelor, Societăţii Internaţionale de 
Protecţie Biologică, al societăţilor republicane (Microscopie Electronică, 
Entomologilor, Geneticienilor şi Amelioratorilor), precum şi Membru 
al Consiliilor redacţionale ale revistelor: „Защита растений”, „Știința 
Agricolă”, „Mediul Ambiant”, „Noosfera”, Revista biologică a Universității din 
Bacău (România), Studia Universitatis Moldaviae şi „Информационный 
Бюллетень ВПРС/МОББ” (Moscova). E de menționat că mai multe instituții 
naționale şi internaționale şi-au exprimat acordul de susținere a alegerii mele 
în funcția vacantă de membru corespondent al AȘM. 

Permanent am fost angajat prin cumul la USM şi UnAȘM, citind mai 
multe cursuri normative şi speciale şi conducând teze de an şi de licenţă a 
28 de licenţiați. Am activat în calitate de preşedinte al Comisiei de licențiere 
de Stat la UASM, la Universitatea «A. Russo” din Bălți şi în calitate de 
preşedinte al Comisiei de Masterat la Universitatea «A. Russo” din Bălți şi la 
Universitatea de Studii Economice Europene „C.Stere”. Prin publicarea unui 
manual, a unui suport de curs, traducerea a 10 manuale şi editarea unei game 
impunătoare de lucrări metodice mi-am câştigat stima binemeritată printre 
studenți şi corpul didactic.
IL: Pentru un bun savant un rol deosebit are ţinută morală şi cetăţenească. Ce ne 
puteți comunica la acest capitol? 

Întreaga activitate conştientă mi-a acordat oportunități de a dispune de 
calități, competențe şi abilități sociale, printre care creativitatea, sociabili-
tatea, perseverenţa, flexibilitatea, principialitatea, seriozitatea, dinamismul, 
responsabilitatea, disciplină, abilităţi de adaptare la diverse medii de activita-
te, respect faţă de oameni. Dobândirea acestora se datorează formării profe-
sionale de care am beneficiat la facultate, în activitatea ştiințifico-pedagogică, 
pe parcursul activității obşteşti, precum şi ca urmare a participării active la 
numeroase manifestaţii ştiințifice şi practice. 

il: Promovarea permanentă a realizărilor ştiințifice şi apărarea pozițiilor 
AȘM pentru prosperarea ştiinţei şi a imaginii ei în Republica Moldova şi 
în lume, a devenit posibilă datorită implicării plenare, prin demonstrarea 
de profesionalism şi erudiţie, principialitate şi punctualitate, notorietate 
şi patriotism, exigenţă faţă de sine şi colegi – lucruri care cu prisosință 
demonstrează că dl profesor Voloşciuc – biolog igienist, ecologist, terapeut 
al plantelor şi mediului înconjurător, este chemat, ales pentru funcția vacantă 
de membru corespondent al AȘM, ceea ce ar permite constituirea corpului 
academic din persoane care fac cinste Academiei.

A consemnat: ilie lUPaN, jurnalist
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ÎNDRUMĂTORUL MEU ÎN LUMEA ȘTIINŢEI 
L-am cunoscut pe domnul profesor cercetător Leonid Voloşciuc în 2001, 

când încă eram studentă, iar dumnealui ne documenta cu lumea viruşilor 
fitopatogeni la Catedra Fitopatologie, Facultatea Horticultură a Universităţii 
Agrare de Stat din Moldova. Văzându-l atât de pasionat de materia predată 
m-a impresionat chiar de la primele ore. Nu într-un târziu am descoperit 
şi alte calităţi deosebite ale domnului profesor. În primul rând, o dedicaţie 
absolută muncii şi o capacitate oratorică de a vorbi frumos şi profesionist. 
Studenţii frecventau şi ascultau cu mare plăcere lecţiile, deoarece erau foarte 
interesante, cu un conţinut bogat şi actual, fiind expuse foarte simplu şi 
accesibil tuturor. Acesta, după cum am dedus mai târziu, au avut un impact 
enorm asupra viitorului meu, deoarece după absolvirea UASM, am ales să-
mi continui studiile postuniversitare sub îndrumarea doctorului habilitat în 
ştiinţe biologice Leonid Voloşciuc – Om de o înaltă cultură şi inteligenţă 
deosebită, înzestrat cu capacitatea de a raţiona, de a prevedea, de a rezolva 
probleme şi de a înţelege idei complexe, de a folosi experienţa acumulată. 

Fiind angajată în câmpul muncii la Institutul de Protecţie a Plantelor şi 
Agricultură Ecologică, am descoperit şi calităţile excelente de manager ale 
domnului doctor habilitat, profesor cercetător Leonid Voloşciuc – un lider 
care conduce oamenii şi manageriază lucrurile. Acordând o atenţie deosebită 
consolidării şi cimentării colectivului ştiinţific al institutului, dumnealui 
continuă să facă şi cercetări, ale căror rezultatele sunt apreciate la justa va-
loare. În semn de recunoaştere savantul Voloşciuc Leonid a fost apreciat cu 
numeroase distincţii, printre care Medalia „Dmitrie Cantemir”, Medalia „Ni-
colae Milescu Spătaru” şi titlul onorific „Om emerit al Republicii Moldova”. 

Cred că mulţi cercetători, printre care şi eu, tind să obţină aşa rezultate 
remarcabile, precum Dumneavoastră, care aţi reuşit şi să imortalizaţi mai 
mult de 400 publicaţii, ce includ articole, monografii, cărţi şi manuale. 

Mă mândresc cu Dumneavoastră domnule Voloşciuc, ca Savant al 
neamului nostru şi ca Dascăl al meu! Peste ani aţi rămas acelaşi, plin de 
iniţiativă şi creativitate, cu o densitate uluitoare de idei şi propuneri, cu o 
însufleţire şi energie inepuizabilă, sclipitor şi tânăr în spirit. Fiind comunicativ 
din fire, găsiţi pentru oricine vă este în preajmă ceva de întrebat, de lămurit, 
iar prin implicarea în cele mai diverse activităţi şi manifestări din mediul 
academic, ne mobilizaţi şi pe noi, discipolii Dumneavoastră, la noi realizări.

Mă simt cu adevărat privilegiată că am avut onoarea ca trecerea mea în 
lumea tinerilor cercetători atestaţi să se producă sub ochii Dumneavoastră. 
Om de omenie, simplu, bun la suflet, sociabil şi onest – ne-aţi acordat şi ne 
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acordaţi mereu nouă, ca discipoli şi subalterni ajutor şi susţinere. Mereu aţi 
fost şi rămâneţi şi astăzi alături de noi cu o vorbă bună, cu un sfat. Vă sunt 
foarte recunoscătoare pentru aceasta şi pentru tot ce aţi făcut pentru mine şi 
colegii mei. 

Recunosc că teza mea nu ar fi arătat la fel dacă distinsul profesor 
Voloşciuc Leonid, nu s-ar fi aplecat asupra ei cu grijă, atenţie, deschidere 
şi meticulozitate. Aportul pe care Dumneavoastră l-aţi avut în realizarea 
proiectului meu doctoral este realmente incomensurabil. Este foarte probabil 
ca în lipsa sprijinului şi încrederii pe care mi le-aţi acordat întotdeauna, nimic 
din ceea ce s-a întâmplat să realizez pe plan profesional să nu fi fost cu putinţă. 
Pentru acest efort constant, pentru încredere, pentru profesionalism şi pentru 
calitatea ştiintifică oferită, dar mai ales pentru răbdare şi înţelegere, sprijin 
fără rest şi necondiţionat nu voi înceta niciodată să vă fiu recunoscătoare. 

Având siguranţa că aura ştiinţei autentice pe care o identific în modelul 
Leonid Voloşciuc îmi va fi reper în desăvârşirea mea intelectuală, vă doresc, 
în continuare, mulţi ani, multă sănătate, realizarea multor proiecte pe care le 
aveţi cu siguranţă şi să vă bucuraţi din plin de ceea ce aţi creat şi aţi obţinut 
pe parcursul vieţii.

 Dr. Maria MaGhEr, 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

MENTORUL ȘI DASCĂLUL MEU
Se spune că Dumnezeu nu a putut fi peste tot, de aceea a creat dascălul, 

poruncindu-i: „Dascăle, pe acest pământ tu să fii mereu izvorul forţei 
benefice, să fii călăuză în zborul spre cele mai înalte idealuri şi valori, să fii 
lumina care îi va da omului Putere, Frumuseţe şi Puritate”.

În viaţa fiecărui om există îndrumător care îi modelează caracterul 
şi comportamentul, lăsându-şi amprenta omeniei în sufletul lui pe tot 
parcursul vieţii. Profesorul Leonid Voloşciuc este acest învățat, dascălul 
clasic, cu principii, valori, dragoste, răbdare, dedicaţie profesională şi, care 
fiind cunoscut de multe generaţii de savanți, a reuşit să descopere în fiecare 
din ei sămânţa înţelepciunii, a bunătăţii, care peste ani dau roadă.

Destinul şi întâmplarea a făcut ca pe acest mare cercetător să-l cunosc 
încă după absolvirea facultății, la fostul Institut unional de cercetări ştiinţifice 
din domeniul metodelor biologice de protecţie a plantelor.

 Domnia sa a avut amabilitatea de a mă primi şi am discutat ore întregi 
despre tema, structura şi modul de abordare a viitoarei teze de doctorat 
având ca subiect „Biotehnologia producerii şi aplicării baculovirusurilor în 
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combaterea Hyphantria cunea Drury”. Mare mi-a fost surpriza de a descoperi 
că redutabilul şi diligentul specialist este un om deosebit de agreabil, avizat 
şi rafinat intelectual. 

 Dumnealui m-a ghidat pe tot parcursul cercetării, m-a sprijinit şi m-a 
îndrumat pe întreaga durată a acestui proces, mi-a oferit disponibilitatea 
constantă şi sprijinul oferit pas cu pas. Aş dori să-i mulțumesc din toată 
inima profesorului, doctorului habilitat în ştiințe biologice Leonid Voloşciuc 
pentru ideile şi revizuirile făcute în elaborarea materialelor pe care trebuia 
să le prezint, dar şi a tezei în forma finală. Sunt recunoscătoare pentru că am 
avut ocazia să mă număr printre doctoranzii acestui profesor, care are calități 
speciale din punct de vedere ştiințific, academic şi uman. Domnia sa este 
un exemplu pentru toţi biologii, un militant pentru implementarea oricărei 
realizări în agricultură, fie teoretice sau clasice.

În aceşti ani cât a durat procesul de elaborare a lucrării, am avut prilejul 
de a cunoaşte şi admira o personalitate de excepţie, cu un vast orizont 
cultural, excelent dascăl, părinte şi adevărat prieten. Ulterior, am constatat cu 
satisfacţie că lucrările domniei sale în domeniu erau cunoscute şi apreciate. 
Limbajul ştiinţific s-a articulat şi animat prin discuţii despre problemele vieţii 
şi lumii în care trăim. M-a impresionat, prin calităţile sale deosebite, calităţile 
oratorice. Om de o înaltă cultură şi inteligenţă, înzestrat cu capacitatea de a 
raţiona, de a prevedea, de a rezolva probleme şi de a înţelege idei complexe, 
de a folosi experienţa acumulată – aşa l-am cunoscut în primii ani. 

Domnia sa a fost invitat la diferite foruri internaţionale, a obținut gran-
turi naţionale şi internaţi onale, a participat la realizarea diferitelor proiecte 
bilaterale, a participat, în calitate de moderator, la multe foruri ştiinţifice in-
ternaţionale şi naționale, la evaluarea, în ca litate de preşedinte şi membru al 
consiliilor ştiinţifice specializate, precum şi ca referent al tezelor de doctor şi 
doctor habilitat, mem bru al consiliilor redacţionale ale revistelor „Защита 
растений”, „Știința Agricolă”, „Me diul Ambiant”, „Noosfera”, Revista bio-
logică a Universității din Bacău (România), Studia Uni versitatis Moldaviae 
şi „Информационный Бюллетень” (Moscova). Pe parcursul acestor ani, 
conducător ştiințific a 14 docto ranzi, dintre care 8 teze de doctor şi doctor 
habilitat, 28 de licențiați, şase masteranzi. Profesorul Leonid Voloşciuc este 
un dascăl eminent şi considerat un cercetător remarcabil, care s-a distins în 
special prin cercetările întreprinse în domeniul protecției plantelor. 

A format mulți colaboratori în domeniul didactic şi agricultori, care au 
stat în preajma lui, a predat cursuri, a îndrumat, a organizat cursuri practice 
de teză. Fiind un exemplu de erudiție, improvizație ştiințifică, elocvență, 
claritate şi exigență uneori exagerată, obiectivitatea, punctualitatea, măiestria 
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didactică şi un model de cultură generală. Profesorul Leonid Voloşciuc este 
înzestrat cu o putere de muncă rar întâlnită, Institutul de Genetică, Fiziologie 
şi Protecția Plantelor fiind a doua casă. Este un om inteligent, cu inegalabila 
pasiune faţă de natură şi sim ţul deosebit orientat spre protecţia ei, cu o 
nețărmuită dragoste de țară, cu o ineipuizabilă forță şi energie față de muncă.

Din acest punct de vedere, profesorul Leonid Voloşciuc este un exemplu 
şi model pentru mine, continuându-i opera din acest domeniu. Ne-a 
influenţat prin competenţa lui profesională şi iscusinţa managerială pe care 
o are. Spiritul responsabilităţii şi calităţii sunt trăsături ce îl caracterizează în 
mod deosebit. Orice lucru, de care se apuca, era îndeplinit foarte conştiincios 
şi calitativ. Nu iubeşte lucrul făcut de mântuială. Aceasta cere şi de la noi, 
discipolii săi. 

Iubeşte ordinea şi disciplina şi aceasta se simte peste tot: în laborator, în 
comunicarea cu colegii şi subalternii săi, în viaţa de zi cu zi. Plin de iniţiativă 
şi creativitate, are mereu foarte multe idei şi propuneri. Se implică în cele mai 
diverse activităţi şi manifestări. Ne mobilizează şi pe noi, discipolii lui, la noi 
realizări. 

Om de omenie, simplu, bun la suflet, sociabil şi onest – ne-a acordat 
şi ne acordă mereu ajutor şi susţinere. Mereu a fost şi este şi astăzi alături 
de noi cu o vorbă bună, cu un sfat. Îi suntem foarte recunoscători pentru 
aceasta şi pentru tot ce a făcut pentru noi, discipolii, şi apoi colegii. Îi dorim, 
în continuare, să-şi realizeze cele multe proiecte pe care le are cu siguranţă şi 
să se bucure din plin de ceea ce a creat şi a obţinut pe parcursul vieţii.

Profesorul, doctorul habilitat Leonid Voloşciuc la fiecare treaptă a 
devenirii sale umane şi profesionale – secretar ştiinţific (1992–1995), Şef 
al Laboratorului de Virusologie şi Bacteriologie (1995–1998), director 
adjunct pentru probleme de ştiinţă şi manager al Laboratorului de Protecţie 
Microbiologică (1998–2001), director al Institutului de Cercetări pentru 
Protecţia Plantelor al MAIA şi Şef al Laboratorului de Protecţie Microbiologică 
(2001–2002), manager al Laboratorului de Protecţie Microbiologică (2002–
2006) – a demonstrat o maximă responsabilitate şi seriozitate, competență 
înaltă şi profesionalism, corectitudine şi exigenţă, reuşind de fiecare dată 
să realizeze obiectivele trasate şi să contribuie astfel la dezvoltarea ştiinţei 
academice şi universitare. Din luna martie 2006 activează în calitate de 
director al Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al 
AŞM. În funcţie de director dumnealui a creat un colectiv de specialişti de 
înaltă calificare în domeniul protecţiei plantelor şi s-a manifestat nu numai 
ca promotor energic al diferitor iniţiative în domeniul protecţiei plantelor. 
Domnul profesor Leonid Voloşciuc  a fost înaintat pentru funcția vacantă 
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de mem bru corespondent al AŞM, ceea ce ar permite completarea corpului 
academic cu persoane care fac cinste Academiei şi ştiinței naționale. Aceasta 
este opinia multor colegi de-ai dom niei sale, savanți cu care am stat de vorbă.

O spun sincer şi deschis, pentru mine domnul Leonid Voloşciuc 
reprezintă modelul ideal al profesorului cercetător. Toţi aceşti ani, încercam 
măcar în ceva să-i fiu asemănătore, precum ţinuta, modul de cercetare etc. 
În general, cariera de cercetare ştiinţifică a domnului Leonid Voloşciuc poate 
fi considerată drept model şi pentru alţii, pe care îl privim cu respect şi-i 
aducem cuvenitul cuvânt de laudă celui mai credincios şi devotat domn al 
neamului.

De asemenea, domnul profesor Leonid Voloşciuc este un aprig şi 
înflăcărat adept al unionismului, rămânând neclintit în convingerile sale că 
rănile provocate de sârma ghimpată înfiptă în inimile poporului împărţit în 
două se vor vindeca odată cu căderea acesteia şi atunci poporul care este 
român prin naştere nu va mai fi nevoit să demonstreze cea mai absurdă 
teorie: că românii sunt... români. 

Eforturile consecvente investite în activitatea practică şi de cercetare 
ştiinţifică, devotamentul, pasiunea şi dăruirea cu care a slujit şi slujeşte 
protecției plantelor, au fost în permanenţă susţinute de un crez, pe care îl 
putem sintetiza în cuvintele: patriotism, verticalitate, competenţă, spirit 
activ, iniţiativă, principialitate, autoritate, curaj, voinţă şi înţelepciune.

Domnia sa a avut întotdeauna o prezenţă activă la întâlnirile ştiinţifice, 
mesele rotunde, simpozioanele şi conferinţele organizate în instituţia noastră 
şi în diverse alte instituţii de cultură şi de cercetare, ceea ce i-a adus un 
binemeritat renume în comunitatea ştiinţifică. 

Domnul profesor Leonid Voloşciuc a participat la numeroase conferințe, 
la care a prezentat 36 de rapoarte în plen la lucrările diferitor foruri ştiințifice 
naţiona le şi internaţionale. Personalitatea domniei sale este bine cunoscută 
atât în Republica Moldova, cât şi în cercurile ştiințifice din afara țării, ca 
savant afirmat, promotor asiduu al constituţionalismului contemporan, 
autor şi coautor a peste 420 de publicații ştiințifice – monografii, manuale, 
articole în edituri naționale şi internaționale. A organizat, în baza Institutului 
de Genetică, Fiziologie şi Protecție a Plantelor, în care activează, mai multe 
foruri ştiinţifice internaţionale, fiind preşedinte al consiliului de coordonare. 
În repetate rânduri a acti vat în calitate de copreşedinte şi membru al 
comitetelor de organizare a mai multor con ferinţe internaţionale din Poznan, 
Chişinău, Moscova, Iaşi, Kiev, Odesa, Minsk, preşedinte al Consiliului de 
organizare a Simpozionului internaţional „Protecţia Plantelor: realizări şi 
perspective”.
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Pentru întreaga sa activitate didactică şi ştiințifică, în semn de înaltă 
apreciere, profesorul doctorul habilitat în ştiințe biologice Leonid Voloşciuc 
a fost răsplătit cu numeroase distincții: Diploma de onoare a MECC, 2019; 
Medalia „Nicolae Milescu Spătaru”, 2017; Medalia jubiliară „70 de ani ai 
AȘM”, 2016; Laureat al Premiului Național, 2015; Titlul onorific „Om emerit 
al Republicii Moldova”, 2014; Medalia „Dmitrie Cantemir”, 2012; Medalia 
jubiliară „60 de ani ai AȘM”, 2010; Dimploma AȘM „Meritul Academic”, 
2013; Laureat al Premiului AȘM, 2009; Medalia „Dmitrii Verderevschi”, 
2004. Astfel savantul contribuie la relansarea complexului agroindustrial şi 
la consolidarea securității alimentare şi ecologizării protecției plantelor în 
Republica Moldova.

Rezultatele activității sale sunt orientate spre implementarea lor vastă 
în acest domeniu. Elucidarea şi aplicarea mecanismelor de interacțiune 
dintre organismele dăunătoare şi cele utile necesită studierea şi cunoaşterea 
profundă a lor şi poate deveni realitate doar la utilizarea plenară a capacităților 
intelectuale ale savanților din domeniul biologiei, ecologiei şi agriculturii. 

Printre personalitățile notorii care au înregistrat rezultate impresionante 
pe bună dreptate poate fi inclus şi profesurul Leonid Voloşciuc, biografia 
căruia poate servi în calitate de exemplu demn de urmat pentru generațiile 
de tineri savanți. Și-a consacrat activita tea  ştiinţifică cercetărilor teoretice 
şi practi ce, studiului şi utilizării resurselor naturale în scopul combaterii 
agenţilor patogeni şi a dăunătorilor cu mijloace biologice, alterna tive celor 
chimice, care se realizau în cadrul Institutului unional de cercetări ştiinţifice 
din domeniul metodelor biologice de protecţie a plantelor.

Cercetările multianuale complexe a diversităţii biologice, relaţiilor 
agenţilor patogeni cu insectele gazdă au permis evidenţierea mai multor 
suşe de microorganisme utile cu proprietăţi sporite, care au şi constituit 
fundamentul utilizării lor în calitate de agenţi activi pentru elaborarea 
preparatelor baculovirale. În baza acestor studii a fost fundamentată o nouă 
direcţie ştiinţifică – biotehnologia producerii şi aplicării baculovirusurilor 
pentru protecţia plantelor. Această direcţie prevede aplicarea diverselor 
metode virusologice, molecular biologice, de producere a biomasei in vivo 
şi in vitro, diverse metode fizico-chimice, precum şi de obţinere a formelor 
preparative. 

În baza elaborării bazelor teoretice de constituire a sistemelor de 
protecţie inte grată a plantelor, au fost propuse principiile fundamentale 
şi tehnologiile de aplicare a preparatelor biologice în combaterea princi-
palelor organisme dăunătoare culturilor agri cole. În comun cu colectivul 
laboratorului, au fost elaborate, omologate şi înregistrate în Registrul de 
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Stat 16 preparate biologice des tinate protecţiei diferitor culturi agricole. 
Doctorul habilitat Leonid Voloşciuc a elaborat tehnologiile de producere 
a insecticidelor baculovirale în combaterea speciilor de noctuide canibale 
(Virin-HS-2, Virin-KS), a insectelor coloniale (Virin-ABB-3, Virin-LD, 
Virin-LS), care nu pot fi combătute cu alte mijloace biologice, precum şi a 
insecticidelor virale de perspectivă (Virin-CP, Virin-LS, Virin-KS, Virin-
ABB-3, Virin-LD, Virin-LS).

Discipolii, colaboratorii şi colegii săi au admirat la profesorul Leonid 
Voloşciuc, atât autoritatea ştiințifică, cât şi talentul oratoric şi erudiția, fiind 
pentru toate seriile de studenți şi doctoranzi pe care i-a format un adevărat 
model de profesor universitar de înaltă ținută academică, de autoexigență, 
de rafinament şi elocvență, dar şi de o viață trăită cu moderație, discreție şi 
înțelepciune.

Mеsаjul între gеnеrаţii este, fără îndоială, unul din elеmentele esenţiаle 
ale prоgresului unei prоfesii, ştiinţe. Iаr cheia acestui mеsaj întrе gеneraţii 
rămâne Maestrul. Cоnsider că o persоnаlitate, pеntru a puteа fi cоnsiderаtă 
Maestru de cătrе gеnеraţiilе cе o urmеаză, trebuie să posede trei trăsături 
esenţiale.

Prima este prеgătireа profesiоnаlă deоsebită, cаre să-l facă remаrcаt 
în rândul genеrаţiei din cаre s-a ridicаt – o trăsătură рe cаre о întâlnim la 
profesorul Leonid Voloşciuc. 

A dоua trăsătură necesаră estе genеrоzitаtea рrofesionаlă, acea 
dispоnibilitаte, deschidere de a trаnsmite tot ceea ce ştie, tоate cunоştinţele 
şi tоată experiеnţa generațiilor care vin – şi să recunоаştem că aceastа este 
o cаlitate pe care, de asemenea, o întâlnim la dl profesor Leonid Voloşciuc. 

Iar a treia carаcteristică – şi pоate cea mai rаră – este mоrаlitatea 
аbsоlută în ceea ce privеşte promоvarea valоrilor, cаlitate, deopotrivă, 
proprie profesorului Leonid Voloşciuc.

Deşi dоar trei, este evidеnt că acеste cаlităţi se întâlnеsc rаr îmрrеună, 
la o рersoană, рentru a întruchiра cоnceрtul de Mаestru. Profesorul Leonid 
Voloşciuc cunoaşte acestе adevăruri şi le aplică în viaţă. 

Cum este profesorul Leonid Voloşciuc în calitate de mentor şi dascăl? 
Pentru mine este o experienţă unică, o cădere liberă în care am putut să-mi 
îndrept aripile în voie, exact de ce am simţit eu că am avut nevoie. Profesorul 
Leonid Voloşciuc rămâne şi astăzi îndrumătorul meu. Sunt recunoscătoare 
şi fericită că am ocazia să îl cunosc, să învăţ de la Domnia Sa şi să lucrăm 
împreună în continuare. Îi aduc sincere mulţumiri şi îi urez o creştere şi o 
dezvoltare continuă, căci exemplul profesorului Leonid Voloşciuc inspiră şi 
îndeamnă.
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Nu ştiu în ce măsură am reuşit sa schiţez o imagine, fie şi generală, a 
activităţii didactice şi ştiinţifice a dascălului meu. Știu însă că, obsedat de 
cultul muncii, supus unei severe discipline intelectuale, domnul profesor 
Leonid Voloşciuc şi-a activat constant imensele resurse fizice şi spirituale 
pentru a răspunde propriilor exigenţe, cât şi celor impuse de statutul 
academic. Pe scurt, profesorul Leonid Voloşciuc trăieşte în muncă şi onoare, 
fiind mereu de partea binelui, impunând un admirabil comportament şi un 
adevărat stil de existenţă.

aurelia StÎNGaci, 
cercetător știinţific, Discipol al profesorului Leonid VOLOŞCIUC

PĂREREA UNUI SAVANT ÎN DEVENIRE…
Cu domnul profesor Leonid Voloşciuc am făcut cunoştință în vara anului 

2013, atunci când dumnealui activa în calitate de secretar ştiințific al Secției 
Științe ale Naturii şi Exacte al AȘM. Mai bine zis, în momentul când eram 
în căutare viitoarei ramuri de activitate în marea diversitate a domeniului 
biologie. Având dorința de a lucra cu virusurile şi necesitatea de a alege o 
temă pentru teza de licență de către şefa de catedră am fost îndreptat spre dl. 
Voloşciuc pentru a fi sfătuit unde este posibilitatea de a lucra cu virusurile în 
Republica Moldova. 

Atunci fiind student în anul doi nu înțelegeam care este valoarea acestui 
post şi cât trebuie să lucrezi pentru a ajunge acolo şi ce savant notoriu trebuie 
să fii. Având un telefon de contact cu puțin curaj am făcut apelul decisiv, 
dumnealui m-a invitat la sediul central al AȘM, care şi azi este pe strada 
Ștefan cel Mare 1, ajungând la uşa cabinetului respectiv am găsit omul 
potrivit şi cu mare respect şi blândețe am fost invitat în cabinet. Înainte de 
începe discuția dl. Voloşciuc m-a servit cu un ceai şi la o ceaşcă de băutură 
fierbinte am început discuția. El foarte explicit şi dea fira păr a descris cele 
trei domenii unde azi în Republica Moldova se cercetează activ virusurile, 
imediat a parvenit şi propunerea de a efectua o excursie la Institutul de 
genetică, fiziologie şi protecție a plantelor, iar când mă decid ce anume doresc 
să studiez îmi va oferi contactele necesare pentru a face legătura nemijlocită 
cu cei din domeniu. 

Am luat decizia de a studia virusurile entomopatogene ;i cea mai bună 
alegere a fost să aleg ca conducător şi pe cine credeți că am ales din mulțimea 
de candidaturi, exact persoana în cauză. De la început a elaborat planul 
viitoarei teze şi draftul lucrărilor necesare şi perioadele efectuării acestora. 
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Pe parcursul realizării şi perfectării tezei de licență de nenumărate ori am 
revenit împreună pentru a clarifica careva momente, pentru a mă ghida 
în lumea cercetării ştiințifice, dumnealui fiind un profesionist adevărat în 
biologie cât şi agricultură. 

Mereu e atent la fiecare detaliu pentru a obține un produs de calitate 
înaltă şi a face totul la maximul posibilităților. La pregătirea părții teoretice 
am descoperit marea bibliotecă de lucrări ştiințifice pe care le-a realizat pe 
parcursul carierei sale. Care a fost publicate în reviste a o mulțime de țări ale 
lumii. Iar experiența acumulată în numeroase stagii de practică peste hotarele 
țării sunt cu succes transmise următoarelor generații şi permit promovare 
tehnologiilor de ultimă oră tinerilor cercetători. 

De calitățile sale pedagogice personal am fost influențat la cursul de 
virusologie care este citit la Universitate de Stat din Moldova de către domnul 
profesor, eu şi colegii cu drag ne duceam la prelegeri şi seminare pentru a afla 
ceva nou din macrocosmosul virusurilor şi a fi martori vii acestei maniere 
inedite de predare şi pasiunii cu care redă materialul, se vede de la o poştă 
că expune ceea ce iubeşte şi tinde ca tot mai mulți să asimileze acest bagaj de 
cunoştințe. 

Calitățile sale manageriale sunt foarte bine dezvoltate şi utilizate la 
conducerea laboratorului de Fitopatologie şi Biotehnologie, unde în anul 2014 
am fost invitat pentru a căpăta experiență şi am rămas până în prezent. Fiind 
prezentat cu grijă întregului colectiv şi familiarizat cu tehnicile de cercetare, 
scriere a articolelor ştiințifice şi elaborare a rapoartelor de activitate. 

Doctorul habilitat Leonid Voloşciuc este un reprezentant vrednic al 
savanților din această lume, a pornit dintr-o familie simplă de muncitori şi 
prin propria perseverență şi dorință de a cunoaşte ceva nou a atins culmile 
ştiinței, pe parcursul strălucitei sale cariere a fost în cele mai diverse posturi 
şi de fiecare dată cu brio a executat atribuțiile sale. Este un organizator 
foarte bun, organizând trei simpozioane internaționale de cel mai înalt 3 
simpozioane internaționale în domeniul protecției plantelor şi agriculturii 
ecologice, precum şi multiplelor ateliere de lucru privind Strategia Naţională 
şi Planul de Acţiuni în domeniul Conservării Diversităţii Biologice şi multe 
alte evenimente de anvergură mai mică. Calitățile sale manageriale sunt la cel 
mai înalt nivel fiind în fruntea echipelor de cercetare, câştigând numeroase 
proiecte, conducând centre de cercetare şi institute. Meritele sale au fost 
recunoscute de colegi şi conducătorii AȘM şi a RM, ele au fost fixate prin 
diplome de onoare şi medalii, premii de stat, dar cea mai mare recunoaştere 
vine din parte comunității ştiințifice internaționale prin numeroasele 
trimiteri la lucrările sale, astfel făcând utile aceste rezultate în zeci de țări.
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 O recunoştință deosebită vine şi din partea discipolilor care şi-au 
mărit bagajul de cunoştințe datorită dl. Voloşciuc sau care au fost conduşi 
de dumnealui în lumea ştiinței, ei mereu îl întâmpină cu zâmbetul pe față 
şi o îmbrățişare, iar cei plecați în multe colțuri ale lumii mereu doresc să 
colaboreze cu ilustrul savant. Colegii mereu depănează amintiri din alte 
vremuri şi cum au fost obținute anumite rezultate. Acest nume va rămâne 
înscris în cartea de aur a ştiinței moldave.

 Eu doar pot săi urez succes mai departe în activitatea sa, care va fi încă 
foarte lungă şi cel mai probabil setea de descoperi nu va putea fi satisfăcută 
până la adânci bătrâneți, iar energia de care dă dovadă va alimenta acest 
motor al inovațiilor încă pentru multe proiecte de cercetare. 

Părerea unui savant în devenire…
cu deosebit respect,

 andrei lUNGU, cercetător științific stagiar.

INIMA CURATĂ ȘI OPTIMISMUL
UNEI PERSONALITĂȚI NOTORII

Prima mea întâlnire, dar, aş spune minunata ocazie în care l-am cunoscut 
pe domnul Voloşciuc Leonid, a fost în auditoriul facultății. Dumnealui, prin 
maniera sa inconfundabilă de a converta lucrurile necunoscute şi complicate 
în expresii simple, clare şi perfect chibzuite; îi conturează personalitatea plină 
de: moralitate, rațiune, bunăvoință şi de dragoste pentru tot ce îl înconjoară.

Profesorul Voloşciuc Leonid, foarte stilat şi profesionist, a tălmăcit 
necunoscuta lume uimitoare şi nemărginită a biologiei şi a protecției 
plantelor. Prin acel curs susținut de către dumnealui, am simțit dragostea 
acestuia pentru domeniul pe care îl practică; dedicându-şi interesul, sufletul 
şi viața, astfel fiind creată o nouă direcție ştiințifică ”Biotehnologia producerii 
şi aplicării baculovirusurilor pentru protecția plantelor,,.

Frumusețea şi farmecul vieții se datorează prioritar prin existența acesteia 
şi drept completare, prin imprevizibilitatea acesteia; de aceasta dându-mi 
seama în multe cazuri. Un exemplu elocvent este şi ziua în care mi-a fost 
înaintată propunerea domnului Voloşciuc Leonid de a face parte din echipa 
sa de profesionişti şi specialişti în cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie 
şi Protecție a Plantelor, în subdiviziunea Laboratorului fitopatologie şi 
biotehnologie. Începând cu această zi, am avut oportunitatea de a îl cunoaşte 
pe domnul Voloşciuc Leonid nu doar ca dascăl, ci şi ca manager iscusit şi 
ilustru savant.
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Zilnic, am avut ocazia de a îl cunoaşte pe savantul Voloşciuc Leonid; 
aceste descoperiri conturându-i calitățile de cercetător ştiințific mereu 
,,flămând” pentru ştiință şi cercetare, un manager iscusit şi priceput, un 
organizator impecabil şi responsabil; cât şi nu în ultimul rând un familist 
exemplar, un prieten sufletist şi un adevărat fiu al patriei, patriot înverşunat 
şi un devotat fiu al patriei; cât şi nu în ultimul rând un entuziast al tradițiilor 
şi al neamului moldav.

Dumnealui, domnul Voloşciuc Leonid poate fi socotit cu desăvârşire 
drept titanul Atlas pe care se sprijină ştiința agriculturii ecologice şi utilizarea 
mijloacelor biologice de combatere a dăunătorilor plantelor.

În oricare împrejurare în care suna numele savantului Voloşciuc Leonid, 
acestea doar îi conturau profesionalismul, bunăvoința, dragostea pentru 
toate ființele vii, optimismul, simțul onoarei, responsabilității, demnității şi 
cum a fost spus odată ”inimă/pâine caldă,,.

Da, bineînțeles că domnul Voloşciuc Leonid, pe parcursul experienței 
sale de viață trăite, a avut şi are parte de o serie de obstacole şi impedimente; 
însă aceste toate l-au făcut astăzi pe dumnealui un om puternic, chibzuit şi 
i-au acordat strălucirea pe care o posedă astăzi; căci este lucru bine-cunoscut, 
diamantele se obțin în urma presiunilor şi a prelucrărilor.

Savantul Voloşciuc Leonid, ne arată prin exemplul lui că dragostea 
pentru activitatea iubită, determinarea, inima curată şi optimismul – sunt 
factorii cheie în formarea unei personalități notorii şi apreciate la cel mai 
înalt nivel.

Toate aceste cuvinte fiind spuse, pline de vie recunoştință față de această 
personalitate pură şi inimoasă nu îi reflectă pe deplin caracterul domnului 
Voloşciuc Leonid; deoarece dumnealui merită mult mai mult decât acestea; 
însă, în speranța de a-i contura importanța şi indispensabilitatea acestui 
savant, familist, fiu al patriei şi nu în ultimul rând a unui om adevărat cu 
literă mare.

La final de mesaj, mă mândresc că îl cunosc pe profesorul Voloşciuc 
Leonid şi că zilnic am oportunitatea unică de a învăța şi a mă perfecționa 
de la acest titan al ştiinței. Doresc să îi urez domnului Voloşciuc Leonid să 
rămână tot aşa cum îl cunoaştem, o viață liniştită şi frumoasă ;i noi realizări 
în domeniile îndrăgite; întrucât dumnealui merită aceasta din plin. 

Dr. hab. Ștefan crUcEaN 
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UN CERCETĂTOR CU CINCI OCHI
O zicală din bătrâni spune: „Cine ştie carte are patru ochi”. Cercetătorul 

Leonid Voloşciuc nu ştie numai carte, el şi face carte, scrie lucrări care 
generează fapte pentru ocrotirea mediului şi menținerea echilibrului 
ecologic, contribuind astfel la o dezvoltare durabilă şi la prosperarea calității 
vieții. Cărțile lui nu pot fi scrise fără a vedea cea ce omul simplu nu vede cu 
ochii lui şi Leonid Voloşciuc apelează la cincilea ochi al său, la microscopul 
electronic. Dacă astronomii contemporani pentru a pătrunde tainele 
universului, ale galaxiilor îndepărtate folosesc telescopul spațial Hubble, 
atunci microbiologul înarmat cu optică electronică ajunge în galaxiile de 
lângă noi cele ale virusurilor, ale bacteriilor, ale microorganismelor ce 
formează o lume minusculă, dar care pot influența crucial destinul lumii 
mari.

Aşa s-a întâmplat că acum patru decenii prima emisiune realizată de 
subsemnat în redacția pentru ştiință, Televiziunea Moldovei să fie consacrată 
metodelor biologice de protecție a plantelor. Erau tehnologii de perspectivă 
destinate agriculturi intensive din Moldova Sovietică, care reprezenta de fapt 
un poligon experimental al Uniunii Sovietice. Pentru a obține recolte mari 
cu mai puține forțe umane agricultura industrializată combătea dăunătorii 
culturilor şi nimicea buruienile aplicând cantități masive de pesticide, 
erbicide şi alte chimicale – până la 22 kg de substanță activă la hectar. 
S-a ajuns la o poluare fără precedent a apelor şi a solului, iar ca urmare la 
creşterea morbidității şi a mortalității de cancer, de boli cardiovasculare şi ale 
aparatului digestiv şi urinar. Pentru a minimaliza efectele chimizării extensive 
şi a ameliora situația sanitară la Chişinău, sub egida Academiei Unionale 
de Științe Agricole a fost fondat Institutul unional de cercetări ştiințifice 
în domeniul metodelor biologice de protecție a plantelor. Pornind de la 
necesitatea combaterii biologice a organismelor dăunătoare, în primul rând a 
insectelor care provoacă pagube deosebit de mari agriculturii. În laboratorul 
condus de eminentul savant Mircea Ciuhrii se efectuau cercetări asupra 
diversității şi particularităților biologice a virusurilor entomopatogene, care 
provoacă viroze la speciile principale de dăunători ai culturilor agricole, 
care nu pot fi combătute cu alte mijloace ecologic inofensive. Adică aceste 
virusuri, erau duşmani ai duşmanilor noştri. 

Anume în acest colectiv îşi realiza planurile sale ştiințifice tânărul 
cercetător, doctorul în ştiințe biologice Leonid Voloşciuc, care după studiile 
de doctorat şi activitatea de lector la Catedra de Genetică şi Microbiologie 
a Universității de Stat din Moldova, a hotărât să-şi dedice viața cercetărilor 
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orientate la elaborarea mijloacelor microbiologice de combatere a 
organismelor, contribuind astfel la soluționarea problemelor de mediu. Am 
mers atunci în laboratoarele situate într-o livadă la periferia Chişinăului, 
undeva pe strada Dacia, nici nu bănuiam că momentele acelea de filmare 
a entomafagilor, a capcanelor feromonale, a cutiilor Petri cu material 
microbiologic vor lega relații care vor ține decenii la rând. În aşa fel a fost 
fondată nu numai o şcoală ştiințifică modernă, dar au fost înregistrate 
rezultate ştiințifice, care au stat la baza constituirii unei noi direcții ştiințifice 
şi fundamentării agriculturii ecologică, ca ştiință şi practică. 

Angajat mai întâi cercetător ştiințific superior, la Institutul unional de 
cercetări ştiințifice în domeniul metodelor biologice de protecție a plante-
lor, a urcat continuu treptele ierarhice ale cercetării şi administrării ştiinței: 
cercetător ştiințific coordonator, cercetător ştiințific principal, şef de labora-
tor, secretar ştiințific, vice director pentru probleme de ştiință, ca să devină 
Cercetător Științific Principal al unei ramuri a ştiinței biologice, să fie ales 
Director al Institutului de Protecție a Plantelor şi Agricultură Ecologică, Se-
cretar Științific al Secției Științe ale Naturii şi Științelor Exacte al Academiei 
de Științe a Moldovei. Contribuția ştiințifică teoretică fundamentală, dar şi 
realizările experimentale, aplicative aduse de doctorul habilitat în biologie, 
profesor cercetător Leonid Voloşciuc protecției plantelor cu metode biologi-
ce contribuind şi la dezvoltarea virusologiei, un domeniu de mare actualitate 
în lumea globalizată nu sunt doar simple răbojuri pentru o carieră sclipitoa-
re. Nopțile de nesomn, petrecute în laborator, la microscop, zilele de arşiță şi 
de ploi trăite în livezi şi pe câmpii în căutare de material biologic s-au trans-
format în brevete de autor, în studii şi monografii. Elaborarea şi aplicarea 
metodelor preponderent biologice, alternative celor chimice de protecție a 
plantelor, implementarea mijloacelor şi tehnologiilor de protecție a plante-
lor în condițiile agriculturii convenționale şi a agriculturii ecologice au avut 
drept suport cercetări ale diversității biologice, ale particularităților şi ale 
relațiilor complexe cu celulele insectelor gazdă a diferitor microorganisme 
entomopatogene şi baculovirusuri a făcut posibilă elaborarea preparatelor 
baculovirale şi fundamentarea unei noi direcţii ştiinţifice intitulată bioteh-
nologia producerii şi aplicării baculovrusurilor pentru protecţia plantelor.

Microbiologul Leonid Volşciuc a abordat şi a obținut rezultate într-un 
domeniu de actualitate în virusologie: elaborarea metodelor virusologice, 
de producere a biomasei virale in vivo şi in vitro. Au fost create tehnologii 
de producere a insecticidelor baculovirale pentru combaterea speciilor de 
noctuide dăunătoare (Virin-HS-2, Virin-KS), precum şi a insectelor coloniale 
(Virin-ABB-3, Virin-LD, Virin-LS), care nu pot fi combătute cu alte mijloace 
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biologice. Cercetătorul Leonid Voloşciuc a pus bazele teoretice de formăre 
a sistemelor de protecţie integrată a plantelor, a recomandat principiile 
fundamentale de aplicare a preparatelor baculovirale în combaterea celor 
mai înverşunați dăunători ai culturilor agricole şi silvice. 

Acivitatea Domniei Sale este aptreciată înalt în mediul ştiințific din 
Republica Moldova. El a fost destis cu madalii ale Academiei de Științe a 
Moldovei: Medalia “Nicolae Milescu Spătaru, Medalia “Dimitrie Cantemir”, 
Medalia jubiliară “60 de ani ai AȘM”, Medalia Dmitrii Verderevschi, 
Distincția AȘM “Meritul Academic”.

Este Laureat al Premiului AȘM, Laureat al Premiului Național, deține 
titlul onorific “Om emerit al Republicii Moldova“. Cea mai mare împăcare 
cu sinele său omul de ştiință o trăieşte atunci când vede că rezultatele muncii 
sale aduc fericire oamenilor, bunăstare societății. Asemenea clipe trăieşte 
şi Leonid Voloşciuc când are timp să-şi vadă cu ochii minții retrospectiva 
ascensiunii, intensitatea lor, însă, este atenuată de transformările fără sfârşit 
impuse din exterior sistemului de cercetare inovare de către factori de decizie 
şi oameni politici conduşi de interese oligarhice, de idealuri mercantile în 
detrimentul cauzei naționale. 

Abordarea complexă a evenimentelor şi activitățile ştiințifice, didactice 
şi sociale multilaterale, precum şi grija față de starea lucrurilor din Republica 
Moldova, l-au modelat pe profesorul Leonid Voloşciuc în aşa fel încât lupta 
politică nu-i este străină. Domnia sa, simțind actualitatea problemelor 
ecologice care se acutizau grav pe parcursul ultimilor decenii, a intuit 
necesitatea fondării unui partid politic, care ar apăra populația de agravarea 
problemelor ecologice. El a fost primul autor al Programului Partidului 
Ecologist din Moldova (PEM-AVE) şi devenind membru activ al Partidului 
Verde Ecologist din primele zile ale apariției acestei formațiuni politice, 
a fost vice şi prim vice preşedinte al acestui partid care şi prin aportul lui 
Leonid Voloşciuc a ajuns să fie membru cu drepturi depline al Partidului 
Verde European, a patra forță politică în Parlamentul Europei. 

Prezentările şi conceptele politice înaintate la lucrările forului superior 
al partidului, precum şi promovarea ideilor ecologiste de la diferite întruniri 
şi organe mass-media întotdeauna au conținut valoroase idei şi abordări de 
soluționare a problemelor ecologice şi de ameliorare a poziției partidului. E 
de menționat activismul politic şi participarea activă la soluționarea celor mai 
dificile probleme din cadrul partidului: la nivelul organizării şi funcționării 
organelor de conducere (Congresul partidului, Consiliul Național, Biroul 
Politic), precum şi a apărarea intereselor partidului în confruntările frecvente 
care se înregistrau cu “prietenii” şi oponenții lui. Valorificarea potențialului 
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intelectual şi activismul politic al profesorului Voloşciuc a înregistrat rezultate 
remarcabile nu numai în fortificarea teoretică şi practică a Partidului Verde 
Ecologist, dar a şi servit la educarea multilaterală a tinerilor generații de 
ecologişti.

Lucrarea de referință bibliografică publicată de Leonid Voloşciuc nu 
este numai un prilej de bilanț la o cotă a realizărilor, în zilele noastre când 
activitatea ştiințifică, care din totdeauna a fost suport al civilizațiilor este 
umbrită de cavalcada consumistă de piață liberă această trecere în revistă 
a rezultatelor ştiințifice publicate în articole, studii, monografii conține în 
sine valoare de document, de reper al istoriei ştiinței biologice în Republica 
Moldova, fiind totodată şi un factor psihologic de mobilizare pentru 
generațiile ce vin ca să nu piardă punctele de orientare la valorile perene.   

andrei DUMbrĂVEaNU, 
doctor în sociologie, conferențiar universitar,

Universitatea de Stat din Moldova      
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Partea III

POPAS ÎN TIMP
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SAVANT NOTORIU ÎN TERAPIA PLANTELOR

Biolog, domeniul ştiinţific: protecţia plantelor şi agricultura 
ecologică. Doctor habilitat în biologie (2000).

S-a născut la 2 noiembrie anul 1952 în satul Micăuţi, raionul Străşeni, 
într-o familie de ţărani care din fragedă copilărie i-au altoit dragostea faţă 
de natură şi simţul deosebit orientat la protecţia ei. După absolvirea şcolii 
medii din satul natal, urmează studiile la Colegiul Agricol din Ţaul, r-nul 
Donduşeni, pe care 1-a absolvit cu menţiune în 1973, după ce activează 
în calitate de brigadier în gospodăria ecologică „Iu. Gagarin”, r-nul Orhei. 
În 1978 absolveşte cu menţiune Facultatea de Biologie şi Pedologie a 
Universităţii de Stat din Moldova, continuându-şi studiile în doctorantura 
AȘM. Întreprinde cercetări în domeniul virusurilor fi topatogeni şi elaborării 
metodelor de prevenire şi combatere a virozelor la culturile agricole. În anul 
1981 revine în calitate de lector la Catedra de Genetică şi Microbiologie a 
Universităţii de Stat din Moldova. Rezultatele cercetărilor ştiinţifi ce obţinute 
în cadrul doctoranturii şi activităţii la Facultatea de Biologie şi Pedologie 
a USM au fost înalt apreciate la susţinerea tezei de doctor în biologie în 
cadrul Institutului unional de protecţie a plantelor din Sankt Petersburg. 
Începând cu anul 1986 şi până în prezent, şi-a consacrat activitatea ştiinţifi 
că, sub aspect teoretic şi practic, studiului şi utilizării resurselor naturale în 
scopul combaterii agenţilor patogeni şi a dăunătorilor cu mijloace biologice, 
alternative celor chimice care se realizau în cadrul Institutului unional 
de cercetări ştiinţifi ce din domeniul metodelor biologice de protecţie a 
plantelor. S-a impus ca cercetător remarcabil şi manager abil, activând în 
calitate de secretar ştiinţifi c (1992-1995), şef al Laboratorului de Virologie 
şi Bacteriologie (1995-1998), director adjunct pentru probleme de ştiinţă 
şi manager al Laboratorului de Protecţie Microbiologică (1998–2001), 
director al Institutului de Cercetări pentru Protecţia Plantelor al MAIA şi 
şef al Laboratorului de Protecţie Microbiologică (2001–2002), manager al 
Laboratorului de Protecţie Microbiologică (2002-2006). Din luna martie 
2006 este director al Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură 
Ecologică al AȘM. În anul 2000 susţine cu brio teza de doctor habilitat „Bazele 
teoretico-metodologice ale biotehnologiei producerii şi aplicării preparatelor 
baculovirale în protecţia plantelor”, la specialitatea – 06.01.11. „Protecţia 
plantelor”. În comun cu echipa Laboratorului Biotehnologia producerii 
mijloacelor de protecţie biologică a plantelor a elaborat, omologat şi înregistrat 
în Registrul de Stat 11 preparate biologice destinate protecţiei diferitor 
culturi agricole, care se aplică pe larg atât în agricultura convenţională, cât şi 
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în gospodăriile afl ate la faza de conversie la agricultura ecologică. Din gama 
larga de tulpini de diferite microorganisme utile, extrase în condiţii naturale 
şi apoi ameliorate pentru a corespunde tuturor rigorilor tehnologice, au fost 
elaborate şi omologate pentru combaterea diferitor organisme dăunătoare 
o serie de preparate virale, bacteriene şi micotice. Producătorii agricoli 
cunosc şi aplică aceste preparate, printre care şi branduri recunoscute 
(Rizoplan, Trihodermin, Virin-ABB-3, Paurin), fără utilizarea cărora este 
imposibilă nu numai obţinerea produselor agroalimentare ecologice, dar şi 
promovarea agriculturii durabile. Sunt identifi cate şi consecinţele aplicării 
substanţelor biologic active, în primul rând a feromonilor sexuali. Merită a fi 
menţionat faptul, că cercetătorii institutului sunt autori a 18 analogi sintetici 
ai feromonilor sexuali a celor mai importante specii de insecte dăunătoare, 
precum şi a schemelor de sinteză a 72 de feromoni, care se aplică pe larg 
nu numai în condiţiile Republicii Moldova, dar şi în ecosistemele multor 
ţări vecine. Sub conducerea doctorului habilitat L.Voloşciuc, colaboratorii 
institutului au creat linii de producere şi lansare prin colonizarea naturală a 
unor specii efi ciente de entomo- şi acarifagi. Pe parcursul mai multor ani, 
dr.hab. L.Voloşciuc a prezentat rapoarte ample ce s-au bucurat de aprecierea 
asistenţei, la importante foruri ştiinţifi ce internaţionale care s-au desfăşurat 
la: Iaşi (1993, 1995), Cluj-Napoca (1994, 2011), Vidra (1997), Bucureşti 
(1998), Poznan (1995, 2000), Chişinău (1998, 2000, 2002, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2012), Bălţi (2007, 2009, 2012), Kiev (2003, 2007), Odesa 
(2007, 2008), Protvino (1998), S. Petersburg (1999, 2002, 2005, 2008), 
Cernogolovka (2006, 2010), Minsk (2007, 2008, 2011), Krasnodar (2008, 
2010), Novosibirsk (1(997, 2002), Moscova (1998, 2004), Montpellier (2001), 
Teheran (2002). În repetate rânduri s-a produs în calitate de preşedinte al 
consiliului de coordonare, de copreşedinte şi membru al comitetelor de 
organizare a conferinţelor internaţionale desfăşurate la Chişinău, Moscova, 
Iaşi, Kiev, Odesa, Minsk. A moderat şedinţe la Congresul al XVIII-lea al 
ARA „Moldova – deschideri ştiinţifi ce şi culturale spre Vest” (Chişinău, 
1993), Conferinţa Societăţii entomologice europene (SOREGA, Iaşi, 1995), 
cea dea 5-ea Conferinţă Europeană „Microbial Control of Pests” (Poznan, 
1995), Conferinţa „Protecţia Plantelor: realizări şi perspective” (Chişinău, 
2000). A fost preşedinte al Consiliului de organizare a Simpozionului 
internaţional „Protecţia Plantelor: realizări şi perspective” sub egida ВПРС/ 
МОББ (Chişinău, 2009), membru al Consiliului redacţional al Conferinţei 
ВПРС/МОББ (Sankt Petersburg, 2008). Dovadă a rezultatelor sale valoroase 
sunt numeroasele proiecte ştiinţifi ce internaţionale şi naţionale, câştigate 
prin concurs şi realizate în comun cu savanţi din România, SUA, Franţa, 
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Germania. A participat la evaluarea, în calitate de preşedinte şi membru 
al consiliilor ştiinţifi ce specializate, precum şi de referent, a tezelor de 
doctor şi doctor habilitat în ţară şi peste hotare. A făcut parte din consiliile 
redacţionale ale revistelor „Mediul Ambiant”, «Защита растенийñ, „Știinţa 
Agricolă”, „Studii şi Cercetări a Universităţii din Bacău” (România) şi 
„Информационный Бюллетень ВПРС/МОББ” (Moscova). Rezultatele 
cercetărilor ştiinţifi ce au fost reproduse în 300 de lucrări ştiinţifi ce publicate 
în reviste şi culegeri prestigioase din ţară şi de peste hotare, printre care 8 
monografi i, un manual, 2 recomandări metodice, 8 brevete de invenţii. În 
semn de recunoaştere, i-au fost acordate: medalia „D. Verderevschi” (2004), 
Premiul AȘM (2009), medalia jubiliară „60 de ani ai AȘM”, Diploma „Meritul 
academic” (2009), Medalia „D.Cantemir” (2012). 

  Activitatea ştiinţifcă a doctorului habilitat L. Voloşciuc are o rezo-
nanţă vastă, fapt pe care-l denotă şi desemnarea sa în calitate de membru 
al diferitor organizaţii profesionale: Societatea Internaţională de Patologie 
a Nevertebratelor, Societatea Internaţională de Protecţie Biologică, societă-
ţile republicane (Microscopie Electronică, Entomologilor, Geneticienilor şi 
Amelioratorilor). Vocaţia de savant, îmbinată cu dragostea de muncă, res-
ponsabilitatea şi cumsecădenia, sunt, indiscutabil, precondiţiile împlinirilor 
sale valoroase, pe care le dorim multiplicate în continuare!

Acad. teodor FUrDUi 
Acad. boris GaiNa 

Dr. Gheorghe tUDorachE 
Dr. hab. Vladimir toDiraȘ 

Dr. Mihail batcU

Sursă: Akademos. Revistă de știință, inovare, cultură și artă,
nr. 4 (27), 2012. P. 217-218.
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DOCTORUL HABILITAT ÎN BIOLOGIE 
LEONID VOLOŞCIUC LA 60 DE ANI

În aceste timpuri dificile în care mulţi oameni sunt preocupaţi doar 
de bunăstarea proprie este greu de dus cu demnitate steagul ştiinţei. 
Starea în care ne-am pomenit poate fi comparată cu situaţia despre 
care încă filosoful francez Claude Adrien Helvetius (sec. XVIII) spu-
nea: „Ştiinţa este atacată de un potop de vorbe într-un pustiu de idei”.  
 Deosebit de grave sunt problemele agriculturii Moldovei, în care, pe parcur-
sul mai multor ani, în loc de restructurare şi reorganizare în baza privatizării 
fireşti, se promovează permanent lichidarea şi dezorganizarea. În aceşti ani, 
în agricultură s-au generat un şir de „găuri negre”, care au istovit corpul slăbit 
al economiei noastre naţionale. Considerăm că ignorarea protecţiei plante-
lor reprezintă cea mai mare „gaură neagră” prin care se scurge producţia 
agricolă a Moldovei. Acestei tendinţe dezastruoase i se pot împotrivi doar 
oamenii competenţi, energici şi adevăraţi patrioţi. 

În această ordine de idei este semnificativă activitatea ştiinţifică a 
directorului Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică 
al AŞM, domnul doctor habilitat în biologie Leonid Voloşciuc. Fiind la 
frumoasa vârstă de 60 de ani, el poate purcede la o contabilizare a activităţii 
sale în ansamblu. Mai mult chiar, considerăm că merită şi o apreciere înaltă 
din partea comunităţii ştiinţifice. 

Domnul Leonid Voloşciuc, graţie muncii asidue de zi cu zi, a înregistrat 
succese remarcabile, care îl evidenţiază printre practicienii şi teoreticienii 
ştiinţei. Înfrăţindu-se cu ştiinţa încă din fragedă tinereţe, dumnealui a rămas 
fidel acesteia, slujind-o cu dăruire şi suflet.

Domnul Leonid Voloşciuc s-a manifestat ca savant de talie internaţională 
în domeniul biologiei, ecologiei şi agriculturii, ca profesor cu capacităţi 
deosebite de îndrumător şi conducător ştiinţific, ca promotor al multiplelor 
iniţiative din domeniul ştiinţei şi inovării, precum şi ca manager al unei 
instituţii ştiinţifice importante pentru Republica Moldova, ţară în care 
agricultura joacă un rol important. Complexitatea portretului aniversarului 
este indispensabil legată şi de activitatea lui politică orientată la ecologizarea 
tuturor activităţilor economice. Această prezentare a domnului Voloşciuc ar 
fi incompletă dacă nu ne-am referi şi la calităţile sale deosebite de om, tată a 
patru copii şi bun prieten. 

Leonid Voloşciuc s-a născut în 1952, în comuna Micăuţi, Străşeni, într-o 
familia frumoasă a harnicilor ţărani Tudor şi Parascovia Voloşciuc, în care 
au fost educaţi două fete şi trei băieţi, care ulterior au devenit oameni de 
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omenie şi buni specialişti. Acum 60 de ani, după al Doilea Război Mondial, 
când se muncea cu greu pentru tămăduirea rănilor de la cea mai groaznică 
conflagraţie mondială, s-a născut şi Leonid Voloşciuc, a cărui generaţie a fost 
una de experimentări continue. 

Încă de pe băncile şcolii, sub îndrumările permanente ale harnicilor 
părinţi, L. Voloşciuc se forma cât mai aproape de glie. După absolvirea 
cu excelenţă a şcolii medii incomplete din satul natal este înmatriculat la 
Colegiul Agricol din Ţaul. Chiar de pe băncile colegiului a manifestat un 
interes deosebit faţă de activitatea ştiinţifică, demonstrând înalte capacităţi în 
diferite activităţi şi obţinând un şir de menţiuni la concursuri şi olimpiade. 
Mai mult, a accelerat aplicarea cunoştinţelor acumulate în practică, activând 
în calitate de brigadier în una din gospodăriile agricole din raionul Orhei.

Tendinţa de a pătrunde în esenţa ştiinţelor vieţii şi capacitatea de a fi 
în permanentă căutare l-au determinat, după absolvirea cu eminenţă a 
Colegiului Agricol, să continue studiile la Facultatea de Biologie şi Pedologie 
a Universităţii de Stat din Moldova. Din anii de studenţie s-a încadrat plenar 
în activitatea ştiinţifică, demonstrând abilităţi de lider al mişcării de tineret. 

Drept recunoaştere a potenţialului său intelectual şi a energiei de care 
dădea dovadă, după absolvirea cu menţiune a facultăţii a fost admis la 
studii de doctorat în cadrul Academiei de Știinţe a Moldovei. Aici a obţinut 
o înaltă pregătire teoretică şi o bună practică. Cercetările în domeniul 
virusurilor fitopatogene i-au permis să obţină rezultate impresionante în 
identificarea principalilor agenţi ai virozelor la culturile decorative. Pe calea 
elaborării metodelor de protecţie a plantelor el a propus şi a aplicat valoroase 
procedee de obţinere a culturilor devirozate – ceea ce a stat la baza fondării şi 
funcţionării complexelor meristemice din ţară. Anume în cadrul Academiei 
de Știinţe Moldovei s-a format şi a devenit specialist de înaltă calificare 
în domeniul virusologiei, microbiologiei, protecţiei plantelor, ecologiei 
şi prognozării dezvoltării organismelor dăunătoare la culturile agricole.  
Având o bogată experienţă, L. Voloşciuc a intuit necesitatea aprofundării 
cercetărilor în domeniul aplicării metodelor alternative celor chimice de 
protecţie a plantelor. A abordat una dintre cele mai dinamice direcţii de 
investigare – cea de utilizare a metodelor biologice, de elaborare şi aplicare 
a preparatelor biologice elaborate în baza diferitor microorganisme utile. 
Aceasta i-a permis să obţină rezultate valoroase, care au stat la baza tezei de 
doctor habilitat cu titlul „Bazele teoretico-metodologice ale biotehnologiei 
producerii şi aplicării preparatelor baculovirotice în protecţia plantelor”, 
susţinută cu brio în 2000.
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Devenind specialist consacrat în domeniul protecţiei plantelor, Leonid 
Voloşciuc a observat necesitatea dezvoltării cercetărilor prioritare în acest 
domeniu deosebit de important. Ca cercetător erudit şi lector universitar a 
putut determina atât căile, cât şi direcţiile principale ale protecţiei plantelor. 
A susţinut necesitatea publicării şi diseminării realizărilor obţinute pentru 
a ameliora procesul de însuşire a cunoştinţelor. Drept rezultat a reuşit să 
elaboreze şi să publice un şir de studii: 290 de lucrări ştiinţifice (inclusiv 
8 monografii, 2 recomandări metodice), care ilustrează realizările sale în 
activitatea ştiinţifică. Lucrările semnate de peniţa savantului şi pedagogului 
Leonid Voloşciuc au acoperit deficitul de literatură pe specialitate, resimţit pe 
parcursul mai multor ani. 

Biografia domnului Leonid Voloşciuc este indispensabil legată de activi-
tatea sa în calitate de lector universitar la Catedra de genetică şi Microbiolo-
gie, unde propagă realizările ştiinţifice printre studenţii Universităţii de Stat 
din Moldova. Cursurile predate de iscusitul pedagog şi specialist în protecţia 
plantelor se bucură de un real succes printre studenţii şi absolvenţii Univer-
sităţii AȘM, ai Facultăţii de Biologie a USM, iar în ultimii ani şi ai celor de la 
Facultatea de Horticultură a Universităţii Agrare de Stat din Moldova. Cele 
12 manuale de zoologie, botanică, genetică, microbiologie pentru studenţii 
instituţiilor superioare, precum şi o serie de îndrumare, au suferit mai multe 
ediţii şi acum servesc drept suport didactic pentru studenţi. E necesar a men-
ţiona şi abilităţile de traducător versat al literaturii de specialitate. 

Odată cu transformările înregistrate în agricultura Republicii Moldova, 
Leonid Voloşciuc se încadrează plenar în soluţionarea unui şir de probleme 
stringente ce ţin de reorganizarea şi ameliorarea Serviciului de Stat pentru 
Protecţia Plantelor. Drept rezultat al aprecierii aportului său în activitatea 
institutului, în 1992 el este numit secretar ştiinţific. În această funcţie se 
încadrează în activitatea de coordonare a activităţilor cotidiene din cadrul 
Serviciului de Protecţie a Plantelor. 

Ulterior, deţinând mai mulţi ani funcţia de director adjunct pentru 
ştiinţă şi fiind frământat de problemele ce ţin de asigurarea informaţională 
a protecţiei plantelor, s-a inclus în soluţionarea lor, precum şi în elaborarea 
metodelor de combatere a organismelor dăunătoare. Eruditul cercetător şi 
talentatul organizator manifestă interes şi activează permanent în domeniul 
ocrotirii plantelor, lucru care i-a adus faima printre savanţii şi specialiştii din 
acest sector important al activităţii. 

Leonid Voloşciuc este expert al Institutului de Studii Enciclopedice, a 
iniţiat activitatea ştiinţifică a comisiei metodice şi a seminarului de profil în 
problemele ce ţin de protecţia plantelor. 
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Activităţile de coordonare din cadrul Serviciului pentru Protecţia 
Plantelor au fost continuate de Leonid Voloşciuc şi în calitatea sa de director 
al Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AȘM. Aici 
s-au manifestat în mod deosebit aptitudinile lui de cercetător şi organizator al 
ştiinţei, pe de o parte, şi coordonator al acţiunilor de protecţie a plantelor la nivel 
naţional, pe de altă parte. În calitate de manager al ştiinţei este înalt apreciat 
pentru seriozitatea şi responsabilitatea cu care abordează munca ştiinţifică.  
  Făcând o retrospectivă a vieţii şi activităţii domnului Leonid Voloşciuc, 
se poate observa că a avut fericirea să lucreze în colective de colaboratori 
harnici şi generoşi, care au fost conduse de personalităţi notorii. Chiar de pe 
băncile colegiului el a lucrat sub conducerea vestitului specialist în protecţia 
plantelor Ion Ceaicovschi. A avut norocul să activeze în laboratorul condus 
de membrul corespondent Mihail Moldovan şi a fost discipolul profesorului 
Iurie Vlasov, care l-a ajutat mult în viaţă şi în activitatea profesionistă.

De-a lungul anilor domnul doctor habilitat L.Voloşciuc şi-a demonstrat 
capacităţile intelectuale şi inteligenţa aristocratică obţinută de la părinţi, 
deşi aceştia, ţărani fiind, s-au deosebit nu prin cunoştinţe teoretice, ci prin 
credinţă şi bunătate, au reuşit să-i impună un mod distinct de supravieţuire, 
păstrând modestia în gânduri şi fapte Cu o obligativitate şi o demnitate 
deosebite, el îşi înfruntă destinul, realizându-şi frumoasele planuri de 
perspectivă, conştient de superioritatea idealurilor noastre naţionale şi de 
gravitatea problemelor ecologice din agricultură. În aceste condiţii dificile 
nu numai că şi-a confirmat statutul de savant, ci a reuşit să-şi constituie un 
etalon moral individual al specialistului din protecţia plantelor, îndeosebi în 
domeniul metodelor biologice de protecţie. Doar astfel a reuşit să dăruie ceea 
ce are mai scump (rezultate, cunoştinţe, abilităţi, implicare) lucrătorilor gliei 
fără a cerşi nimic în schimb. 

Pe lângă activităţile sale profesionale, Leonid Voloşciuc a exercitat 
permanent şi diverse funcţii obşteşti, în cadrul cărora s-au putut manifesta 
din plin capacităţile sale organizatorice. În decurs de mai mulţi ani a activat 
în funcţie de secretar ştiinţific în cadrul Consiliului ştiinţific în domeniul 
„Protecţia plantelor”. Domnia sa a participat la diverse expoziţii organizate 
în cadrul EREN (Moscova, Chişinău), unde a fost distins cu diverse diplome. 
Este deţinător al medaliei „D. Verderevschi” (2004), laureat al Premiului 
AȘM (2009), deţinător al Medaliei jubiliare „60 de ani ai AȘM”, al Diplomei 
„Meritul academic” (2009).

Pe lângă toate acestea, Leonid Voloşciuc este un bun prieten şi 
familist. Cu ocazia frumoasei vârste – a maturităţii şi avântului de creaţie 
–, constatăm că omagiatul vine la această aniversare cu bogate roade ale 
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activităţii îndelungate şi cu un potenţial sporit de activitate, cu noi idei întru 
dezvoltarea de mai departe a ramurii în care activează. Nouă nu ne rămâne 
decât să-i dorim multă sănătate şi voie bună, succese frumoase, ani senini şi 
fericiţi. Îi urăm să rămână şi pe viitor tot atât de energic şi optimist, consacrat 
ştiinţei şi cauzei protecţiei plantelor şi ecologismului, continuând a fi pentru 
mulţi un model de savant, cetăţean şi prieten, iar pentru alţii – un exemplu 
demn de urmat întru prosperarea ştiinţei şi a protecţiei plantelor.

La mai mult şi la mai mare, dragă prietene Leonid Voloşciuc!

Dr. hab. constantin MaNolachE 
Sursă: Literatura și arta, 1 noiembrie, 2012. P. 2.

NASC ȘI LA MOLDOVA OAMENI
„Cel mai important e să-ţi construieşti o conştiinţă, să devii personalitate 

în domeniul în care activezi” – astfel crede Leonid Voloşciuc, doctor habilitat 
în ştiinţe biologice, profesor universitar. Astăzi Domnia sa se vede om 
împlinit în cel mai bun sens al cuvântului. 

Din fragedă copilărie i-au altoit dragostea faţă de natură şi simţul 
deosebit orientat la protecţia ei. După absolvirea şcolii medii din satul natal, 
urmează studiile la Sovhozul-tehnicum Agricol „V.I. Lenin” din Ţaul, raionul 
Donduşeni, pe care la absolvit cu menţiune în anul 1973, după ce activează 
în calitate de brigadier în gospodăria ecologică „I. Gagarin”, raionul Orhei.

În anul 1978 absolveşte cu menţiune Facultatea de Biologie şi Pedologie 
a Universităţii de Stat din Chişinău, după care continuă studiile de doctorat 
Academiei de Știinţe a RSS Moldoveneşti, unde a întreprins cercetări în 
domeniul virusurilor fitopatogene şi elaborării metodelor de prevenire şi 
combatere a virozelor la culturile agricole. În anul 1981 revine în calitate 
de lector la Catedra de Genetică şi Microbiologie a Universităţii de Stat din 
Moldova. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice obţinute în cadrul doctoranturii 
şi activităţii la Facultatea de Biologie şi Pedologie a USM, au fost înalt 
apreciate la susţinerea tezei de doctor în biologie în Institutul unional de 
protecţie a plantelor din Sankt-Petersburg.

Domnul Leonid Voloşciuc reuşeşte în viața sa să îmbine organic 
trăsăturile unui om de ştiință şi să parcurgă toate treptele carierei sale 
didactico-ştiințifice. Posedă capacitatea de a da impuls lucrurilor, de 
relaționare şi comunicare, de organizare, conducere şi evaluare a rezultatelor 
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finale şi de a transmite din energia pe care o posedă într-un mod ce pare 
uneori incomensurabil celor cu care colaborează. 

Începând cu anul 1986 şi până în prezent, şi-a consacrat activitatea 
ştiinţifică cercetărilor teoretice şi practice, studiului şi utilizării resurselor 
naturale în scopul combaterii agenţilor patogeni şi a dăunătorilor cu mijloace 
biologice, alternative celor chimice, care se realizau în cadrul Institutului 
Unional de Cercetări Știinţifice din domeniul meto¬delor biologice de 
protecţie a plantelor. Aici Dumnealui s-a manifestat pe deplin şi ca cercetător 
şi ca manager: secretar ştiinţific (1992–1995), Șef al Laboratorului de 
Virologie şi Bacteriologie (1995–1998), director adjunct pentru probleme de 
ştiinţă şi manager al Laboratorului de Protecţie Microbiologică (1998–2001), 
director al Institutului de Cercetări pentru Protecţia Plantelor al MAIA şi 
Șef al Laboratorului de Protecţie Microbiologică (2001–2002), manager al 
Laboratorului de Protecţie Microbiologică (2002–2006). Din luna martie 
2006 activează în calitate de director al Institutului de Protecţie a Plantelor 
şi Agricultură Ecologică al AŞM. În funcţie de director Dumnealui a creat 
un colectiv de specialişti de înaltă calificare în domeniul protecţiei plantelor 
şi s-a manifestat nu numai ca promotor energic al diferitor iniţiative în 
domeniul protecţiei plantelor, dar şi ca luptător pentru idealurile naţionale. 
A fost fundamentată o nouă direcţie ştiinţifică – biotehnologia producerii şi 
aplicării baculovirusurilor pentru protecţia plantelor. 

Având un exemplu bun de urmat de la părinţi, o genetică ce i-a 
altoit deprinderi şi convingeri alese, ca: dragostea de muncă, răbdarea, 
cumsecădenia, verticalitatea, consacrarea, dragostea de natură, de tot ce e 
frumos şi tot ce îl înconjoară, toate fiindu-i harul şi vocaţia - îl fac să urce pe 
trepte tot mai înalte. 

Leonid Voloşciuc a remarcat doar fapte bune, profesionalism de clasă în 
munca pe care o face cu pasiune, comportament exemplar ca om de ştiinţă, 
prieten, coleg… Vorbind despre contribuţia ştiinţifică a profesorului L. 
Voloşciuc, remarcăm direcţiile ştiinţifice pe care le-a iniţiat şi le-a dezvoltat 
şi care s-au dovedit a fi atât de utile astăzi.

Domnul profesor universitar L. Voloşciuc devine un etalon de slujire 
a Ecologiei şi Protecţiei Mediului, al promovării cadrelor ştiinţifice 
naţionale. Aflându-se în funcţie, depune eforturi considerabile în 
promovarea valorilor ştiinţifice şi a celor general-umane prin elaborarea 
şi implementarea programelor şi strategiilor de pregătire şi perfecţionare 
a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare şi de acreditare a instituţiilor din 
sfera ştiinţei şi inovării.
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Este incontestabilă contribuţia Domniei Sale la edificarea diferitor 
domenii ale Republicii Moldova. Remarcăm, în mod special, aportul adus la 
pregătirea cadrelor de calificare ştiinţifică înaltă.

Este greu de relevat complexitatea personalităţii profesorului universitar: 
Leonid Voloşciuc – omul de ştiinţă, care a contribuit la dezvoltarea ştiinţei 
naţionale în ţara noastră, un merit deosebit fiind atribuit pregătirii cadrelor 
ştiinţifice de înaltă calificare în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului.

Mulţi dintre discipolii D-lui s-au afirmat în diferite domenii ale 
activităţii social-economice şi politice ale Republicii Moldova. Datorită 
experienţei vaste, Domnia sa a activat în instruirea şi educarea tineretului 
studios în diferite instituţii de învăţământ superior. A fost şi este un organizator, 
Manager educaţional şi dirijor iscusit al procesului de învăţământ superior – 
cu implementarea tehnologiilor informaţionale şi educaţionale avansate.

Prin întreaga viaţă şi activitate a marcat o istorie personalizată a mana-
gementului ecologic moldovenesc. O istorie a unui nou domeniu ştiinţific, 
având la bază o viaţă de om, un destin, o soartă, marcată de evenimentele 
epocii. S-a produs drept un observator direct şi participant nemijlocit chiar de 
la începuturile relansării cercetării ecologice în arealul investigativ autohton.

Dragostea de muncă însoţită de competenţă şi rigoare l-a ajutat să ajungă 
la o cifră impresionantă de publicaţii. 

Lucrările de referinţă în domeniu, au marcat o traiectorie clar ascendentă 
în dezvoltarea ştiinţei, înglobează o parte însemnată a istoriei recente a 
ştiinţei naţionale, un argument solid în acest sens fiind aportul autorului în 
Știinţa Moderno-Ecologică şi în Protecţia plantelor. Și, plus la toate (iar în 
concepţia savantului nostru – cel mai important lucru), sunt discipolii, care 
ţi-i selectezi, ţi-i creşti şi ţi-i modelezi şi îndrumezi în aşa mod ca să-ţi fie 
astăzi, alături, buni colegi de profesiune, iar mîine continuatori fideli ai celor 
concepute şi începute de tine, spre binele semenilor şi neamului din care am 
ieşit cu toţii, spre binele umanităţii.

În baza elaborării bazelor teoretice de constituire a sistemelor de protecţie 
integrată a plantelor şi propunerea principiilor fundamentale şi tehnologiilor 
de aplicare a preparatelor baculovirale în combaterea principalilor dăunători 
ai culturilor agricole şi sil¬vice a fost susţinută cu brio teza de doctor habilitat 
„Bazele teoretico-metodologice ale biotehnologiei producerii şi aplicării 
preparatelor baculovirale în protecţia plantelor”, la specialitatea - 06.01.11. 
„Protecţia plantelor”. În comun cu colectivul Laboratorului Biotehnologia 
producerii mijloacelor de protecţie biologică a plantelor a elaborat, omologat 
şi înregistrat în Registrul de Stat 11 preparate biologice destinate pentru 
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protecţia diferitor culturi agricole, care se aplică pe larg atât în agricultura 
convenţională, cât şi în gospodăriile aflate la faza de conversie la agricultura 
ecologică.

Pe parcursul ultimilor ani, graţie schimbărilor înregistrate în agricultura 
mondială şi pornind de la problemele ecologice, care se agravează, precum şi 
ţinând cont de succesele unor ţări în promovarea tehnologiilor prietenoase 
mediului, savantul a acordat o atenţie deosebită elaborării cadrului legislativ, 
instituţional şi tehnologic al agriculturii ecologice. A participat la elaborarea 
Legii nr. 115/2005 şi Hotărârii de Guvern nr.149/2006 privind agricultura 
ecologică, iar actualmente participă la asigurarea ştiinţifică şi tehnologică a 
acestor activităţi.

Activitatea domnului Leonid Voloşciuc este indispensabil legată de 
devenirea lui în calitate de manager, lucru care s-a manifestat încă de pe 
băncile studenţeşti. Savantul o atenţie deosebită acordă consolidării şi 
cimentării colectivului ştiinţific al institutului, demonstrând capacităţi înalte 
de organizare a activităţii colectivelor institutelor ştiinţifice. Aceasta se 
referă şi la exprimarea corectitudinii ştiinţifice, protejarea şi implementarea 
rezultatelor ştiinţifice în practicile agricole. Dumnealui, conducându-se de 
normele morale şi practica personală, permanent a susţinut şi susţine poziţia 
savanţilor în vederea originii poporului nostru, rolul ştiinţei moldave şi 
aportul ei în dezvoltarea ţării şi a ştiinţei mondiale, manifestându-se ca un 
adept al adevărului ştiinţific şi un bun cunoscător al problemelor agriculturii 
moderne.

Rezultatele ştiinţifice a doctorului habilitat L.Voloşciuc sunt apreciate la 
justa valoare, despre ce mărturiseşte câştigul prin concurs a multor proiecte 
ştiinţifice internaţionale şi naţionale, realizate în comun cu savanţi din 
România, SUA, Franţa, Germania.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost publicate în 420 de lucrări 
ştiinţifice în reviste şi culegeri prestigioase din ţară şi peste hotare, printre care 
8 monografii, un manual, 2 recomandări metodice, 8 brevete de invenţii. În 
semn de recunoaştere pot servi distincţiile: medalia „D.Verderevschi” (2004), 
premiul AȘM (2009), medalia jubiliară „60 de ani ai AȘM”, diploma „Meritul 
academic” (2009), invitaţiile la diferite foruri internaţionale (Montpellier, 
Irvin, Poznan, Moscova, Novosibirsk, Teheran, Praha, Kiev, Bucureşti, 
Cluj, Iaşi, Krasnodar, Odesa, Minsk), acordarea de granturi naţionale, 
internaţionale şi participarea la îndeplinirea diferitor proiecte bilaterale, 
participarea în calitate de moderator la multe foruri ştiinţifice internaţionale 
şi locale, evaluarea în calitate de preşedinte şi membru al consiliilor ştiinţifice 
specializate, precum şi referent al tezelor de doctor şi doctor habilitat în ţară 
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şi peste hotare, membru al consiliilor redacţionale ale revistelor «Mediul 
Ambiant”, „Защита растений”, «Știinţa Agricolă”, revista «Studii şi Cercetări 
a Universităţii din Bacău” (România) şi „Информационный Бюллетень 
ВПРС/МОББ” (Moscova).

Sub conducerea doctorului habilitat L.Voloşciuc, colaboratorii 
institutului au creat linii de producere şi lansare prin colonizarea naturală a 
unor specii eficiente de entomo- şi acarifagi. Printre acestea un rol deosebit 
aparţine cercetărilor cu implicarea entomofagilor ovofagi, în primul rând a 
vespelor din genul Trichogramma, care au demonstrat o eficacitate biologică, 
economică şi ecologică înaltă în tehnologiile de protecţie a principalelor 
grupe de culturi agricole. Au fost elaborate şi demonstrate în cadrul mai 
multor loturi demonstrative şi implementate pe larg sistemele de protecţie 
integrată a culturilor cerealiere, pomicole, legumicole şi a viţei-de-vie.

Caracteristic pentru doctorul habilitat L.Voloşciuc este tendinţa de 
perfecţionare ştiinţifică continuă, care s-a realizat în cadrul diferitor colective 
internaţionale, cum ar fi Institutul Unional de Cercetări în Domeniul 
Protecţiei Plantelor, Sant-Peterburg (1985, 1989); Institutul de Biotehnologie 
din Moscova (1987); Universitatea de Stat din Moscova «M.V. Lomonosov 
(1988); Institutul de Biologie Moleculară din Novosibirsk (1988); Institutul 
de Protecţie a Plantelor din Polonia, Poznan (1989 şi 1995), Staţiunea de 
Patologie a Nevertebratelor din Franţa, Saint-Cristoli-Lez-Ales (1997, 
1999); Institutul de Protecţie a Plantelor din Iran (2000), deplasărilor în 
mai multe instituţii din Anglia şi participarea la grantul MRDA/CRDF în 
SUA (Universitatea din California, Davis şi Riverside (2003), la trainingul în 
domeniul agriculturii ecologice (SUA, Universitatea din California (2007) şi 
dezvoltării durabile (Sao-Paulo, 2008).

Activitatea ştiinţifică a doctorului habilitat L.Voloşciuc are o rezonanţa 
vastă, despre ce denotă şi desemnarea în calitate de membru al diferitor 
organizaţii profesionale: al Societăţii Internaţionale de Patologie a 
Nevertebratelor, Societăţii Internaţionale de Protecţie Biologică, al societăţilor 
republicane (Microbiologie, Microscopie Electronică, Entomologilor, 
Geneticienilor şi Amelioratorilor).

Meseria sa de director şi savant, Dumnealui o îmbină iscusit cu dragostea 
înnăscută faţă de muncă, responsabilitatea, cumsecădenia. Graţie rezultatelor 
ştiinţifice complexe fundamentale şi elaborărilor practice doctorul habilitat 
L.Voloşciuc astăzi poate fi calificat ca savant igienist, ecologist, terapeut al 
plantelor şi mediului înconjurător.

Concomitent cu munca profesională, efectuează o intensă activitate 
socială, în calitate de membru al mai multor societăţi ştiinţifice şi comisii 
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naţionale ale Republicii Moldova. Fiind un specialist de înaltă calificare în 
domeniile: Ecologia şi Protecţia mediului, Dreptul Mediului, cu o experienţă 
de peste 50 de ani în domeniul Managementului educaţional, mai mulţi 
ani a activat în calitate de propagator activ, prin intermediul mass-media 
şi a diferitor foruri ştiinţifice, a cunoştinţelor ecologice şi informaţional - 
educaţionale din rândurile specialiştilor profesionali în domeniu, precum şi 
printre masele largi ale populaţiei, depăşind cu succes toate greutăţile şi criza 
prin care a trecut Republica Moldova în primii ani de independenţă. 

Aceste aspecte relevante şi merituoase ale profesorului L. Voloşciuc, care 
astăzi trăieşte destul «de intens” după cum spunea la timpul său istoricul şi 
filosoful Voltaire. Irepetabil în gândire, dar şi în fapte, Domnul L. Voloşciuc 
se remarcă prin puternica-i personalitate, înzestrat cu o inepuizabilă energie 
creatoare şi putere de muncă, vocaţie de organizator şi dascăl, dedicându-se 
în totalitate activităţii de îndrumare a discipolilor săi, susţinerii şi ghidării lor 
prin labirintul ştiinţei.

În aceşti ani dedicaţi învăţământului, profesorul a demonstrat 
perseverență, interes pentru tot ce este nou, contribuind substanțial la 
modernizarea procesului didactic. A stabilit frumoase relaţii de colaborare 
între facultăți şi instituţii pentru consolidarea cercetării şi la creşterea 
prestigiului învăţământului superior. Are şi se bucură foarte mult de respectul 
deosebit din partea studenţilor pentru instruire şi evaluare obiectivă la 
examene, stima colegilor pentru amabilitate, bunăvoinţă, susţinere şi 
obiectivitate.

Alături de succesele notorii pe tărâmul ştiinţific, merită a fi apreciate 
şi calităţile sale sufleteşti. Domnul L. Voloşciuc este un om cu suflet mare, 
binevoitor, înţelegător, receptiv, prietenos, de aceea se bucură de stimă şi 
onoare atât din partea colegilor săi de breaslă, cât şi în rândul studenţilor, 
masteranzilor şi doctoranzilor. Influenţat de un adânc umanism, de o largă 
înţelegere a omului, a calităţilor lui omeneşti, profesorul Leonid Voloşciuc, 
transmite discipolilor idealul său, pasiunea de muncă, modestia, dragostea şi 
respectul pentru tot ce e firesc. 

Celor din preajma lui le este bine cunoscută activitatea creatoare, felul 
lui de a cugeta, a cerceta şi a descoperi lucrurile, modalitatea sa de a aduna cu 
migală învăţăminte, experienţă şi înţelepciune, pe care apoi le împărtăşeşte 
cu multă dăruire celor mai tineri, acordându-le încredere în capacităţile 
şi posibilităţile lor, adică o şansă de afirmare şi făurire a faptelor bune. 
Perseverenţa şi asiduitatea dascălului, spiritul de inovator şi dinamismul, 
profesionalismul şi bunăvoinţa, modestia şi înţelepciunea, talentul şi harul - 
toate aceste calităţi sunt un model demn de urmat, exprimă profundul respect 
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de recunoştinţă faţă de Profesorul Leonid Voloşciuc. Absolvenţii Domniei 
sale să îl completeze cu noi generaţii europene de elită intelectuală!

Profesorul L. Voloşciuc se găseşte printre prietenii buni, pe care a reuşit 
să-i adune de-a lungul anilor muncind împreună ca altădată. Este mulţumit 
de viaţa sa și de tot ce a realizat.

Elanul de care dă dovadă mereu ne sugerează că savantul L. Voloşciuc va 
mai scoate la lumina zilei noi lucrări utile tineretului studios şi specialiştilor.

Toate acestea reprezintă doar un segment din prodigioasa activitate pe 
care a desfăşurat-o în cadrul ţării noastre fapt pentru care ne închinăm şi îi 
urăm noi succese, realizări frumoase întru prosperarea ştiinţei naţionale şi 
a ţării. Pe lângă rădăcinile viguroase, au mai fost şi cei şapte ani de-acasă. 
Temelie divină, clădită din casa părintească şi pe care o poartă prin viaţă.

Ajuns să fie marcat de frumoase succese, susţinut de realizări, apreciat de 
comunitatea ştiinţifico-didactică şi de cei pe care îi are în dăscălie, exprimăm 
sincere felicitări şi profunde sentimente de recunoştinţă pentru eforturile 
depuse în calitate de Om al Știinţei şi Pedagogiei, îi dorim în continuare 
multă sănătate, mari forţe creatoare, tinereţe în suflet şi optimism, noi 
succese în activitatea de zi cu zi desfăşurate cu dăruire întru binele societăţii, 
mulţi ani şi toţi fericiţi şi îi mulţumim pentru contribuţiile sale substanţiale 
la dezvoltarea ştiinţelor la nivel naţional şi internaţional, precum şi pentru 
instruirea cadrelor ştiinţifice.

Rolul şi locul profesorului universitar Leonid Voloşciuc în ştiinţa 
naţională şi internaţională este deosebit, fapt cu care sincer ne mândrim, 
deoarece ne onorează ca savant, cetăţean şi mare patriot, calitate pentru 
care o apreciem înalt, dorindu-i mulţi ani creativi, multă sănătate, fericire, 
dragostea neamului nostru, a familiei, rudelor, prietenilor, a tuturor celor 
care îl cunosc pe Leonid Voloşciuc.

Dr. hab. prof. univ. aurelia criVoi,
Universitatea de Stat din Moldova
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ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО
2 ноября исполнилось 60 лет со дня рождения и 35 лет научной, 

педагогической и общественной де ятельности доктора хабилитат 
биологических наук, директора Института защиты растений и экологи-
ческого земледелия Академии наук Молдавии Л.Ф. Волощука.

После окончания Молдавского государственно го университета 
и докторантуры Академии наук рес публики он начал свою работу в 
качестве препода вателя кафедры генетики и микробиологии биоло- 
го-почвенного факультета университета. Здесь же подготовил 
кандидатскую диссертацию о фито патогенных вирусах цветочно-
декоративных куль тур, защитил ее и получил степень кандидата био-
логических наук.

Во Всесоюзный НИИ биологических методов за щиты растений, 
преобразованный впоследствии в Институт защиты растений и 
экологического зем леделия, Леонид Федорович поступил в 1986 
г., где прошел всю иерархическую лестницу от старшего научного 
сотрудника до директора учреждения, ру ководя многими научными и 
общественными ко миссиями и советами.

Молодой сотрудник свою работу в институте на чал с 
изучения особой группы энтомопатогенных вирусов из семейства 
бакуловирусов. С применени ем электронно-микроскопических и 
молекулярно- биологических методов им разработаны магист ральные 
направления технологии производства и применения бакуловирусных 
биопрепаратов.

Перспективность изучения и внедрения бакуло вирусов в целях 
борьбы с вредными организмами определила успех защиты ученым 
диссертации док тора хабилитат биологических наук. В своей работе 
он доказал возможность использования биологи ческих средств в 
регулировании численности опас ных вредителей и патогенов болезней 
основных сельскохозяйственных культур.

Л.Ф. Волощук активно участвует в работе посто янной комиссии 
ВПРС МОББ по применению био логических и бакуловирусных 
препаратов в систе ме интегрированной защиты сельскохозяйственных 
культур. Круг его научных интересов охватывает и многие другие 
проблемы, среди которых можно вы делить идентификацию вирусных 
и микробиологи ческих агентов для создания перспективных биоло-
гических препаратов для вредных организмов, ко торые не могут 
быть подавлены другими биологическими средствами; разработку 
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биотехнологичес ких приемов и технологий производства и приме-
нения биопрепаратов; определение их роли и мес та в системах 
интегрированной защиты растений.

Л.Ф. Волощук явился инициатором разработки важных правовых 
государственных документов, ко торые с учетом международных 
тенденций разви тия сельскохозяйственного производства легли в ос-
нову внедрения в республике современных концеп ций экологического 
земледелия.

Леонид Федорович плодотворно совмещает науч ную и педагоги-
ческую деятельность, являясь про фессором двух университетов, читая 
курсы вирусо логии, биотехнологии и экологического земледе лия. Он 
является автором более 285 научных работ, в том числе 4 монографий, 
8 авторских свидетельств и многих рекомендаций по производству.

Многое сделано ученым в проведении реформи рования института, 
в укреплении научного фито санитарного потенциала республики и во 
внедре нии современных достижений науки и передовой практики. 
Он возглавляет специализированный совет по защите докторских 
диссертаций, является членом Высшей аттестационной комиссии 
по при своению ученых степеней доктора и доктора хаби литат 
биологических наук Молдавии.

Человек редкой скромности, преданный идеалам науки, он на-
стойчиво и постоянно ищет пути прак тического внедрения результа-
тов своих исследова ний.

Желаем Леониду Федоровичу крепкого здоровья, новых творческих 
успехов и долгих лет плодотвор ной работы!

Sursă: Защита и карантин растений, 2012
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DOCTORUL HABILITAT LEONID VOLOŞCIUC LA 65 DE ANI

S-a născut la 2 noiembrie anul 1952 în satul Micăuţi, raionul Strășeni, intr-o 
familie de ţărani, care din fragedă copilărie i-au altoit dragostea faţă de natură 
și simţul deosebit orientat la protecţia ei. După absolvirea școlii medii din satul 
natal, urmează studiile la Sovhozul-tehnicum Agricol „V.I. Lenin” din Ţaul, 
raionul Dondușeni, pe care la absolvit cu menţiune in anul 1973, după ce activează 
in calitate de brigadier în gospodăria ecologică «I. Gagarin”, raionul Orhei.

In anul 1978 absolveşte cu menţiune Facultatea de Biologie şi Pedologie 
a Universităţii de Stat din Chişinău, după care continuă studiile in 
doctorantura Academiei de Știinţe a Moldovei, unde a întreprins cercetări 
in domeniul virusurilor fitopatogene şi elaborării metodelor de prevenire şi 
combatere a virozelor la culturile agricole. In anul 1981 revine in calitate 
de lector la Catedra de Genetică şi Microbiologie a Universităţii de Stat din 
Moldova. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice obţinute in cadrul doctoranturii 
şi activităţii la Facultatea de Biologie şi Pedologie a USM, au fost înalt 
apreciate la susţinerea tezei de doctor în biologie in Institutul unional de 
protecţie a plantelor din Sankt-Peterburg.

Începând cu anul 1986 şi pană in prezent, şi-a consacrat activitatea 
ştiinţifică cercetărilor teoretice şi practice, studiului şi utilizării resurselor 
naturale in scopul combaterii agenţilor patogeni şi a dăunătorilor cu mijloace 
biologice, alternative celor chimice, care se realizau in cadrul Institutului 
unional de cercetări ştiinţifice din domeniul metodelor biologice de protecţie 
a plantelor. Aici Dumnealui s-a manifestat pe deplin şi ca cercetător şi ca 
manager: secretar ştiinţific (1992–1995), Șef al Laboratorului de Virologie 
şi Bacteriologie (1995–1998), director adjunct pentru probleme de ştiinţă 
şi manager al Laboratorului de Protecţie Microbiologică (1998–2001), 
director al Institutului de Cercetări pentru Protecţia Plantelor al MAIA şi 
Șef al Laboratorului de Protecţie Microbiologică (2001–2002), manager al 
Laboratorului de Protecţie Microbiologică (2002–2006). Din luna martie 
2006 a activat in calitate de director al Institutului de Protecţie a Plantelor 
şi Agricultură Ecologică al AȘM. In funcţie de director Dumnealui a creat 
un colectiv de specialişti de înaltă calificare in domeniul protecţiei plantelor 
şi s-a manifestat nu numai ca promotor energic al diferitor iniţiative in 
domeniul protecţiei plantelor, dar şi ca luptător pentru idealurile naţionale.

In această perioadă, studiind principalele sisteme de protecţie integrată 
a plantelor, Leonid Voloşciuc in calitate de principiu de bază in organizarea 
protecţiei plantelor propune trecerea de la nimicirea totală a organismelor 
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dăunătoare la metode de dirijare a densităţii populaţiilor lor pe baza 
abordării sistemice a problemei in ansamblu. Pentru aceasta au fost înaintate 
metode microbiologice de protecţie a plantelor, printre care un loc aparte 
le revine preparatelor baculovirale. Cercetările multianuale complexe a 
diversităţii biologice, relaţiilor agenţilor patogeni cu insectele gazdă au 
permis evidenţierea mai multor suşe de microorganisme utile cu proprietăţi 
sporite, care au şi constituit fundamentul utilizării lor in calitate de agenţi 
activi pentru elaborarea preparatelor baculovirale. In baza acestor studii a 
fost fundamentată o nouă direcţie ştiinţifică - biotehnologia producerii şi 
aplicării baculovirusurilor pentru protecţia plantelor.

Această direcţie prevede aplicarea diverselor metode virusologice, 
molecular biologice, de producere a biomasei in vivo şi in vitro, diverse metode 
fi zico-chimice, precum şi de obţinere a formelor preparative. Drept realizare 
importantă a doctorului habilitat Leonid Voloşciuc poate fi considerată 
elaborarea tehnologiilor de producere a insecticidelor baculovirale in 
combaterea speciilor de noctuide canibale (Virin-HS-2, Virin-KS), a insectelor 
coloniale (Virin-ABB-3, Virin-LD, Virin-LS), care nu pot fi combătute cu alte 
mijloace biologice, precum şi a insecticidelor virale de perspectivă (Virin-CP, 
Virin-LS, Virin-KS, Virin-ABB-3, Virin-LD, Virin-LS). 

In baza elaborării bazelor teoretice de constituire a sistemelor de protecţie 
integrate a plantelor şi propunerea principiilor fundamentale şi tehnologiilor 
de aplicare a preparatelor baculovirale in combaterea principalilor dăunători 
ai culturilor agricole şi silvice a fost susţinută cu brio teza de doctor habilitat 
„Bazele teoretico-metodologice ale biotehnologiei producerii şi aplicării 
preparatelor baculovirale in protecţia plantelor”, la specialitatea – 06.01.11. 
„Protecţia plantelor”. In comun cu colectivul Laboratorului Biotehnologia 
producerii mijloacelor de protecţie biologică a plantelor a elaborat, omologat 
şi înregistrat in Registrul de Stat 11 preparate biologice destinate pentru 
protecţia diferitor culturi agricole, care se aplică pe larg atât in agricultura 
convenţională, cat şi in gospodăriile aflate la faza de conversie la agricultura 
ecologică.

Pe parcursul ultimilor ani, graţie schimbărilor înregistrate in agricultura 
mondială şi pornind de la problemele ecologice, care se agravează, precum şi 
ţinând cont de succesele unor ţări in promovarea tehnologiilor prietenoase 
mediului, savantul a acordat o atenţie deosebită elaborării cadrului legislativ, 
instituţional şi tehnologic al agriculturii ecologice. A participat la elaborarea 
Legii nr. 115/2005 şi Hotărârii de Guvern nr.149/2006 privind agricultura 
ecologică, iar actualmente participă la asigurarea ştiinţifică şi tehnologică a 
acestor activităţi.
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Activitatea domnului Leonid Voloşciuc este indispensabil legată de de-
venirea lui in calitate de manager, lucru care s-a manifestat încă de pe bănci-
le studenţeşti. Savantul o atenţie deosebită acordă consolidării şi cimentării 
colectivului ştiinţific al institutului, demonstrând capacităţi înalte de orga-
nizare a activităţii colectivelor institutelor ştiinţifice. Aceasta se referă şi la 
exprimarea corectitudinii ştiinţifice, protejarea şi implementarea rezultatelor 
ştiinţifice in practicile agricole. Dumnealui, conducându-se de normele mo-
rale şi practica personală, permanent a susţinut şi susţine poziţia savanţilor 
in vederea originii poporului nostru, rolul ştiinţei moldave şi aportul ei in 
dezvoltarea ţării şi a ştiinţei mondiale, manifestându-se ca un adept al ade-
vărului ştiinţific şi un bun cunoscător al problemelor agriculturii moderne.

Pe parcursul mai multor ani a participat activ la lucrările diferitor 
foruri ştiinţifice, prezentând rapoarte plenare, înalt apreciate de comunitatea 
ştiinţifică internaţională, care s-au desfăşurat la: Iaşi (1993, 1995), Cluj-
Napoca (1994, 2011), Vidra (1997), Bucureşti (1998), Poznan (1995, 2000), 
Chişinău (1998, 2000, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012), 
Bălţi (2007, 2009, 2012), Kiev (2003, 2007), Odesa (2007, 2008), Protvino 
(1998), Sanct-Peterburg (1999, 2002, 2005, 2008), Cernogolovka (2006, 
2010), Minsc (2007, 2008, 2011), Krasnodar (2008, 2010), Novosibirsc 
(1997, 2002), Moscova (1998, 2004), Montpellier (2001), Teheran 
(2002). Fiind bine cunoscut intre specialiştii de breaslă, Dumnealui i se 
încredinţează organizarea in baza Institutului de Protecţie a Plantelor şi 
Agricultură Ecologică a forurilor ştiinţifice internaţionale, fiind in calitate 
de preşedinte a consiliului de coordonare (Chişinău, 2009, 2011). In repetate 
rânduri a activat şi in calitate de copreşedinte şi membru al comitetelor de 
organizare a mai multor conferinţe internaţionale din Chişinău, Moscova, 
Iaşi, Kiev, Odesa, Minsc. Pregătirea profesională înaltă i-a permis doctorului 
habilitat L. Voloşciuc să modereze la Congresul XYIII al ARA «Moldova: 
Deschideri ştiinţifice şi culturale spre Vest”, Chişinău (1993), să participe la 
organizarea Conferinţei Societăţii entomologice europene (SOREGA, Iaşi, 
1995), unele şedinţe la al 5th European Meeting «Microbial Control of Pests”, 
Poznan (1995), al Conferinţei „Protecţia Plantelor: realizări şi perspective” 
(Chişinău, 2000), preşedinte al Consiliului de organizare a Simpozionului 
internaţional „Protecţia Plantelor: realizări şi perspective” sub egida ВПРС/
МОББ (Chişinău, 2009), membru al Consiliului redacţional al Conferinţei 
ВПРС/МОББ (Sankt-Peterburg, 2008). Rezultatele ştiinţifice a doctorului 
habilitat L.Voloşciuc sunt apreciate la justa valoare, despre ce mărturiseşte 
câştigul prin concurs a multor proiecte ştiinţifice internațional şi naţionale, 
realizate in comun cu savanţi din Romania, SUA, Franţa, Germania.
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Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost publicate in 290 de lucrări 
ştiinţifice in reviste şi culegeri prestigioase din ţară şi peste hotare, printre care 
8 monografi i, un manual, 2 recomandări metodice, 8 brevete de invenţii. In 
semn de recunoaştere pot servi distincţiile: medalia „D.Verderevschi” (2004), 
premiul AȘM (2009), medalia jubiliară „60 de ani ai AȘM”, diploma „Meritul 
academic” (2009), invitaţiile la diferite fo-ruri internaţionale (Montpellier, 
Irvin, Poznan, Moscova, Novosibirsk, Teheran, Praga, Kiev, Bucureşti, 
Cluj, Iaşi, Krasnodar, Odesa, Minsk), acordarea de granturi naţionale, 
internaţionale şi participarea la îndeplinirea diferitor proiecte bilaterale, 
participarea in calitate de moderator la multe foruri ştiinţifice internaţionale 
şi locale, evaluarea in calitate de preşedinte şi membru al consiliilor ştiinţifice 
specializate, precum şi referent al tezelor de doctor şi doctor habilitat in ţară 
şi peste hotare, membru al consiliilor redacţionale ale revistelor „Mediul 
Ambiant”, «Защита растений», „Știinţa Agricolă”, revista „Studii şi Cercetări 
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a Universităţii din Bacău” (Romania) şi «Информационный Бюллетень 
ВПРС/МОББ» (Moscova). Rezultatele cercetărilor fundamentale, sunt pe 
larg utilizate in procesul de elaborare a procedeelor şi biotehnologiilor de 
producere şi aplicare a mijloacelor microbiologice de protecţie a plantelor. 
Drept recunoaştere a activității profesorului L.Voloşciuc este decernarea 
titlului onorific „Om Emerit al Republicii Moldova” (2014) şi acordarea 
Premiului Național în anul 2015.

Din gama larga de tulpini de diferite microorganisme utile, extrase in 
condiţii naturale şi apoi ameliorate pentru a corespunde tuturor rigorilor 
tehnologice, au fost elaborate şi omologate pentru combaterea diferitor 
organisme dăunătoare o serie de preparate virale, bacteriene şi micotice. 
Producătorii agricoli cunosc şi aplică aceste preparate, printre care şi 
brenduri recunoscute (Rizoplan, Trihodermin, Virin-ABB-3, Paurin), 
fără utilizarea cărora este imposibilă nu numai obţinerea produselor 
agroalimentare ecologice, dar şi promovarea agriculturii durabile. Sunt 
identificate şi rezultatele aplicării substanţelor biologic active, in primul rând 
a feromonilor sexuali. 

Merită de a fi menţionat faptul, că colaboratorii institutului sunt autori 
a 18 analogi sintetici ai feromonilor sexuali a celor mai importante specii 
de insecte dăunătoare, precum şi a schemelor de sinteză a 72 de feromoni, 
care se aplică pe larg nu numai in condiţiile Republicii Moldova, dar şi in 
ecosistemele multor ţări vecine.

Sub conducerea doctorului habilitat L.Voloşciuc, colaboratorii 
institutului au creat linii de producere şi lansare prin colonizarea naturală a 
unor specii eficiente de entomo şi acarifagi. Printre acestea un rol deosebit 
aparţine cercetărilor cu implicarea entomofagilor ovofagi, in primul rând a 
vespelor din genul Trichogramma, care au demonstrate o eficacitate biologică, 
economică şi ecologică înaltă in tehnologiile de protecţie a principalelor 
grupe de culturi agricole. Au fost elaborate şi demonstrate in cadrul mai 
multor loturi demonstrative şi implementate pe larg sistemele de protecţie 
integrată a culturilor cerealiere, pomicole, legumicole şi a viţei-de-vie.

Caracteristic pentru doctorul habilitat L.Voloşciuc este tendinţa 
de perfecţionare ştiinţifică continuă, care s-a realizat in cadrul diferitor 
colective internaţionale, cum ar fi Institutul Unional de Cercetări in 
Domeniul Protecţiei Plantelor, Sankt-Peterburg (1985, 1989); Institutul 
de Biotehnologie din Moscova (1987); Universitatea de Stat din Moscova 
«M.V.Lomonosov (1988); Institutul de Biologie Moleculară din Novosibirsk 
(1988); Institutul de Protecţie a Plantelor din Polonia, Poznan (1989 şi 1995), 
Staţiunea de Patologie a Nevertebratelor din Franţa, Saint-Cristoli-Lez-Ales 
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(1997, 1999); Institutul de Protecţie a Plantelor din Iran (2000), deplasărilor 
in mai multe instituţii din Anglia şi participarea la grantul MRDA/CRDF in 
SUA (Universitatea din California, Davis şi Riverside (2003), la trainingul in 
domeniul agriculturii ecologice (SUA, Universitatea din California (2007) şi 
dezvoltării durabile (Sao-Paulo, 2008). 

Activitatea ştiinţifică a doctorului habilitat L.Voloşciuc are o rezonanţa 
vastă, despre ce denotă şi desemnarea in calitate de membru al diferitor 
organizaţii profesionale: al Societăţii Internaţionale de Patologie a 
Nevertebratelor, Societăţii Internaţionale de Protecţie Biologică, al societăţilor 
republicane (Microscopie Electronică, Entomologilor, Geneticienilor şi 
Amelioratorilor). Meseria sa de savant Dumnealui o îmbină iscusit cu 
dragostea înnăscută faţă de muncă, responsabilitatea, cumsecădenia. Graţie 
rezultatelor ştiinţifice complexe fundamentale şi elaborărilor practice 
doctorul habilitat L.Voloşciuc astăzi poate fi calificat ca savant igienist, 
ecologist, terapeut al plantelor şi mediului înconjurător.

In numele colectivului ştiinţific al Institutului de Genetică, Fiziologie şi 
Protecţie a Plantelor felicităm cordial doctorul habilitat, profesorul Leonid 
Voloşciuc cu ocazia onorabilei vârste de 65 de ani, exprimându-i sincere 
sentimente de recunoştinţă, sănătate, succese in dezvoltarea ştiinţei şi 
optimism.

Administrația Institututlui de Genetică,
Fiziologie și Protecție a Plantelor
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RĂBDARE ŞI PERSEVERENŢĂ

Domnului director IPPAE, L.Voloșciuc 
Distinse Domnule Director,

Cu referinţă la sosirea zilei analoage zilei minunate în care v-aţi născut, 
ziua nașterii Dumneavoastră, primiţi cu un accept cumulul energetic pozitiv și 
cele mai de suflet urări de bine.

Orientez felicitările mele pentru întreaga Dumneavoastră activitate în 
funcţia de Director al Institutului de Protecţie a Plantelor, precum și pentru 
răbdarea și perseverenţa de care daţi dovadă în munca academico-știinţifică.

Sunt convins că întreaga echipă de Institut cît și de departamente extreme 
privesc în Dumneavoastră o mostră model demnă de urmat în activitatea 
făcuta de ei.

Distinse Domnule Director Voloșciuc Leonid vă rog să primiţi consideraţia 
mea de a vă felicita pentru tot sprijinul acordat în momentele de impas. 
Repetate felicitări, mult noroc, sănătate – plină de inspiraţie și energie, veșnicul 
prilej de delectare cu respectul celor din jur, încununarea reușitelor în tot ceia 
ce Dumneavoastră faceţi, căldură și dragoste în familie.

La Mulţi Ani Onorat, Stimate Director, Leonid VOLOȘCIUC! 

Cu deosebită consideraţie și respect, liviu MorarU
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Partea IV

VARIA
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ROLUL SPORTULUI ÎN STATORNICIREA
OMULUI CARE AM DEVENIT

Dispunând de o zestre genetică puternică, nu întotdeauna eram 
frământat de probleme de sănătate şi explicam toate acestea prin activitățile 
fizice masive care erau calea şi direcția principală de asigurare a supraviețuirii 
familiei. Din fragedă copilărie, fiind antrenat permanent în lucrul fizic 
şi activități gospodăreşti, simțeam că starea corpului devine mult mai 
viguroasă şi fără probleme de sănătate anume la îndeplinirea unui volum mai 
mare de activități fizice. Surprinzător pentru mine a fost momentul când în 
competițiile la diferite probe sportive din şcoală, am putut demonstra nişte 
performanțe apreciate înalt de colegi şi învățătorul de educație fizică.

De-a lungul anilor, atât la propriu, cât şi la figurat, trecând prin mai multe 
suişuri şi coborâşuri, am conştientizat că mişcarea si sportul aduc numai 
beneficii in viața noastră, inclusiv a mea. Fiind în căutarea unor activități 
şi mişcări, care după senzațiile proprii îmi asigurau o gamă de beneficii, ce 
îmi dinamizau viața şi mențineau mai multe clipe pozitive, întăreau inima 
si ritmul cardiac, dar, cu siguranță, sporeau coeficientul de inteligență şi 
respectul de sine, am înțeles că sportul ar trebui sa fie o parte importanta a 
vieții mele. Ceva mai târziu am făcut diferența dintre sportul de toate zilele, 
de amator, şi cel de performanță, profesionist, alegând calea mai uşoară. 

În acea perioadă mi se părea că cel mai util sport pentru un tânăr sunt 
luptele libere, care pe mine m-au orientat la dezvoltarea fizică şi mentală 
generală, precum şi unele particularități deosebite care asigură un grad 
înalt de angajament individual, cunoaşterea şi aplicarea unei game mari de 
procedee tehnice, variante şi manevre de luptă foarte diverse, spectaculozitate 
şi eficiență admirabilă, inventivitate şi creativitate de invidiat. Pe lângă 
beneficii fizice evidente, am sesizat şi o serie de avantaje psihice care 
provin din practicarea sportului în viața de zi cu zi: dezvoltarea abilității de 
concentrare, creşterea capacităților de lucru în echipă, accentuarea încrederii 
de sine, dezvoltarea abilităților sociale şi a capacităților competitive. Spre 
deosebire de alte categorii sportive, luptele contribuie la dezvoltarea încrederii 
persoanei, care fără mari probleme poate face față tuturor încercărilor de 
obijduire şi umilire. Mă bucur că toate acestea sunt confirmate şi de o serie 
impresionantă de diplome obținute pe parcursul activității mele.

Pornind de la conținutul dictonului latin Mens sana in corpore sano, 
şi conştientizând că mişcarea şi exercițiile fizice contribuie mult la starea 
generală a corpului şi spiritului, m-am ghidat de regulile orientate la sporirea 
randamentului intelectual, ceea ce constituie o dovadă a armoniei intre 
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corp si suflet. Pe lângă toate acestea am mai înțeles că sportul accentuează 
evident sentimentele şi emoțiile umane, iar capacitatea de memorare poate 
fi ameliorată prin intermediul sportului fizic si mental. Cele mai palpabile 
rezultate au fost simțite la trecerea în “vârsta a treia” şi folosirea complexelor 
de exerciții Yoga.

În temeiul multiplelor argumente şi senzațiilor proprii privind rolul 
sportului la creşterea respectului de sine şi încrederii în forțele proprii, am 
folosit aceste beneficii în activitățile obşteşti în perioada de studenție, ceea ce 
mi-a fortificat cu mult abilitățile de conducător şi lider, înregistrând în acest 
fel rezultate semnificative şi recunoştință printre prieteni şi conducătorii 
instituțiilor de învățământ. Nu cred că voi contribui la unele constatări 
inovaționale, dar nu pot să nu menționez o dată în plus că sportul asigură o 
stare benefică de sănătate pe care o dă organismului. 

Printre multiplele beneficii ale sportului îmi amintesc de posibilitățile 
lui legate de perfecționarea unor calități specifice activităților colective şi 
educării calităților de lider. Activitățile obşteşti în cadrul unor colective 
mari (300-500 de studenți) şi organizarea multor manifestații în masă, 
inclusiv a competițiilor sportive mi-au servit în calitate de trambulină 
pentru manifestarea atât personală, cât şi în colectiv. Aşa bunăoară, la 
participarea studenților Facultății de Biologie şi Pedologie a USM la 
întâietatea instituțiilor superioare de învățământ la haltere a devenit 
necesară organizarea rapidă a colectivului pe fundalul absenței unor colegi, 
care au demonstrat performanțe considerabile în acest gen de sport. Doar 
grație cunoaşterii echipei şi capacităților colegilor de facultate, precum şi 
participarea personală la această competiție şi datorită oportunității de a ne 
antrena şi participa împreună la diverse competiții, ne-a permis să obținem 
un scor surprinzător la evenimentul nominalizat. Deosebit de surprinsă a 
fost conducerea facultății, care mult timp se mândreau cu trofeul obținut. 
În aşa fel am înțeles că anume sportul contribuie la dezvoltarea calităților 
legate de sporirea viziunii, creativității şi forței interioare personale şi 
colective.  

De pe poziția celor întâmplate, țin să menționez că sportul contribuie 
la dezvoltarea generală a persoanei, atât din punct de vedere fizic, mental 
sau emoțional, dar şi din punct de vedere social. Anume prin participarea 
la activități sportive (competiția instituțiilor superioare de învățământ la 
orientarea geografică sportivă, competițiile la lupte libere şi „Sambo”) mi-au 
conferit putere, siguranță, ambiție, determinare şi perseverență, rezistență 
psihică şi caracter. Toate acestea se fortifică prin diplomele obținute, precum 
şi recunoştința colegilor şi conductorilor universitari. 
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La formarea şi fortificarea caracterului meu au contribuit activitățile 
profesionale şi sportive. Semnificativă mi se pare situația când conform 
graficului competițiilor era planificată participarea mea la olimpiada 
universitară la luptele „Sambo”, care a coincis cu un eveniment deosebit în 
activitatea mea profesională, cum era Conferința unională studențească de la 
Riga. Cu ajutorul conducătorilor facultății şi în detrimentul antrenorilor am 
mers la competiția ştiințifică, care mi-a determinat în mare măsură evoluția 
profesională ulterioară. Toate acestea reprezintă argumente în favoarea 
rolului sportului în fortificarea complexă a personalității. 

De pe pozițiile retrospective, țin să menționez că activitățile sportive în 
devenirea mea sau manifestat nu numai prin competiția în diferite forme de 
întrecere, dar şi prin caracterul multilateral formativ al persoanei, de care, 
consider eu, am avut posibilitatea să beneficiez şi consider că acestea rămân 
utile la toate etapele dezvoltării individuale. 

Dr. hab. leonid VoloȘciUc

AȘA A FOST ELEVUL LEONID
Au trecut anii rând pe rând, parcă au fost suflați de vânt şi au lăsat în 

urma lor dor, dor şi numai dor...
Dor de anii de copilărie, dor de casa părintească, dor de prietenii cu 

care cândva s-au jucat, dor de părinții care au trecut în cele veşnice, dor de 
locurile unde au trecut cei mai frumoşi şi interesanți ani din viață.

După părerea confirmată de mai mulți absolvenți, cei mai frumoşi ani 
au rămas în Țaul, când au făcut studiile în Sovhoz-tehnicum, care purta 
numele lui V.I. Lenin, căci aici şi-au petrecut absolvența; când te încearcă cei 
mai sensibili fiori de curiozitate, de cunoaştere, de dragoste şi de încredere în 
sine ca personalitate.

Anume în aşa perioadă l-am cunoscut tânărul băiat venit de pe băncile 
şcolii din s. Micăuți, raionul Străşeni, pe Leonid Voloşciuc. Trebuie să 
recunosc că fiind în primii ani de activitate de pe băncile facultății, nu aveam 
o experiență de lucru cu elevii, dar am acumulat-o împreună.

Am avut marea fericire să-mi încep activitatea de muncă cu o grupă 
de elevi bine educați, curioşi, responsabili, muncitori şi ceea ce este cel 
mai important, copii care aveau cei ,,şapte ani de acasă” şi carea doreau să 
facă carte. Aşa a fost elevul Leonid, care din primele zile s-a evidențiat prin 
inteligența sa şi felul lui de a fi. Vreau să menționez că în toți anii de studii a 
fost eminent la învățătură la toate disciplinele. Începând cu anul doi de studii 
a fost şef de grupă, sarcină cu care s-a isprăvit foarte bine. Aş zice că a fost 

_dr_Volosciuc.indd   272 1/4/2022   9:47:30 PM



– 273 –

„mâna dreaptă” a dirigintei de grupă. Aici s-a dovedit a fi un organizator 
foarte bun, contribuind ca în grupă să domine o atmosferă liniştită şi 
binevoitoare.

Pe parcursul studiilor a fost menționat cu diplomă de onoare, pentru ca 
fiind eminent la învățătură şi purtare exemplară şi participarea activă la viața 
obştească a instituției, conform ordinelor: Nr. 66 din 28.02.1972 şi Nr. 224 
din 16.12.1972.

După cum am zis la început, anii au trecut şi nu puțini, de aceia poate 
unele momente au rămas în uitare dar vădit este faptul că elevul Voloşciuc 
Leonid a fost: responsabil, modest, cult, inteligent, amabil, sociabil, corect, 
disciplinat şi muncitor.

Aşa a rămas el în memoria profesorilor care au activat în periada 
respectivă, drept: Marian Nichitovici (fizica); Elena Gordea (limba şi 
literatura română); Elena Matveiciuc (istoria) Despre aceasta semnează fosta 
dirigintă. 

Eudochia bUcĂtarU

IMPRESII ȘI AVIZE DE LA SOVHOZUL-TEHNICUM 
„V.I. LENIN” DIN ȚAUL, RAIONUL DONDUȘENI

Карактеристика комсомолистэ скрисэ практикантулуй Волощук 
Леонид Фьодорович дин анул IV а совхозулуй-техникум „Ленин” 
декорат ку Ординул Драпелул Рошу де Mункэ. 

Ел а петрекут практика ын совхозул –репродуктор де крештере 
а вителор марь корнуте де прэсилэ «Микэуць» ын периоада де ла 1 
септембрие – 12 октомбрие а.к. Ын тимпул практичий коммомолистул 
с,a арэтат а фи ун тынэр дезволтат дин тоате пунктеле де ведере, 
интелижент, модест, приетенос, се атырнэ фрумос фацэ де датория 
примитэ ши фацэ де лукрэторий дин бригадэ.

Кяр де ла ынчепут ел с,a арэтат а фи ун бэят актив ну нумай ын 
продукцие, чи ши ын лукрул обштеск. Требуе де менционат организаря 
ымпреунэ ку товарэший сэй а сератей «Абитуриeнтул ла ынчепут де 
кале», унде ау фост инвитаць елевий класелор 8 – 10 ши ымпреунэ ку 
ей а фост организатэ о сератэ плэкутэ ши интересантэ. 

Практикантул есте ун товарэш каре се причепе ексчелент ын 
кестииле политиче. Ел нич одатэ ну се дэ ынвинс ла конверсацииле 
пе ачесте теме. Ну требуе де уйтат конверсация дин бригадэ пе тема 
«Организация сионистэ интернационалэ» унде ку маре ушуринцэ 
ши драгосте фацэ де товарэший сэй а лэмурит практикантул деспре 
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апариция, композиция ши вражба дусэ ын ынтряга луме а организацией 
евреешть. Ел а лэмурит деспре даунеле ши деспре лупта ымпотрива 
сионизмулуй милитар. 

Ла фел требуе де менционат ши организаря ымпреунэ ку 
товарэший, а елевилор школий ла стрынсул стругурилор ын тимпул 
либер. Апроапе ын фиекаре зи практикантул лэмуря лукрэторилор 
кыте ун евенимент де маре ынсемнэтате интернационалэ орь лэмуря 
лукрэторилор унеле ынтребэрь че фрэмынтэ лукрэторий дин секторул 
де продукцие, яр ын фиекаре сеарэ ей ерау презенць ла репетиция 
черкулуй де синеактивитате артистикэ. 

Секретарул Организацией комсомолисте примаре

Карактеристика
Елевулуй групей 43 Волощук Леонид Фьодорович, нэскут ын 

сатул Микэуць районул Стрэшень ынтр-о фамилие де мунчиторь, де 
националитате молдован, комсомолист. 

Волощук Леонид, афлынду-се ын ачест техникум с,а доведит а фи 
ун елев дестул де капабил ку о меморие бине лезволтатэ. Ын групэ е 
старосте, атырнынду-се фацэ де облигациунле сале ку чинсте. 

Е ун бун приетен, коллег, ый ажутэ пе елевий че ынсушеск май 
слаб. Петрече адунэрь ку елевий че ну ынсушеск сау липсеск немотиват 
де ла лекций. 

Читеште мултэ литературэ артистикэ. Е ун бэят култ ку ун 
вокабулар бине дезволтат. Се прегэтеште систематик де информаций 
политиче. Ын тот курсул де студиу Волощук а фост еминент, авынд 
мулцумирь дин партя дирекцией совхозулуй-техникум. Практика де 
продучере шь-а петрекут-о ын совхозул «Микэуць» районул Стрэшень 
унде с,а доведит а фи дорник де а куноаште тот, де а кларифика ши а 
аплика куноштинцеле ын практикэ. 

Волощук се прегэтеште де екзаменеле де стат ши ку май мулт авынт 
ши стэруинцэ. Кондукэторул групей

Карактеристика есте датэ елевулуй Волощук Леонид Фьодорович а 
Совхозулуй-техникум ын нумеле луй Ленин, декорат ку Драпелул Рошу 
де Мункэ. 

Волощук с,а нэскут ла 2 ноембрие 1952 ын с.Микэуць районул 
Стрэшень, ынтр,о фамилие де мунчиторь, комсомолист молдован. 
Волощук а фост примит ын ачест техникум фэрэ екзамене фиинд 
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еминент ши афлынду-се аич а адеверит пе деплин меритул луй. Се 
ынвацэ ши аич деасеменя нумай пе ноте де 5. 

Е ун елев дестул де култ ку о меморие ши атенцие бине дезволтате, 
атент ши стэруитор. Ку ынсэрчинэриле примите се дескуркэ фоарте 
ушор ши конштиинчос. Ын групэ е комсорг. Ый плаче сэ читяскэ мултэ 
литературэ, се интересязэ ши студиязэ профунд обьектеле де студиу, 
практикэ мунка физикэ ши спортул.

Кондукэторул групей Волощук Леонид есте унул дин елевий чей 
май бунь. Есте старостеле групей, ун елеев фоарте стэруитор, мунчитор, 
атент, модест ши тот че поате фи нумай бун ну нумай ка елев чи ши ка ом. 

Ретрэеште фоарте мулт пентру колективул групей, ажутэ сэ фие 
ынцележере ши унире. Унеорь организязэ сингур адунэрь де групэ унде 
пуне ла дискуцие ситуация групей. Бун приетен, товарэш ши колег. Ый 
плаче дисчиплина, есе ла ынвиораре. Ын групэ прегэтеште де мулте орь 
диферите реферате ла ора класей. Немотиват ну липсеште де ла лекций. 
Е стимат де колежь. Е уникул отличник ын групэ. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
на практиканта агрономического Ордена

Трудового Красного Знамени совхоза- техникума им. Ленина 
Дондюшанского района с. Цауль Волощука Леонида Федоровича, 1952 
года рождения, членa ВЛКСМ

Тов.Волощук Леонид Федорович проводил производственную 
преддирломную практику в Головном опорно-показательном племсов-
хозе-репродукторе «Микауцы» с I сентября по 12 октября 1972 года.

За этот период времени практикант показал себя дисципли-
нированным в труде, честно выполнял все указания старших 
специалистов и без уклонно выполнял свои обязанности. Во 
время практики пользовался авторитетом среди работников и 
специалистов племсовхоза. Практикант развит со всех точек зрения 
на международные темы среди рабочих, а так же выяснял много 
производственных вопросов, организовал школьников на уборку 
овощей и фруктов в совхозе, после занятия организовывал вечера на 
тему «Абитуриант в начале пути». Проводил политинформацию перед 
началом работы с рабочими. 

    Характеристика дана для предъявления по месту учебы. 
Директор племсовхоза И.С. МИСИК 
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AMBIANȚA FAMILIALĂ – FUNDAMENT ȘI CONDIȚIE 
A SUCCESULUI UNEI PERSOANE TALENTATE

Deşi cunoşteam clar deosebirile dintre femeie şi bărbat, doar mai târziu 
am conştientizat că esența bărbatului nu se reduce doar la ceea cum arată, 
cum priveşte, cum zâmbeşte, cum vorbeşte, ci şi la modul cum gândeşte, 
care-s capacitățile de organizare, atitudinea față de membrii familiei şi 
încadrarea în soluționarea problemelor sociale, care străbat bărbatul până la 
ultima celulă şi moleculă, ceea ce ne obligă să manifestăm din plin specificul 
firii femeieşti.

Prima dată cred că l-am văzut şi auzit în Casa de cultură a Universității 
de Stat, unde avea loc adunarea generală a Facultății de Biologie şi Pedologie. 
Noi, cei care abia păşisem pragul Universității şi el, Secretarul organizației 
comsomoliste a facultății. Nu am vorbit nici odată în anii de studenție, dar 
țin minte foarte bine fotografia pe Panoul de onoare a stipendiaților leninişti 
din Blocul Central al Universității.

Ne-am întâlnit după mulți ani la nişte prieteni, colegi de facultate. 
De aici începe viața de familie. O familie ca multe altele, cu aceleaşi griji 

cotidiene, dar o familie în care zi de zi şi săptămână de săptămână se lucrează 
până după miezul nopții, or ziua de lucru al lui Leonid Voloşciuc nici odată 
nu s-a încheiat odată cu apusul soarelui.

Martor sunt miile de pagini acoperite cu un scris mărunt şi citeț, 
traducerile din rusă a manualelor de biologie şi rezultatul activității 
ştiințifice materializate în monografii şi articole ştiințifice. Pagini care cu 
greu şi-au schimbat locația la țară pentru a face loc altor cărți în biblioteca 
personală. Abilitățile dobândite se datorează formării profesionale profunde, 
şi manifestării poziției active în tot ceea ce face, precum şi diseminării 
informației acumulate prin prezentarea la foruri ştiințifice şi practice din 
domeniul virusologiei, microbiologiei, protecției plantelor, biodiversității, 
securității biologice şi agriculturii ecologice.

Ultimii ani, martor e calculatorul care nici el câteodată nu mai rezistă, 
fiind utilizat şi pentru prelegerile ținute în fața a sute de studenți şi masteranzi 
care şi-au legat destinul de domeniul biologiei, agriculturii şi ecologiei.

Evident că e nevoie şi de odihnă, însă sâmbăta e lege. Plecăm la Micăuți. 
Aici e locul sfânt unde î-şi încarcă bateriile. Aici e via plantată împreună cu 
tatăl său pe când era student la Colegiul Agricol din Țaul, aici sunt frații, 
rudele şi consătenii la care ține foarte mult. Consăteni, care nu pierd nici o 
ocazie să-l salute şi să-i ceară sfatul în ale agriculturii, dar care l-au onorat 
prin imortalizarea numelui în denumirea străzii «Leonid VOLOȘCIUC”.
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Se vorbeşte că mulți oameni nu au avut niciodată parte de o familie 
fericită. Noi ne bucurăm de îmbinarea armonioasă a capacităților fiecărui 
membru al familiei (protagonistul, feciorul Eugen şi subsemnata), care este 
simțită şi apreciată zi de zi. Anume aici avem posibilitatea de a contribui 
la implementarea în practică (cu concursul nostru evident) a rezultatelor 
teoretice din domeniile profesate în bune practici publicate în valoroase 
monografii, cărți şi manuale.

„Un lucru sau îl faci bine sau nu îl faci deloc” principiu de care se conduce 
şi care se pare că deja a intrat şi în sângele feciorului. De un lucru nu se 
desparte nici odată – camera foto. Este greu să ți-l închipui fără ea, indiferent 
că este la serviciu, ieşim în oraş, mergem la rude la țară sau vara trecem Prutul 
pentru câteva zile. Câteva zile de odihnă pasivă la Ocna Sibiului sau activă, 
urcându-ne până la lacul Bucura, vârful Negoiu sau alte locuri pitoreşti. 

Organizat în toate, dar fără pedantism exagerat, aparent dur câteodată, 
este în esență o fire extrem de sensibilă. Indiferența este trăsătura de caracter 
care îi lipseşte cu desăvârşire. Îl doare soarta oamenilor care îl înconjoară, 
situația din educație şi ştiință şi evident soarta țării în general.

Ce şi-a dorit. A dorit ca feciorul să-i urmeze calea, dar şi-a văzut visul 
realizat numai parțial. Cu o facultate în domeniu, acesta a pledat pentru 
domeniul IT. Apreciindu-i rezultatele s-a resemnat, dar în adâncul sufletului 
mai arde flacăra speranței.

De ce duce lipsă. Cred că de timp, pentru a reuşi să aşterne pe hârtie 
rezultatele activității ştiințifice, timp pentru familie, colegi, prieteni şi odihnă. 

Cu mult drag, consoarta, Veronica JoSU

FIUL DESPRE TATĂ
Rândurile scrise de către fecior despre tatăl său pot fi considerate 

subiective, dar cele ce urmează au fost scrise cu întreaga dragoste pentru 
familie, cu gândul la un tată ce a reuşit să găsească balanța dintre carieră şi 
lăcaşul familial, care a reuşit de nenumărate ori să-şi facă fiul mândru pentru 
realizările tatălui său.

Colegii şi studenții cunosc personalitatea lui Leonid Voloşciuc după 
rezultatele ştiințifice, lucrările publicate, dar şi invențiile sale. Cu multă 
răbdare, stimă pentru domeniul său de activitate şi perspicacitate de invidiat, 
dânsul a obținut recunoaştere pentru activitatea sa din partea mediului 
academic şi nu numai. Cu toate acestea, subiectivitatea cuvintelor mele 
susține că anume acasă este resimțit cel mai mult respectul pentru acesta, 
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mulțumirea pentru tot ajutorul primit, greutățile şi momentele de fericire 
trăite împreună. Profesorului Voloşciuc i se spune acasă - tata. 

Fiecare persoană deține nişte calități şi aptitudini care îi descriu esența, 
după care îi poate fi recunoscut numele din lista mare ai oamenilor secolului 
XXI. În cazul lui tata, aptitudinea ce o admir cel mai mult poate fi observată 
zilnic. Zilele trecute am terminat de citit „Deep Work”, scrisă de Cal Newport. 
Autorul subliniază importanța „muncii profunde” şi prezintă exemple practice 
urmate de către scriitori şi oameni de ştiință cu renume pentru a atinge această 
stare atât de importantă pentru activitatea acestora. În casa familiei Voloşciuc 
poate fi observată această stare profundă în fiecare seară. Tata ajunge acasă în 
jurul orei 17 - 18, depinde de ce e scris în agenda lui. Sfârşitul programului 
la laborator sau la universitate nu presupune încheierea procesului de lucru. 
Cu laptop-ul deschis şi hârtii pe birou, el continuă lucrul cu o concentrație de 
nedescris, pe care ar râvni-o orice student al vremurilor noastre.

În acest labirint format din şedințe, lecții, laborator şi alte activități 
profesionale, tata reuşeşte să țină la egal balanța sus menționată, aşa cum dorul 
şi dragostea pentru familie este totuşi pe primul plan. Vizitele săptămânale în 
satul de baştină, unde a rămas casa părintească, dar şi călătoria lunară spre 
nord, la părinții socri, dau dovadă de un spirit familist, ce respectă valorile 
unei familii iubitoare şi grijulii. 

Respectul pentru natură şi mediul înconjurător este unul semnificativ în 
familia noastră, fapt dovedit prin activitatea profesională a părinților mei, dar 
şi a studiilor urmărite de către subsemnatul. Deşi planurile (persistente) de 
a continua linia profesională a familiei nu au ajuns să se adeverească, modul 
de trai ecologic şi conservarea biodiversității reprezintă un punct cheie în 
regulile morale ale fiecăruia dintre noi. 

Este dificilă exprimarea unor trăiri şi emoții de tipul iubirii celui apropiat 
într-un limbaj academic, fără a denatura chintesența acestor cuvinte, dar 
sper să transmit cu brio mesajul din gândurile mele: un tată ce şi-a făcut casă, 
masă, familie şi carieră fără vreun compromis, e un exemplu demn de urmat.

Eugen VoloȘciUc
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pentru combaterea Helicoverpa armigera la tomate / Pantelimon Za-
vtony, Leonid Voloşciuc // Biotehnologii moderne – soluții pentru 
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Leonid Voloşciuc // Protecția Plantelor în Agricultura Convențională 
şi Ecologică : materiale conf. intern. şt., 10-12 dec. 2018. – Ch., 2018. 
– P. 119-123. – Bibliogr.: 7 tit. – Acces: https://ibn.idsi.md/ro/vizual-
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Stere”, Chişinău, Rep. Moldova, 14–15 sept. 2016 : cul. de materiale. – 
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de Conservare a Naturii în Rep. Moldova: probleme, realizări şi per-
spective : Conf. intern. şt.-practică. – Ch., 1995. – P. 166.

329. Volosciuc, L. T. The perspective selection of highly virulent strains of en-
tomopathogenic viruses / L. T. Volosciuc, I. S. Popushoi // Microbial 
Control of Pests : 5th European Meeting, 27 Aug.–1 Sept. 1995 : Ab-
stracts. – Poznan, 1995. – P. 51.

1994
330. Chukhrii, M. G. Identification of nuclear polyhedrosis viruses accord-

ing to morphological parameters / M. G. Chukhrii, I. S. Popushoi, L. 
T. Volosciuc // XXYII Annual Meeting of the Society for Invertebrate 
Pathology. – Montpellier, 1994. – P. 250.

331. Voloşciuc, L. T. Bazele biotehnologice de producere a preparatelor vi-
rotice pentru reglarea densităţii populaţiilor de insecte dăunătoare / L. T. 
Volosciuc, M. G. Ciuhrii // Problemele actuale ale geneticii, biotehnol-
ogiei şi ameliorării : rez. lucrărilor conf. naţ. – Ch., 1994. – P. 103. 

332. Voloşciuc, L. T. Caracterul epizootologic al virusurilor entomopatogene 
/ L. T. Volosciuc // Tehnologii moderne în cultura plantelor de câmp : 
Lucrările sesiunii şt. – Cluj-Napoca, 1994. – P. 415-421.

333. Voloşciuc, L. T. Epizootological character of entomopathogenic viruse / 
L. T. Volosciuc // Sympozium 125 Years of Higher Agronomic Educa-
tion at Cluj-Napoca. – Cluj-Napoca, 1994. – P. 78. 

334. Voloşciuc, L. T. Aplicarea microscopiei electronice în procesele de selecţie 
a baculovirusurilor / L. T. Volosciuc // Probleme curente în microscopia 
electronică : Conf. V de microscopie electronica. – Ch., 1994. – P. 50. 

335. Волощук, Л. Ф. Биотехнологические требования к гусеницам 
хлопковой совки для производства вирусного инсектицида / Л. Ф. 
Волощук, М. Г. Чухрий // Производство и применение биологиче-
ских средств защиты растений от вредителей и болезней : мате-
риалы Междунар. конф. – Одесса, 1994. – Ч. 2. – P. 110-111. 
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336. Волощук, Л. Ф. Разработка технологического оборудования для 
производства вирусных инсектицидов / Л. Ф. Волощук, М. Г. Чух-
рий // Производство и применение биологических средств защи-
ты растений от вредителей и болезней : материалы Междунар. 
конф. – Одесса, 1994. – Ч. 2. – P. 108-109.

1993
337. Chukhrii, M. Application of vectors for viral infection among pests / M. 

Chukhrii, L. Voloschuk, I. Popushoi // Microbial Control of Pests : 4th 
European Meeting, Zurich, Switzerland, 5-10 Sept. 1993. – P. 6. 

338. Voloşciuc, L. T. Caracterul epizootic al virusului granulozei fluturelui 
alb American / L. T. Voloşciuc, M. G. Ciuhrii // Moldova: deschideri 
ştiinţifice şi culturale spre Vest : Congr. XVIII al Acad. Româno–Ame-
ricane de Știinţe şi Arte, 13–16 iul. 1993 : rezumate. – Ch., 1993. – Vol. 
3. – P. 232.

339. Voloşciuc, L. T. Rolul virusurilor în reglarea densităţii populaţiilor de 
insecte dăunătoare / L. T. Voloşciuc // Omul şi mediul înconjurător : 
rez. lucrărilor. conf. – Iaşi, 1993. – P. 188-189.

340. Voloşciuc, L. T. Utilizarea vectorilor în răspândirea infecţiilor virale la 
insectele dăunătoare / L. T. Volociuc, M. G. Ciuhrii // Moldova: deschi-
deri ştiinţifice şi culturale spre Vest : Congr. XVIII al Acad. Româno–
Americane de Știinţe şi Arte, 13–16 iul. 1993 : rezumate. – Ch., 1993. 
– Vol. 3. – P. 207.

1992
341. Ciuhrii, M. G. Improvement of dispencers for viral insecticides / M. G. 

Chiuhrii, L. T. Volosciuc // XIX International Congres of Entomology 
: Abstracts. – Beijing, China, 1992. – P. 279. 

342. Ciuhrii, M. G. Principles for standartization of viral insecticides / M. G. 
Chiuhrii, L. T. Volosciuc // XXY Annual Meeting Society for Inverte-
brate Patology. – Heindelberg, 1992. – P. 169.

343. Voloşciuc, L. T. Morfogenesis of baculoviruses infecting lepidopterous 
plant pests / L. T. Volosciuc, M. G. Chiuhrii // XIX International Con-
gres of Entomology : Abstracts. – Beijing, China, 1992. – P. 279.

344. Волощук, Л. Ф. Электронно-микроскопическое исследование про-
цессов деструкции бауловирусов / Л. Ф. Волощук // Всесоюзная 
конференция по электронной микроскопии : тез. докл. – Москва, 
1992. – Р. 41.
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1991
345. Волощук, Л. Ф. Действие водной вытяжки ингредиентов вирус-

ных препаратов на ВЯП американской белой бабочки / Л. Ф. Во-
лощук // Микробиология в сельском хозяйстве : тез.докл. 2 Респ. 
конф. – К., 1991. – Р. 76. 

346. Волощук, Л. Ф. Регуляция численности популяции вредных насе-
комых путем применения вирусных инсектицидов / Л. Ф. Воло-
щук, М. Г. Чухрий // Микробиология в сельском хозяйстве : тез.
докл. 2 Респ. конф. – К., 1991. – Р. 77.

347. Чухрий, М. Г. Активность бакуловирусов, выделенных из разных 
популяций американской белой бабочки / М. Г. Чухрий, Е. Щегель-
ская, Л. Ф. Волощук // Микробиология в сельском хозяйстве : тез.
докл. 2 Респ. конф. – К., 1991. – Р. 97.

1990
348. Волощук, Л. Ф. Влияние бакуловирусов на регуляцию численности 

вредных насекомых / Л. Ф. Волощук, М. Г. Чухрий // Экологиче-
ские проблемы охраны природы : тез. докл. конф. – Москва, 1990. 
– Ч. 2. – Р. 225.

349. Волощук, Л. Ф. Особенности деструкции вирусов ядерного полиэ-
дроза / Л. Ф. Волощук, М. Г. Чухрий // Электронная микроскопия 
и современная технология : тез. докл. 4 Респ. конф. – К., 1990. – Р. 
48.  

350. Волощук, Л. Ф. Применение электронной микроскопии для опре-
деления фитосанитарного состояния / Л. Ф. Волощук, А. Д. Ко-
жокару // Электронная микроскопия и современная технология : 
тез. докл. 4 Респ. конф. – К., 1990. – Р. 20. 

351. Волощук, Л. Ф. Сравнительное изучение способов массового нако-
пления биомассы ВЯП хлопковой совки / Л. Ф. Волощук // Второй 
симпозиум стран-членов СЭВ по микробным пестицидам : тез. 
докл. – Москва, 1990. – Р. 119-120.

352. Волощук, Л. Ф. Стратегия производства вирусных инсектици-
дов в условиях производственных биолабораторий / Л. Ф. Воло-
щук, М. Г. Чухрий // Биологический метод защиты растений : тез. 
докл. научно-произв. конф. – Минск, 1990. – Р. 24-25.

353. Волощук, Л. Ф. Ультраструктура вируса ядерного полиэдроза, 
выделенного из гусениц хлопковой совки узбекской популяции / Л. 
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Ф. Волощук, Э. И. Хегай, В. И. Гырля // Электронная микроскопия 
и современная технология : тез. докл. 4 Респ. конф. – К., 1990. – Р. 
123-124. 

354. Технологические аспекты производства вирусного инсектицида 
Вирин-ХС-2 на основе массового разведения хлопковой совки / М. Г. 
Чухрий, Л. Ф. Волощук, В. И. Гырля, Э. И. Хегай, А. Руснак // Вто-
рой симпозиум стран-членов СЭВ по микробным пестицидам : 
тез. докл. – Москва, 1990. – Р. 121.

355. Чухрий, М. Г. Новый метод идентификации вирусов ядерного по-
лиэдроза / М. Г. Чухрий, Ю. П. Волков, Л. Ф. Волощук // Второй 
симпозиум стран-членов СЭВ по микробным пестицидам : тез. 
докл. – Москва, 1990. – Р. 34-35. 

356. Чухрий, М. Г. Статистическая обработка результатов опреде-
ления биологической активности вирусных инсектицидов / М. Г. 
Чухрий, Л. Ф. Волощук // Второй симпозиум стран-членов СЭВ 
по микробным пестицидам : тез. докл. – Москва, 1990. – Р. 179-
180. 

1989
357. Возможности селекции высоковирулентных штаммов энтомо-

патогенных вирусов / Л. Ф. Волощук, М. Г. Чухрий, В. И. Гырля, 
А. Д. Кожокару // Проблемы создания и применения микробио-
логических средств защиты растений : тез. докл. Всесоюз. конф. 
– Москва, 1989. – Р. 178.

358. Волощук, Л. Ф. Проблемы и перспективы создания сухих препа-
ративных форм вирусных инсектицидов / Л. Ф. Волощук, М. Г. 
Чухрий // Биологические и технологические проблемы создания 
вирусных препаратов для интегрированной защиты растений : 
тез. докл. конф. – Новосибирск, 1989. – Р. 55.

359. Состояние и перспектива производства вирусных инсектицидов 
в условиях производственных биолабораторий / Л. Ф. Волощук, 
М. Г. Чухрий, В. И. Гырля, А. Д. Кожокару // Проблемы создания и 
применения микробиологических средств защиты растений : тез. 
докл. Всесоюз. конф. – Москва, 1989. – Р. 172. 

360. Чухрий, М. Г. Сохранение активности «Вирин-АББ-3» на расте-
ниях / М. Г. Чухрий, Л. Ф. Волощук, А. С. Нещарет // Проблемы 
создания и применения микробиологических средств защиты 
растений : тез. докл. Всесоюз. конф. – Москва, 1989. – Р. 193.
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1988
361. Волощук, Л. Ф. Восприимчивость гусениц хлопковой совки к не-

специфическим вирусам / Л. Ф. Волощук, М. Г. Чухрий // Энто-
мопатогенные вирусы и их роль в защите растений : тез. докл. 
Всесоюз. конф. – Новосибирск, 1988. – Р. 8-9.  

362. Волощук, Л. Ф. Метод идентификации вирусов ядерного полиэ-
дроза / Л. Ф. Волощук, М. Г. Чухрий // Первый болгаро-советский 
симпозиум по микробным пестицидам : тез. докл. – Пловдив, 
1988. – Р. 46. 

363. Перспективы повышения эффективности вирусных инсектици-
дов, применяемых против хлопковой совки / Л. Ф. Волощук, М. Г. 
Чухрий, В. И. Гырля, Р. Иногамов // Второй Всесоюзный симпози-
ум по проблемам интеграции в защите хлопчатника от вредите-
лей : материалы. – Ашхабад, 1988. – Р. 16-18.

364. Чухрий, М. Г. Разработка метода определения инфекционного по-
тенциала у вирусов ядерного полиэдроза / М. Г. Чухрий, Л. Ф. Во-
лощук // Первый болгаро-советский симпозиум по микробным 
пестицидам : тез. докл. – Пловдив, 1988. – Р. 123.

1987
365. Волощук, Л. Ф. Изменение структуры бакуловирусов при инфи-

цировании гусениц неспецифическими вирусами / Л. Ф. Волощук 
// Молекулярная биология ДНК-содержащих вирусов, имеющих 
практическое значение для сельского хозяйства и медицины : ма-
териалы Всесоюз. совещания. – Киев, 1987. – Р. 22-24.

366. Волощук, Л. Ф. Структура вирусной популяции и индуцирова-
ния устойчивости ремонтантной гвоздики к фитопатогенным 
вирусам / Л. Ф. Волощук // // 5 Съезд Всесоюз. о-ва генетиков и 
селекционеров им. Н. И. Вавилова : тез. докл. – Москва, 1987. – Т. 
4, ч. 3. – Р. 80.

1986
367. Волощук, Л. Ф. Изменение фитопатологического состояния ре-

монтантной гвоздики под действием микроэлементов / Л. Ф. Во-
лощук // Физиолого-биохимические основы повышения продук-
тивности и устойчивости растений : тез. докл. конф. – К., 1986. 
– Р. 116-117. 
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368. Волощук, Л. Ф. Морфологические особенности вируса некротиче-
ской пятнистости ремонтантной гвоздики / Л. Ф. Волощук // 
Электронная микроскопия и вопросы диагностики : тез. докл. 3 
Респ. научно-технической конф. – К., 1986. – Р. 107.  

369. Волощук, Л. Ф. Особенности передачи неспецифических вирусов 
садовых тюльпанов / Л. Ф. Волощук // 8 Региональное совещание 
по защите растений : тез. докл. – К., 1986. – Р. 34-35. 

370. Волощук, Л. Ф. Устойчивость ремонтантной гвоздики к фито-
патогенным вирусам / Л. Ф. Волощук // 8 Всесоюзное совещание 
по иммунитету с/х растений к болезням и вредителям : тез. докл. 
– Рига, 1986. – Ч. 3. – Р. 121.  

371. Регуляция численности популяции американской белой бабочки 
вирусным препаратом Вирин-АББ-3 / Л. Ф. Волощук, М. Г. Чух-
рий, А. Д. Кожокару, В. И. Гырля // Фауна антропогенного ланд-
шафта Молдавии : тез. докл. Респ. науч. конф. – К., 1986. – Р. 74-75.

1985
372. Волощук, Л. Ф. Возможность индуцирования устойчивости у ре-

монтантной гвоздики путем применения микроудобрений / Л. Ф. 
Волощук // Роль молодых ученых и специалистов во внедрении 
научно-технических достижений в с/х производство :тез. докл. 
респ. конф. – К., 1985. – Р. 68-69.

1984
373. Волощук, Л. Ф. Вирусные болезни ремонтантной гвоздики и пер-

спективы ее оздоровления / Л. Ф. Волощук // Научные основы озе-
ленения городов и сел Молдавии : тез. респ. конф. – К., 1984. – P. 
108-110.  

374. Волощук, Л. Ф. О роли модификационной изменчивости в повы-
шении устойчивости ремонтантной гвоздики к вирусным болез-
ням / Л. Ф. Волощук // Генетические основы селекции сельскохо-
зяйственных растений и животных : тез. респ. конф. – К., 1984. 
– Р. 17-18.

375. Волощук, Л. Ф. Устойчивость тюльпанов к фитопатогенным 
вирусам / Л. Ф. Волощук // Генетические основы селекции сель-
скохозяйственных растений и животных : тез. респ. конф. – К., 
1984. – Р. 16.  
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1982-1981
376. Волощук, Л. Ф. Некоторые факторы устойчивости садовой гвоз-

дики к вирусным болезням / Л. Ф. Волощук // 4 Съезд Всесоюз. о-ва 
генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова : тез. докл. – К., 
1982. – Ч. 2. – Р. 97.  

377. Волощук, Л. Ф. О роли иммунитета в защите цветочно-деко-
ративных культур / Л. Ф. Волощук // Задачи молодых ученых и 
специалистов республики по сокращению цикла «Исследование 
– разработка-внедрение» : тез. докл. респ. конф. – К., 1981. – P. 
116-118.

378. Волощук, Л. Ф. Усовершенствование метода негативного кон-
трастирования вирусов цветочно-декоративных культур / Л. Ф. 
Волощук // Электронная микроскопия и вопросы прогнозирова-
ния : тез. докл. респ. конф. – К., 1981. – P. 126-128.

379. Волощук, Л. Ф. Электронная микроскопия вируса крапчатости 
гвоздики / Л. Ф. Волощук // Электронная микроскопия и вопросы 
прогнозирования : тез. докл. респ. конф. – К., 1981. – P. 128-129. 

Brevete de invenţie
380. Mediu nutritiv pentru păstrarea tulpinii de bacterii Bacillus subti-

lis CNMN-BB-09= Питательная среда для хранения штамма 
бактерий Bacillus subtilis CNMN-BB-09 : br. inv. 1276 MD : Int. Cl. 
C12N 1/20, C12R 1/125/ Victoria Şubina, Leonid Voloșciuc, Svetlana 
Burţeva ; solicitant Inst. de Genetică, Fiziologie și Protecţie a Plant-
elor al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Nr depozit. s 2017 0123; data 
depozit. 2017.11.29; data publ. 2018.08.31, BOPI Nr 8/2018. – P. 65. 
– http://www.db.agepi.md/

381. Procedeu de tratare a semințelor de tomate înainte de semănat = 
Способ предпосевной обработки семян томатов : br. inv. 1187 
MD : Int. Cl. A01C 1/06, A01N 63/02, C12R 1/125, A01P 21/00 / 
Victoria Şubina, Leonid Voloșciuc, Svetlana Burţeva ; solicitant Inst. 
de Genetică, Fiziologie și Protecţie a Plantelor al Acad. de Ştiinţe a 
Moldovei. – Nr depozit. s 2017 0013; data depozit. 2017.02.08; data 
publ. 2017.09.30, BOPI Nr 9/2017. – P. 37. – http://www.db.agepi.md/

382. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii Bacillus subtilis CNMN-
BB-09 = Питательная среда для культивирования штамма Ba-
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cillus subtilis CNMN-BB-09 : br. inv. 1106 MD : Int. Cl. C12N 1/20, 
C12R 1/125 / Victoria Şubina, Leonid Voloșciuc ; solicitant Inst. de 
Genetică, Fiziologie și Protecţie a Plantelor al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. 
– Nr depozit. s 2016 0087; data depozit. 2016.07.04; data publ. 
2016.12.31, BOPI Nr 12/2016. – P. 39. – http://www.db.agepi.md/

383. Dispozitiv pentru sterilizarea şi infectarea cu viruşi a insectelor 
dăunătoare = Устройство для стерилизации и инфицирования 
вредных насекомых вирусами : br. inv. 831 MD : Int. Cl. A01M 1/10, 
A01M 1/04, A01M 1/22, A01M 5/00 / Victor Gorban, Vasile Voineac, 
Leonid Voloșciuc, Victor Bradovschi, Mihai Batco, Pantelei Zavtoni, 
Tudor Nastas ; solicitant Inst. de Genetică, Fiziologie și Protecţie a Pl-
antelor al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Nr depozit. s 2014 0032; data 
depozit. 2014.03.12; data publ. 2014.11.30, BOPI Nr 11/2014. – P. 
30-31. – http://www.db.agepi.md/

384. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Trichoderma ligno-
rum CNMN-FD-14 = Питательная среда для культивирования 
штамма грибов Trichoderma lignorum CNMN-FD-14 : br. inv. 4251 
MD : Int. Cl. C12N 1/14, C12R 1/885 / Tatiana Şcerbacova, Leonid 
Voloşciuc ; solicitant Inst. de Genetică, Fiziologie și Protecţie a Plantelor 
al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Nr depozit. a 2012 0087; data depozit. 
2012.10.12; data publ. 2013.09.30, BOPI Nr 9/2013. – P. 21-22. – 
http://www.db.agepi.md/

385. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Trichoderma vi-
rens CNMN-FD-13 = Питательная среда для культивирования 
штамма грибов Trichoderma virens CNMN-FD-13 : br. inv. 4249 
MD : Int. Cl. C12N 1/14, C12R 1/885 / Tatiana Şcerbacova, Leo-
nid Voloşciuc ; solicitant Inst. de Protecţie a Plantelor și Agricultură 
Ecologică al AŞM. – Nr depozit. a 2012 0086; data depozit. 
2012.10.12; data publ. 2013.08.31, BOPI Nr 8/2013. – P. 23. – http://
www.db.agepi.md/

386. Procedeu de producere a ouălor de insecte fitofage şi instalaţie pentru 
producerea lor = Способ производства яиц насекомых фитофагов и 
установка для его осуществления : br. inv. 3826 MD : Int. Cl. A01K 
67/033, B07B 4/08, B07B 7/00 / Alexandr Abaşchin, Victor Bradovs-
chi, Leonid Voloşciuc, Natalia Bradovscaia, Lidia Gavriliţa, Radu Ursu 
; solicitant Inst. de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al 
AŞM. – Nr depozit. a 2008 0207; data depozit. 2008.07.24; data publ. 
2009.02.28, BOPI Nr 2/2009. – P. 22-24. – http://www.db.agepi.md/

_dr_Volosciuc.indd   331 1/4/2022   9:47:33 PM



– 332 –

387. Insecticid biologic pentru combaterea dăunătorilor silvici = 
Биологический инсектицид для борьбы с вредителями лесных 
культур : br. inv. 2540 MD : Int. Cl. A01N 63/00 / Valeriu Chitic, 
Leonid Voloşciuc, Constantin Ciornei ; solicitant Inst. de Cercetări 
pentru Protecţia Plantelor. – Nr depozit. a 2003 0126; data depozit. 
2003.05.28; data publ. 2004.09.30, BOPI Nr 9/2004. – P. 23. – http://
www.db.agepi.md/

388. Procedeu de obţinere a bioinsecticidului poliviral = Способ полу-
чения поливирусного биоинсектицида : br. inv. 2488 MD : Int. Cl. 
A01N 63/00, A01P 7/04 / Valeriu Chitic, Leonid Voloşciuc ; solicitant 
Inst. de Cercetări pentru Protecţia Plantelor. – Nr depozit. a 2003 0144; 
data depozit. 2003.06.06; data publ. 2004.07.31, BOPI Nr 7/2004. – P. 
20-21. – http://www.db.agepi.md/

389. Insecticid biologic pentru combaterea noctuidelor = Биологический 
инсектицид для борьбы с совками : br. inv. 2252 MD : Int. Cl. A01N 
63/00 / Leonid Voloşciuc, Valeriu Chitic ; solicitant Inst. de Cercetări 
pentru Protecţia Plantelor. – Nr depozit. a 2002 0217; data depozit. 
2002.08.23; data publ. 2003.09.30, BOPI Nr 9/2003. – P. 15, 146. – 
http://www.db.agepi.md/

390. Procedeu de obţinere a insecticidului biologic = Способ получения 
биологического инсектицида : br. inv. 2206 MD : Int. Cl. A01N 
63/00 / Leonid Voloşciuc, Valeriu Chitic ; solicitant Inst. de Cercetări 
pentru Protecţia Plantelor. – Nr depozit. a 2002 0216; data depozit. 
2002.08.23; data publ. 2003.07.31, BOPI Nr 7/2003. – P. 20, 176. – 
http://www.db.agepi.md/

391. Środec owadobójczy [Insecticid pentru combaterea Leucoma salicis] 
: br. inv. 165936 PL : Int. Cl. A01N 63/00 / Jadwiga Ziemnicka, Jerzy 
J. Lipa, Mircza G. Czuchrij, Leonid F. Wołoszczuk, Walerij I. Gyr-
lja ; solicitant Ochrony Roślin, Poznań, Inst. Biologicznych Metod 
Ochrony Roślin, Kiszyniów. – Nr depozit. 289571; data depozit. 
1991.03.22; data publ. 1995.03.31, WUP 03/95. – http://worldwide.
espacenet.com/

392. Sposób wytwarzania środka owadobśjczego [Mod de producere a 
insecticidului pentru combaterea Leucoma salicis] : br. inv. 165927 
PL : Int. Cl. A01N 63/00 / Jadwiga Ziemnicka, Jerzy J. Lipa, Mir-
cza G. Czuchrij, Leonid F. Wołoszczuk, Walerij I. Gyrlja ; solicitant 
Ochrony Roślin, Poznań, Inst. Biologicznych Metod Ochrony Roślin, 
Kiszyniów. – Nr depozit. 289570; data depozit. 1991.03.22; data publ. 
1995.03.31, WUP 03/95. – http://worldwide.espacenet.com/

_dr_Volosciuc.indd   332 1/4/2022   9:47:33 PM



– 333 –

Participări la expoziţii internaţionale de invenţii şi tehnologii noi
393. Şubina, V. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de bacteriene Ba-

cillus subtilis CNMN-BB-09 / V. Şubina, L. Voloşciuc // INVENTICA 
2018 : Expoziţie intern. spec., ed. a 22-a, 27- 29 iun. 2018 : cat. oficial. 
– Iaşi, 2018. – (Medalia de aur).

394. Şubina, V. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de bacteriene Bacillus 
subtilis CNMN-BB-09 / V. Şubina, L. Voloşciuc // PRO INVENT-2018 
: Salonul internaţional al cercetării, inovării şi inventicii, 21-23 mar. 
2018 : Cat. Oficial. – Cluj-Napoca, 2016. – (Medalia de bronz).

395. Devices for signaling, monitoring and combating harmful insects : [ci-
clu de invenții MD 831, 864, 937] / Victor Gorban, Vasile Voineac, 
Leonid Volosciuc, Victor Bradovschii, Mihail Batco, Tudor Nastas, 
Pantelimon Zavtonii // EUROINVENT: European Exhibition of Cre-
ativity and Innovation, 8th ed., 19-21 May 2016 : proceedings. – Iassy, 
2016. – P. 203-204. – Acces: http://www.euroinvent.org/cat/e2016.pdf. 
– (Medalie de aur).

396. Dispozitive pentru semnalizarea, monitorizarea şi combaterea insec-
telor dăunătoare / V. Gorban, V. Voineac, V. Şleahtici, I. Bradovschi, 
M. Batco, T. Nastas, L. Voloşciuc, V. Todiraş, P. Zavtoni // PRO IN-
VENT-2016 : Salonul intern. al cercetării, inovării şi inventicii, ed. a 
14-a, 23-25 mar. 2016 : Cat. Oficial. – Cluj-Napoca, 2016. – P. 48.

397. Dispozitive pentru semnalizarea, monitorizarea şi combaterea insec-
telor dăunătoare / V. Gorban, V. Voineac, V. Şleahtici, I. Bradovschi, 
M. Batco, T. Nastas, L. Voloşciuc, V. Todiraş, P. Zavtoni // Salonul 
Internaţional de Invenţii şi Inovaţii ,,Traian Vuia”, 25-27 mai 2016 : 
Cat. Oficial. – Timişoara, 2016. – P. 39.

398. Dispozitive pentru semnalizarea, monitorizarea și combaterea insectelor 
dăunătoare : [Brevete de scurtă durată: MD 831, 864] / Victor Gor-
ban, Vasile Voineac, Vladimir Todiraş, Victor Bradovschii, Vladimir 
Șleahtici, Mihail Batco, Leonid Voloşciuc, Tudor Nastas // INFOIN-
VENT-2015 : Expoz. Intern. spec., Chişinău, 25-28 noiem. 2015 : Cat. 
oficial. – Ch., 2015. – P. 157-158. – Acces: http://infoinvent.md/assets/
files/catalog/catalog-2015.pdf

399. Voloşciuc, Leonid. Insecticid biologic pentru combaterea noctuide-
lor / Leonid Voloşciuc, Valeriu Chitic // Catalogul Inovaţiilor Top în 
Agricultură. – Ch., 2006. – Vol. 1. – P. 35.

400. Voloşciuc, Leonid. Procedeu de obţinere a bioinsecticidului poliviral 

_dr_Volosciuc.indd   333 1/4/2022   9:47:33 PM



– 334 –

/ Leonid Voloşciuc, Valeriu Chitic, Constantin Ciornei // Catalogul 
Inovaţiilor Top în Agricultură. – Ch., 2006. – Vol. 1. – P. 37.

401. Voloşciuc, Leonid. Procedeu de obţinere a insecticidului biologic / Leonid 
Voloşciuc, Valeriu Chitic // Catalogul Inovaţiilor Top în Agricultură. – 
Ch., 2006. – Vol. 1. – P. 34.

402. Biotehnologii utilizate în protecţia integrată a plantelor / L. T. Voloşciuc, I. 
S. Popuşoi, V. S. Chitic, M. G. Batcu // INFOINVENT-2003 : Expoz. 
Intern. Spec., 5-8 noiem. 2003 : Cat. oficial. – Ch., 2003. – P. 106-107.

403. Biotehnologia producerii preparatelor microbiologice pentru combate-
rea dăunătorilor și bolilor plantelor / L. T. Voloşciuc, V. S. Chitic, M. 
G. Ciuhrii, M. G. Batcu, E. Solovei, E. Buimistru, G. Pşeneţchi, J. Zi-
emnnicka, J. Lipa, E. Mencer, E. Bondarenco // INFOINVENT-2002 : 
Expoz. Intern. Spec. : Cat. oficial. – Ch., 2002. – P. 116.

404. Biotehnologia producerii preparatului Virin-LS pentru combaterea in-
sectelor Lymantriidae / L. Voloşciuc, J. Ziemnicka, J. Lipa, V. Chitic // 
INFOINVENT-2001 : Expoz. Intern. spec., Chişinău, 3-7 oct. 2001 : 
Cat. oficial. – Ch., 2001. – P. 158.

405. Preparate micotice în protecţia biologică a plantelor / L. Voloşciuc, I. 
Popuşoi, G. Pşeneţchi, M. Ghebre, E. Solovei, T. Şcerbacov // INFO-
INVENT-2000 : Expoz. Intern. spec., Chişinău, 18-22 oct. 2000 : Cat. 
oficial. – Ch., 2000. – P. 145-146.

406. Voloşciuc, L. Preparate baculovirotice în combaterea insectelor 
dăunătoare / L. Voloşciuc, V. Chitic, P. Zavtoni // INFOINVENT-2000 
: Expoz. Intern. spec., Chişinău, 18-22 oct. 2000 : Cat. oficial. – Ch., 
2000. – P. 146-147.

Redactor, coordonator, recenzent, conducător/consultant științific, 
membru al comitetelor ştiinţifice
407. Agricultural Science = Ştiinţa Agricolă / fondator : Univ. Agrară de 

Stat din Moldova ; col. red. : Gheorghe Cimpoieş (red.-șef), ..., Leonid 
Voloșciuc. – Ch. : UASM, 2007-2019. – Periodicitate bianuală. – ISSN 
1857-0003. – Acces: https://ibn.idsi.md/ro/stiinta-agricola

408. Mediul Ambiant : Rev. şt. de informaţie şi cultură ecologică / fondatori 
: Ministerul Mediului, Inst. de Ecologie şi Geografie al AŞM ; red.-șef 
: Grigore Barac ; col. șt. : Gheorghe Duca, …, Leonid Voloșciuc. – Ch. 
: Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2008-2015 – 6 fasc. pe an. – ISSN 
1810-9551. – Acces: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_numar_revis-
ta/38/3659

_dr_Volosciuc.indd   334 1/4/2022   9:47:33 PM



– 335 –

409. Noosfera : rev. șt., de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică / 
fondatori : Univ. Liberă Intern. din Moldova, Univ. de Studii Poli-
tice și Econ. Europene „Constantin Stere”, Acad. Naţ. de Ştiinţe Eco-
logice din Rep. Moldova ; col. red. : Gheorghe Avornic, …, Leonid 
Voloșciuc. – Ch. : CEP USM, 2015-2017. – ISSN 1857-3517. – Acces: 
https://ibn.idsi.md/ro/noosfera

410. Studii şi Cercetări științifice. Ser. Biologie / fondator : Univ. „Vasile 
Alecsandri” din Bacău ; col. red. : Maria Prisecaru (red.-șef), ..., Leonid 
Voloșciuc. – Bacău : Alma Mater, 2012-2018. – 2 fasc. pe an. – ISSN 
1224-9196X. – Acces: http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=scsb

411. Studia Universitatis Moldaviae. Ser. Științe reale și ale naturii / Uni-
versitatea de Stat din Moldova ; col. red. : Aurelian Gulea (red.-șef), 
..., Leonid Voloșciuc [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2007-2019. – 2 fasc. 
pe an. – ISSN 1814-3237. – Acces: http://studiamsu.eu/stiinte-ale-
naturii/

412. Защита и карантин растений : Ежемесячный журнал для 
специалистов, ученых практиков / Мин. сельского хозяйства и 
продовольствия Российской Федерации ; глав. ред. : Владислав 
Савздарг ; [membru col. red. L. Voloșciuc]. – Москва : Колос, 1996-
2019. – Выходит ежемесячно. – До 1996 г. „Защита растений”. – 
ISSN 1026-8634. – ISSN 0044-1864.

413. Protecţia plantelor – realizări şi perspective = Plant Protection – 
Achievements and Prospects = Защита растений – Достижения и 
Перспективы : Simp. şt. intern., Chişinău, 27-28 oct. 2020 / орг. ком. 
: В. Тодираш, Л. Андроник, Л. Волощук [et al.] ; ред. кол. : М. Батко, 
В. Тодираш, Л. Волощук ; под общ. науч. ред. Л. Андроник. – Ch. : 
S. n., 2020. – 391 p. –(Информационный бюллетень ВПРС МОББ = 
Information bulletin EPRS IOBC. – 2020. – Nr 57). – ISBN 978-9975-
3472-04. – Acces: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/
Simpozionul_Stiintific_International_IGFPP%20_27-28_10_2020.pdf

414. Gladcaia, Alla. Argumentarea biologică a aplicării extractelor din plan-
tele genului Rheum ca mijloc de protecţie a plantelor : autoref. tz. de dr. 
în ştiinţe biologice : 411.09 – protecţia plantelor / Alla Gladcaia ; cond. 
şt. : Leonid Voloşciuc ; consultant şt. : Tudor Nastas ; Inst. de Genetică, 
Fiziologie şi Protecție a Plantelor. – Ch., 2019. – 31 p. – Acces: http://
www.cnaa.md/files/theses/2019/55377/autoreferat_gladcaia-_rom.pdf

415. Stîngaci, Aurelia. Biotehnologia producerii și aplicării baculovirusurilor 
în combaterea Hyphantria cunea drury : autoref. tz. de dr. în ştiinţe bio-

_dr_Volosciuc.indd   335 1/4/2022   9:47:33 PM



– 336 –

logice : 411.09 – protecţia plantelor / Aurelia Stîngaci; cond. şt. : Mircea 
Ciuhrii ; consultant şt. : Leonid Voloşciuc ; Inst. de Genetică, Fiziologie 
şi Protecţie a Plantelor. – Ch., 2019. – 35 p. – Acces: http://www.cnaa.
md/files/theses/2019/55376/aurelia_stigaci_abstrac.pdf

416. Bădărău, Sergiu. Fitopatologie : [pentru uzul studenţilor] / Sergiu 
Bădărău, Alexei Bivol ; referenţi şt. : Leonid Voloşciuc [et al.]. – Ch. : 
S. n., 2018. – 557 p. – ISBN 978-9975-56-607-0.

417. Gonceariuc, Maria. Lavanda : Descriere, biologie, taxonomie, 
componenţa chimică, utilizare, acţiune terapeutică, soiuri, hibrizi, 
tehnologii de cultivare / Maria Gonceariuc ; recenzenţi şt. : Leonid 
Voloşciuc, Tatiana Calalb ; Insti. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie 
a Plantelor. – Ch. : S. n., 2018. – 131 p. – ISBN 978-9975-56-541-7.

418. Magher, Maria. Elaborarea sistemului de combatere integrată a fo-
cului bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora) : autoref. tz. de 
dr. în ştiinţe agricole : 411.09 – protecţia plantelor / Maria Magher ; 
cond. şt. : Leonid Voloşciuc ; Inst. de Genetică, Fiziologie și Protecţie 
a Plantelor. – Ch., 2018. – 31 p. – Acces: http://www.cnaa.md/files/
theses/2018/54080/maria_magher_abstract.pdf

419. Microbial Biotechnology : Intern. sci. conf., 4th ed., Oct. 11-12, 2018 
/ intern. advisory com. : Gabriela Bahrim, Gheorghe Duca, Mădălin 
Enache, Lyudmila Evtushenko, Andrii Gryganskyi, Aurelian Gulea, 
Galyna Iutynska, Natalia Kolotilova, Liudmila Loseva, Valeriu Rudic, 
Leonid Voloşciuc ; Acad. of Sci. of Moldova, Inst. of Microbiology 
and Biotehnology, Soc. for Microbiology of Moldova. –– Ch. : S. n., 
2018. – 182 p. – ISBN 978-9975-3178-8-7. – Acces: https://ibn.idsi.
md/sites/default/files/imag_file/Biotechnolog_Conference_2018.pdf   

420. Protecţia plantelor în agricultura convenţională şi ecologică : ma-
terialele conf. şt. intern. : În numele proiectului „Consolidarea 
capacităţilor regionale pentru aplicarea tehnologiilor ecologice în sis-
temele integrate de gestionare a dăunătorilor”, Chișinău, 10-12 dec. 
2018 Moldova / com. org. : Vasile Botnari, Vladimir Todiraş, Leonid 
Voloşciuc [et al.]. – Ch. : S. n., 2018. – 390 p. – ISBN 978-9975-108-
52-2. – Acces: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Confer-
intaPP2018_Culegerea_B5-Corectata_Finala.pdf

421. Catalogue of the “N. Zubowsky entomological collection” / V. Der-
janschi, E. Baban, L. Calestru, N. Stahi, C. Țugulea ; sci. Rewiever : 
L. Voloşciuc ; sci. ed. : A. Andreev ; Acad. of Sciences of Moldova, 
Nat. Museum of Ethnography and Natural History, Inst. of Zoology. – 
Chișinău : Bons Offices, 2016. – 296 p. – ISBN 978-9975-87-148-8.

_dr_Volosciuc.indd   336 1/4/2022   9:47:33 PM



– 337 –

422. Gavriliţa, Lidia. Entomofagul Trichogramma în spaţiu şi în timp: Ani-
versarea a 70 de ani de al crearea primelor instituţii de cercetare ale 
AŞM, a 55-a de la inaugurarea şi fondarea AŞM şi 40 de ani de activi-
tate (1976-2016) cu entomofagul Trichogramma : [Ghidul istorico-şt.] 
/ Lidia Gavriliţa ; ref. şt. : Leonid Voloşciuc, Nichita Croitoru ; Inst. 
de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM. – Ch. : S. n., 
2016. – 86 p. – ISBN 978-9975-56-307-9.

423. Prodaniuc, Leonid. Diagnosticul virusului strierii lemnului mărului 
în sistemul de certificare a materialului săditor pomicol : autoref. 
tz. de dr. în ştiinţe biologice : 411.09 – protecţia plantelor / Leonid 
Prodaniuc; cond. şt. : Leonid Voloşciuc ; consultant șt. : Constantin 
Dadu ; IP Inst. Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Ali-
mentare. – Ch., 2016. – 28 p. – Acces: http://www.cnaa.md/files/the-
ses/2016/50174/leonid_prodaniuc_abstract.pdf

424. Samoilova, Anna. Aplicarea bacteriofagilor Erwinia amylovora în 
combaterea focului bacterian al culturilor pomicole : autoref. tz. de 
dr. în ştiinţe biologice : 411.09 – protecţia plantelor / Anna Samoilova 
; cond. şt. : Leonid Voloşciuc ; Inst. de Genetică, Fiziologie și Protecție 
a Plantelor. – Ch., 2016. – 28 p. – Acces: http://www.cnaa.md/files/
theses/2016/24765/anna_samoilova_abstract.pdf

425. Aşevschi, Valentin. Tratat de dreptul mediului / Valentin Aşevschi ; red. 
şt. : Gheorghe Avornic ; recenzenți : Aurelia Crivoi, Constantin Buli-
maga, Leonid Voloşciuc, Eugenia Cojocari ; Univ. de Studii Politice şi 
Econ. Europene „Constantin Stere”. – Ch. : S. n., 2015. – 357 p. – Bibli-
ogr.: p. 294-316 (331 tit.). – ISBN 978-9975-53-524-3.

426. Защита растений – результаты и перспективы : материалы докл. 
Междунар. симп., Кишинев, 27-28 окт. 2015 / ред. кол. : М. Батко, 
В. Тодираш, Л. Волощук, Т. Настас, Л. Гаврилица ; междунар. орг. 
ком. : В. Ботнарь (пред.), Д. Сосновска, Э. Садомов [et al.] ; орг. 
ком. : В. Ботнарь (пред.), В. Тодираш, Л. Волощук [et al.] ; Акад. 
наук Молдовы, Ин-т генетики, физиологии и защиты растений, 
Междунар. орг. по биологической борьбе с вредными животными 
и растениями. – К. : S. n., 2015. – 406 p. – (Информационный 
бюллетень ВПРС МОББ ; 47). – ISBN 978-9975-56-266-9.

427. Gavriliţa, Lidia. Metode şi procedee de înmulţire şi aplicare a ento-
mofagului Trichogramma pentru protecţia plantelor / Lidia Gavriliţa ; 
referenți şt. : Leonid Voloşciuc, Mihaela Corneanu, Elena Baban ; Acad. 
de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a 

_dr_Volosciuc.indd   337 1/4/2022   9:47:33 PM



– 338 –

Plantelor (IGFPP). – Ch. : S. n., 2014. – 344 p. – ISBN 978-9975-56-
176-1.

428. Aşevschi, Valentin. Igiena mediului : manual / Valentin Aşevschi, Au-
relia Crivoi ; red. şt. : Leonid Voloşciuc ; Univ. de Studii Politice şi Eco-
nomice Europene „Constantin Stere”. – Ch. : USPEE, 2013. – 232 p. 
– ISBN 978-9975-4449-2-7.

429. Nastas, Tudor. Fundamentarea mecanismelor acţiunii feromonilor 
sexuali pentru diminuarea populaţiilor insectelor dăunătoare culturilor 
agricole : autoref. tz. de dr. habilitat în biologie : 06.01.11 – protecţia 
plantelor / Tudor Nastas ; cond. şt. : Leonid Voloşciuc ; Acad. de Şt. a 
Moldovei, Inst. de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică. – Ch., 
2012. – 45 p.

430. Protecţia plantelor – probleme şi perspective = Защита растений – 
проблемы и перспективы : Simp. şt. intern., Chişinău, 30-31 oct. 
2012 / IOBC Global, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Protecţie a 
Plantelor şi Agricultură Ecologică, Intern. Org. for Biological and Inte-
grated Control of Noxious Animals and Plants, Centrul de Stat pentru 
Atestarea şi Omologarea Produselor de uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor 
al MAIA ; междунар. орг. ком. : Г. Дука (пред.), Данута Сосновска, 
Э. Садомов [et al.] ; нац. орг. ком. : Г. Дука (пред.), Т. Фурдуй, Б. 
Гаина [et al.] ; [red. şt. : L. Voloşciuc]. – Ch. : S. n., 2012. – 567 p. – 
(Информационный бюл. ВПРС МОББ ; 41). – ISBN 978-9975-56-
069-6.

431. Биологическая защита растений – основа стабилизации агро-
экосистем : материалы Международной научно-практической 
конференции „Современные мировые тенденции в производ-
стве и применении биологических и экологически малоопасных 
средств защиты растений”, Краснодар, 25-27 сент. 2012 г. / Рос-
сийская акад. с.-х наук, Отделение защиты и биотехнологии рас-
тений, Всероссийский науч.-иссл. ин-т биол. защиты растений [et 
al.] ; под ред. В. Д. Надыкты, В. Я. Исмаилова ; [membru com. org. 
L. Voloşciuc]. – Краснодар : ООО РА „Гранат”, 2012. – Вып. 7. – 444 
p. – ISBN 978-5-905444-41-8.

432. Интегрированная защита растений: стратегия и тактика = 
Integrated plant protection: strategy and tactics : Материалы Между-
нар. научн.-практ. конференции, посвященной 40-летию со дня 
организации РУП “Институт защиты растений”, Минск, 5-8 июля 
2011 г. / редкол. : Л. И. Трепашко (гл. ред.) ; [membru com. org. L. 
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Voloşciuc]. – Несвиж : Несвиж. укрупн. тип. им. С. Будного, 2011. 
– 928 p.

433. Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective = Защита растений 
– достижения и перспективы : Simp. şt. intern., Chişinău, 19-22 
oct. 2009 / редкол. : М. Батко, В. Тодираш, В. Войняк [et al.] ; орг. 
ком. : Л. Волощук (preș.) [et al.]. – К. : Elena-VI SRL, 2009. – 376 
p. – (Информационный бюллетень ВПРС МОББ ; 40). – ISBN 978-
9975-106-44-3.

434. Dumbrăveanu, Andrei. Mediul şi Mass – Media : Suport de curs / red. 
coord. : Mihail Guzun ; recenzenți : Mihai Lescu, Leonid Voloşciuc. – 
Ch. : CEP USM, 2007. – 235 p. – ISBN 978-9975-70- 113-6.

435. Cod de bune practici agricole : versiunea inițială / elab. : Serafim 
Andries, [et al.] ; coord. : Cătălin Simota, Leonid Voloșciuc ; Min. 
Agriculturii și Ind. Alimentare, Min. Ecologiei și Resurselor Naturale, 
Proiectul Controlul Poluării în Agricultură. – Ch. : S. n., 2005. – 185 p.

436. Tarife de costuri în agricultura / Inst. de Economie si de Perfecționare 
în domeniul Agroalimentar / red.-șef : N. Dumbraveanu. – Ch. : IEMI-
agro, 2004. – 259 p. – ISBN 9975-9750-7-0

437. Tarife de costuri în agricultura / Inst. de Economie si de Perfecționare 
în Domeniul Agroalimentar ; red.-șef : N. Dumbraveanu. – Ch. : Cen-
trul ed. al UASM, 2003. – 201 p. – ISBN 9975-946-82-8.

438. Protecţia integrată a plantelor: Realizări şi probleme : tez. rap. Simp. 
intern. şt., Chişinău, 2-4 oct. 2000 / red. : I. Lazari, I. Boubătrân, L. 
Voloşciuc ; Min. Agriculturii şi Ind. Prelucrătoare al Rep. Moldova, 
Inst. de Cercetări pentru Protecţia Plantelor, Centrul de Stat pen-
tru Atestarea Produselor Chim. şi Biol. de Protecţie şi Stimulare a 
Creşterii Plantelor. – Ch. : Firma Editorial-Poligrafică “Tipografia 
Centrală”, 2000. – 234 p. – ISBN 9975-9597-2-5.

Lucrări metodico-didactice
439. Agricultura Conservativă : Manual pentru producători agricoli şi for-

matori / Boris Boincean, Leonid Voloşciuc, Mihail Rurac, Iurie Hur-
muzachi, Grigore Baltag ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea 
Programelor IFAD. – Ch. : S. n., 2020. – 203 p. – Bibliogr.: p. 198-203. – 
ISBN978-9975-56-744-2. – Acces: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/
bitstream/123456789/4639/1/Boincean_Agricultura_Conservativa.pdf  

440. Voloşciuc, L. Cepoi, L. Microbiologie și Virusologie : Suport de curs / 
Leonid Voloşciuc, Liliana Cepoi ; Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir”. – 

_dr_Volosciuc.indd   339 1/4/2022   9:47:34 PM



– 340 –

Ch. : US „Dimitrie Cantemir”, 2020. – 375 p. – Bibliogr.: p. 371. – ISBN 
978-9975-3389-0-5. 

441. Консервативное земледелие: Учебник для сельскохозяйственных 
производителей и их инструкторов / Борис Боинчан, Леонид Во-
лощук, Михаил Рурак, Юрие Хурмузаки, Григоре Балтаг ; Unitatea 
Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. – Ch. : S. n., 
2020. – 216 p. – Bibliogr.: p. 209-214. – ISBN 978-9975-56-782-4. – 
Acces: https://www.eco-tiras.org/books/Boincean-2020-agricultura_
conservativa_rus_web.pdf

442. Voloşciuc, Leonid. Mijloace baculovirale, ecologic inofensive de protecție 
a plantelor : Leaflet în cadrul Proiectului UE „Programele de Coop-
erare Teritorială în cadrul Parteneriatului Estic Moldova-Ucraina” / 
Leonid Voloşciuc. – Ch. : S. n., 2019. – 2 p.

443. Волощук, Л. Ф. Бакуловирусные, экологически безопасные средства 
защиты растений : Leaflet în cadrul Proiectului UE „Programele 
de Cooperare Teritorială în cadrul Parteneriatului Estic Moldova-
Ucraina” / Л. Ф. Волощук. – Ch. : S. n., 2019. – 2 p.

444. Tehnologii alternative de cultivare a grâului de toamnă în Republica 
Moldova : (Ghid) / red. : Boris Boincean ; la pregătirea recomandărilor 
(ghidului) au contribuit : Gh. Bucur, …, L. Voloşciuc [et al.] ; Acad. de 
Științe a Rep. Moldova, Inst. de Cercetări pentru Culturile de Câmp 
”Selecția” (Mun. Bălți). – Bălți : Tipografia din Bălţi, 2013. – 68 p. – 
ISBN 978-9975-4450-2-3.

445. Voloşciuc, Leonid. Biologie : Manual pentru clasa a XII-a / Leonid 
Voloşciuc, Ana Postolache-Călugăru, Silvia Vulpe. – Ch. : Lumina, 
2004. – 256 p. – ISBN 9975-65-194-1.

446. Îndrumări metodice pentru testarea produselor chimice şi biologice de 
protecţie a plantelor de dăunători, boli şi buruieni în Republica Moldova / 
Sub red. generală a dr. Ion Lazari ; Centrul de Stat pentru Atestarea Pro-
duselor Chimice şi Biologice de Protecţie şi Stimulare a Creşterii Plan-
telor. – Ch. : Tipografia Centrală, 2002. – 286 p. – ISBN 9975-9597-3-3.

447. Rudic, Valeriu. Microbiologie și virusologie / Valeriu Rudic, Leonid 
Voloşciuc // Programe analitice la cursurile normative: Facultatea de 
Biologie USM. – Ch., 1999. – P. 100-107.

448. Чухрий, М. Г. Методические указания по применению вирусного 
препарата Вирин-ХС-2 для борьбы с гусеницами хлопковой совки 
/ М. Г. Чухрий, Л. Ф. Волощук, Р. У. Иногамов. – Москва : ВПНО 
«Союзсельхозхимия», 1991. – 9 p.
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449. Biologia : Materiale de recapitulare : Carte pentru elevi / D. I. Traitak, 
N. I. Klinkovskaia, V. A. Karienov, S. I. Baluev ; trad. din l. rusă de L. 
Voloşciuc. – Ed. a 2-a, prelucrată. – Ch. : Lumina, 1989. – 224 p. – Text 
în grafie chirilică.

450. Волощук, Л. Ф. Профессии микробов : Пособие для учащихся / Л. 
Ф. Волощук. – К. : Лумина, 1988. – 87 p. –ISBN 5-372-00216-6.

451. Волощук, Л. Ф. Студенческое научное общество – средство повы-
шения творческой активности студентов / Л. Ф. Волощук // По-
вышение методического уровня и эффективности учебного про-
цесса в высших учебных заведениях МССР. – Ch. : Lumina, 1985. 
– 222 p. – Text în grafie chirilică.

Lucrări de popularizare a ştiinţei, interviuri, recenzii
452. Distins cercetător şi promotor al leguminoaselor / Gheorghe Duca, 

Alexandru Ciubotaru, Vasile Botnari, Leonid Voloşciuc // Membru al 
Academiei Internaționale de Ecologie Valentin R. Celac : Biobiblio-
grafie. – Ch., 2019. – P. 18-25. – Acces: http://enciclopedia.asm.md/
wp-content/uploads/Valentin-Celac.-Biobibliografie_Internet_.pdf 

453. Voloșciuc, Leonid. Cum un savant citolog şi ameliorator iscusit 
soluţionează probleme de protecţie a plantelor. Valentin Celac la 80 
de ani / Leonid Voloşciuc // Membru al Academiei Internaționale de 
Ecologie Valentin R. Celac : Biobibliografie. – Ch., 2019. – P. 201-
205. – Acces: http://enciclopedia.asm.md/wp-content/uploads/Valen-
tin-Celac.-Biobibliografie_Internet_.pdf 

454. Voloșciuc, Leonid. Protecția plantelor în agricultura ecologică (II) / 
Leonid Voloșciuc // Eco Agricultura Românească. – 2018. – Nr 6. – P. 4.

455. Platon, Adrian. Castanii sunt în pericol. Savantul Leonid Voloşciuc 
spune cum pot fi salvaţi [Resursă electronică] / Adrian Platon // Curen-
tul.md [Site]. – Publicat: 25 iul. 2017. – Acces: http://curentul.md/
divers/castanii-sunt-in-pericol-savantul-leonid-volosciuc-spune-cum-
pot-fi-salvati.html

456. Valentin Așevschi: un nume care a devenit renume. El a fost, este și va fi 
Profesorul Valentin Așevschi / Gheorghe Avornic, Aurelia Crivoi, Con-
stantin Bulimaga, Valentin Sofroni, Igor Evtodiev, Lidia Cojocari, Leo-
nid Voloşciuc, Laurenţia Ungureanu // Noosfera. – 2017. – Nr 18. – P. 
155-159. – Acces: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/87512

457. Voloşciuc, Leonid. Între DA și NU [Resursă electronică] [Video] / in-
vitat : Leonid Voloşciuc ; prezentator : Alexandru Nistriuc // ECO FM 
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[Site] / Asociația Obştească „Media-Grup MERIDIAN”. – Ch. © 2019. 
– Publicat: 14 sept. 2017. – Durata: 43:01. – Acces: http://ecofm.md/
intre-da-si-nu-14-09-2017/

458. Voloşciuc, Leonid. Impactul produselor modificate genetic asu-
pra sănătății umane [Resursă electronică] [Video] / invitat : Leonid 
Voloşciuc, membru al Comisiei Naţionale pentru Securitatea Biolo-
gică ; prezentator : Dorin Galben // AGRO TV Moldova [Site]. – Ch. 
© 2019. – Publicat: 5 apr. 2016. – Durata: 46:12. – Acces: https://www.
agrotvmoldova.md/impactul-produselor-modificate-genetic-asupra-
sanatatii-umane-invitat-leonid-volosciuc-membru-al

459. Voloşciuc, Leonid. Influența anomaliilor climatice asupra culturilor 
anuale și sezoniere [Resursă electronică] [Video] / invitat : Leonid 
Voloşciuc, membru al Comisiei Naţionale pentru Securitatea Biologi-
că ; prezentator : Dorin Galben // AGRO TV Moldova [Site]. – Ch. © 
2019. – Publicat: 19 febr. 2016. – Durata: 47:31. – Acces: https://www.
agrotvmoldova.md/influenta-anomaliilor-climatice-asupra-culturi-
lor-anuale-si-sezoniere-invitat-leonid-volosciuc

460. Волощук, Л. Ф. В Молдавии создан новый институт : [Ин-т гене-
тики, физиологии и защиты растений АН Молдовы, созданный 
на основе Ин-та защиты растений и экологического земледелия 
и Ин-та генетики и физиологии растений] / Л. Ф. Волощук // За-
щита и карантин растений. – 2016. – Nr 4. – P. 52.

461. O viaţă consacrată culturilor de sorg: Doctorul în ştiinţe agricole 
Gheorghe Moraru la 80 de ani / Teodor Furdui, Boris Găină, Vasile 
Botnari, Alexandru Rotari, Leonid Voloşciuc, Eugenia Cotenco, Ade-
lina Dodon // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. 
– Nr 1. – P. 182-185. – http://bsl.asm.md/jnumber/1682 ; Agricultura 
Moldovei. – 2015. – Nr 3-4. – P. 36-39.

462. Recenzie asupra manualului “Tratat de Dreptul Mediului”. Autor: 
Valentin Aşevschi, doctor în biologie, conferenţiar universitar / Ghe-
orge Avornic, Aurelia Crivoi, Constantin Bulimaga, Leonid Voloşciuc 
// Noosfera. – 2015. – Nr 15. – P. 127-131. – Acces : https://ibn.idsi.
md/ro/vizualizare_articol/50512

463. Review on the manual “Treaty of Environmental Law” Author: Valen-
tin Așevschi, Doctor of Biology, Associate Professor / Gheorge Avor-
nic, Aurelia Crivoi, Constantin Bulimaga, Leonid Voloşciuc, Eugenia 
Cojocaru // Noosfera. – 2015. – Nr 14. – P. 113-117. – Acces: https://
ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/39791
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464. Dr. hab. Valentin Celac la 75 de ani / Gheorghe Duca, Alexandru Ciu-
botaru, Vasile Botnari, Leonid Voloşciuc // Akademos. – 2014. – Nr 
1. – P. 189-190. – Acces: http://www.akademos.asm.md/files/Valen-
tin%20Celac%20la%2075%20de%20ani.pdf

465. Valentin Celac – 75 ani [Resursă electronică] / Gheorghe Duca, Alexan-
dru Ciubotaru, Vasile Botnari, Leonid Voloşiuc // Academia de Științe a 
Moldovei [Site] / Elaborat de IDSI. – Ch., 21 febr. 2014. – Acces: http://
asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=6000&m=14&new_%20
language%20=0

466. Elogiere cu ocazia jubileului de 70 de ani : [Constantin Bulimaga, dr. 
habilitat în biologie] / Gheorghe Avornic, Valentin Aşevschi, Aurelia 
Crivoi, Leonid Voloşciuc, Valentin Sofroni // Noosfera. – 2014. – Nr 
10-11. – P. 258-260.

467. Ion Ilie Dediu – patriarhul ecologiei naţionale la cei 80 de ani : [mem-
bru corespondent al AŞM] / Gheorghe Avornic, Valentin Aşevschi, 
Aurelia Crivoi, Leonid Voloşciuc, Valentin Sofroni, Constantin Bu-
limaga, Anatol Puţuntica // Noosfera. – 2014. – Nr 10-11. – P. 254-
256.

468. Academicianul Ion Toderaş la 65 de ani : [dr. habilitat în biologie, prof. 
univ.] / Gheorghe Duca, Leonid Culiuc, Leonid Voloşciuc, Laurenţia 
Ungureanu, Elena Zubcov // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele 
vieţii. – 2013. – Nr 2. – P. 165-170. – Acces: https://ibn.idsi.md/sites/
default/files/imag_file/Academicianul%20Ion%20Toderas%20la%20
65%20de%20ani.pdf 

469. Academicianul Sveatoslav Moscalenco la 85 de ani : [fizician, dr. ha-
bilitat în ştiinţe fizico-matematice] / Gheorghe Duca, Leonid Culiuc, 
Leonid Voloşciuc, Veaceslav Ursachi // Akademos. – 2013. – Nr 3. 
– P. 179-180. – Acces: http://akademos.asm.md/files/Sveatoslav%20
Moscalenco%20la%2085%20de%20ani.pdf 

470. Academicianul Vsevolod Moscalenco la 85 de ani : [fizician, dr. ha-
bilitat în ştiinţe fizico-matematice] / Gheorghe Duca, Leonid Culiuc, 
Leonid Voloşciuc, Veaceslav Ursache // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 
181-182. – Acces: http://www.akademos.asm.md/files/Vsevolod%20
Moscalenco%20la%2085%20de%20ani_0.pdf 

471. Duca, Gheorghe. Dr. hab. Alexandru Dascaliuc la 70 de ani : [biolog, 
dr. habilitat în biologie, prof. univ.] / Gheorghe Duca, Leonid Voloşciuc 
// Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 170. – Acces: www.akademos.asm.
md/files/Alexandru%20Dascaliuc%20la%2070%20de%20ani.pdf.
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472. Duca, Gheorghe. Dr. hab. Pavel Chintea la 75 de ani : [chimist, dr. 
habilitat în chimie, prof. univ.] / Gheorghe Duca, Leonid Voloşciuc, 
Vasile Botnari // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 167. – Acces: http://
www.akademos.asm.md/files/Pavel%20Chintea%20la%2075%20
de%20ani.pdf 

473. Gaina, Boris. Recenzie asupra monografiei “Bazele imunogenetice 
ale rezistenței culturilor leguminoase la fitopatogeni”. Autor Liubov 
Coreţchi Î.S. Editorial-Poligrafică “Tipografia Centrală”. Chişinău, 
2013 / Gaina Boris, Voloșciuc Leonid. // Bul. Acad. de Ştiinţe a 
Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 1. – P. 183-186. – Acces: http://
bsl.asm.md/article/id/24501

474. Волощук, Л. Международный научный симпозиум / Л. Волощук, 
М. Батко // Защита и карантин растений. – 2013. – Nr 3. – P. 58-59.

475. Волощук, Л. Ф. От огуречного “Родничка” до космического 
спутника. Путешествие молдавской науки сквозь время : [inter-
viu] / беседовала Екатерина Кожухарь // Аргументы и факты. – 
2013. – 15-21 мая (Nr 20). – P. 14.

476. Bujor, I. Savanţii oferă șanse reale pentru eficientizarea businessului 
agricol : Consultanţă : [la o masă rotundă cu savanţi şi specialişti repu-
taţi în agricultură şi biologie – Serafim Andrieş, Vasile Botnari, Nico-
lae Barbacar, Valentin Celac, Leonid Voloşciuc, Nicolae Balaur, Efimia 
Veveriţa, Larisa Andronic, etc.] / I. Bujor // Curierul agricol : Gazeta 
satelor. – 2012. – 13 iul. – P. 3.

477. Voloşciuc, Leonid. Agricultura Ecologică – cale sigură de penetrare în 
piața agricolă europeană / Leonid Voloşciuc // Curierul agricol : Gaze-
ta satelor. – 2012. – 24 mar.

478. Voloşciuc, Leonid. Agricultura Ecologică – cale sigură de penetrare în 
piața agricolă europeană / Leonid Voloşciuc // Curierul agricol : Gaze-
ta satelor. – 2012. – 16 mar.

479. Voloşciuc, Leonid. Agricultura Ecologică – cale sigură de penetrare în 
piața agricolă europeană / Leonid Voloşciuc // Curierul agricol : Gaze-
ta satelor. – 2012. – 8 mar.

480. Gaina, Boris. Un forjar al ştiinţei agricole: Membru corespondent al 
AŞM Mihail Vronschih la 70 de ani / Boris Gaina, Leonid Voloşciuc // 
Akademos. – 2011. – Nr 2. – P. 156-157. – Acces: https://ibn.idsi.md/
ro/vizualizare_articol/1527

481. Voloşciuc, Leonid. Starea fitosanitară excepţională a culturilor agrico-
le [Resursă electronică] / Leonid Voloşciuc // Academia de Științe a 
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Moldovei [Site] / Elaborat de IDSI. – Ch., 29 iun. 2011. – Acces: http://
www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=4207&new_language=0

482. Волощук, Л. Ф. Международный научный симпозиум / Л. Ф. Во-
лощук // Защита и карантин растений. – 2010. – Nr 3. – P. 79-80

483. Popuşoi, I. S. Tehnologii microbiologice în protecţia plantelor / I. S. 
Popuşoi, L. T. Voloșciuc // InnoViews : Bul. informativ analitic. – Ch., 
2009. – Nr 3.

484. Voloşciuc, Leonid. Argumente in favoarea utilizarii produselor ecologice 
/ Leonid Voloşciuc // AgroInform. – 2009. – 27 noiem. – P. 7. – Acces: 
http://www.agroinform.md/images/stories/ziar/2009/agromediain-
form_nr_18_noiembrie_2009.pdf

485. Voloşciuc, L. T. Deși ne confruntăm cu diverse probleme agricultu-
ra ecologică are şanse reale de a fi implementată în Moldova / L. T. 
Voloşciuc // InnoViews : Bul. informativ analitic. – Ch., 2009. – P. 8.

486. Волощук, Л. Ф. Научный центр фитосанитарных исследований 
/ Л. Ф. Волощук // Защита и карантин растений. – 2008. – Nr 9. – P. 
10-14.

487. Волощук, Леонид. Экологическое земледелие в Молдове: мечта – 
или цель? : [interviu] / беседовала Ирина Мазурян // Кишиневские 
новости. – 2008. – 30 мая. – P. 4.

488. Завтони, П. С. Хлопковая совка / П. С. Завтони, Л. Ф. Волощук 
// Омнибус. – Ch., 2008. – P. 21-22.

489. IPM CRSP Trip Report – Organizational Trip to Moldova, Ukraine, and 
Albania Douglas G. Pfeiffer, Eastern Europe Site Chair Dept. Entomol-
ogy, Virginia Tech 6 – 26 July 2007 / Bashkim Mal Lushaj, Leonid Vo-
losciuc, Petro Makarenko, Bujar Huqi, Douglas G. Pfeiffer Blacksburg, 
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Drumul spre casă este cel mai lung… La intrarea în s. Micăuți, 25 septembrie 2020

I. DE ACASĂ SPRE ACASĂ

Mama Parascovia (20.10.1920 – 30.10.1993) și tata Tudor Voloșciuc, 
1965 (07.03.1921 – 11.04.1985)
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În brațele tatei și sub protecția mamei, 1952

Sora Natalia, 1967
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Fratele Costea, 1988

Fratele Serghei, 1995
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În pragul casei părintești, 1979
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Sora, frații și urmașii, 2015
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Cu soția Veronica, 2011

Succesiunea de generații, 1980
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Băieții tatei, 1988

Eugen, mezinul, 2005
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La încununarea finilor, 9 septembrie 2006

Casa: loc de odihnă, dar și de creație, 2005
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II. STUDENȚIE ȘI POSTSTUDENȚIE

Sovhozul-tehnicum Agricol „V.I. Lenin”. S. Țaul, rn. Dondușeni, 1972
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L. Voloșciuc, elev la Sovhozul-tehnicum 
Agricol „V.I. Lenin”, 1972

Eudochia Bucătaru, diriginte la Sovhozul-
tehnicum Agricol „V.I. Lenin”
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Elevi de la Sovhozul-tehnicum Agricol „V.I. Lenin” în diferite ipostaze, cca 1970 

Student cu insigna de eminent, 1973
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Desfășurarea practicii în Bulgaria, 1977

După 20 de ani: întâlnirea absolvenților, 1998
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III. DOCTORAT ȘI POSTDOCTORAT

Doctorand, 1980

Institutul Unional de Cercetări Științifice în domeniul Metodelor Biologice de Protecție a Plantelor al 
Academiei Unionale de Științe Agricole „V.I. Lenin”
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Cercetări microscopice în vederea elaborării tezei de doctor habilitat, 1987

Cu colegii din Laboratorul de Virusologie. Al patrulea din primul rând: m.c. M. Moldovan. 
Al șaptelea din rândul doi: L. Voloșiuc, 1979
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M.c. M. Moldovan, conducătorul științific 
al tezei de doctorat

Susținerea publică a tezei de doctor habilitat, 11 iulie 2000
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IV. ÎN ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE

În Laboratorul de virusologie și bacteriologie, 2003

Cercetări în livadă, 2006
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În lanul de grâu, 2006

Relevări de probă în vederea protecției rapiței, 2007
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Cercetări științifice cu M. Batcu, 2008

În lotul experimental, 2008
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Alături de dr. hab. B. Boincean și dr. Lidia Gavriliță pe câmpurile experimentale
 „Selecția” din Bălți, 2012

Pe lotul experimental de grâu, 2009

Testarea preparatelor biologice pentru protecția soii, 2016
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V. IMPLEMENTAREA REZULTATELOR ȘTIINȚIFICE

Un seminar practic organizat cu ajutorul Ministerului Agriculturii
 și Industriei Alimentare, 2006

La fermierii din SUA, 2007
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La Departamentul de Stat din SUA, 2007

Promovarea cercetărilor în cadrul politicilor din domeniul problemelor ecologice din agricultură în cadrul 
Comunității Statelor Independente, 2010
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Prezentarea cercetărilor științifice în cadrul seminarului organizat sub auspiciile FAO, 2017

Consultarea viticultorilor, 2018
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Prezentarea cercetărilor științifice în cadrul Forumului Agro Bisiness Parners, 2018
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VI. MANAGER

În fotoliul de director al Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor 
al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, 2001

Directorul Institutului de Protecție a Plantelor și Agricultură Ecologică
 al Academiei de Științe a Moldovei la raport, 2007
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Directorul cu veteranii Institutului, 2007

O ședință de lucru cu acad. Gh. Duca, președintele Academiei de Științe a Moldovei, 2008
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Discuții aprinse cu doi directori: dr. V. Șapa și acad. J. Lippa, 2009

Prezentarea unui raport la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, 2008
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Între doi directori: 
Larisa Andronic și 
Vasile Botnari, 2012

O fotografie de grup cu elita științifică a Republicii Moldova, 2010

Alături de acad. T. Lupașcu, directorul 
Institutului de Chimie și acad. Gh. Duca, 

președintele Academiei de Științe a 
Moldovei, la audierea Raportului privind 

activitatea științifică și inovațională a 
Institutului de Chimie al AȘM în anul 2014
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Șef al Laboratorului de Fitopatologie și Biotehnologie, 2015

Colectivul Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, 2016
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VII. PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE
 NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

Participanți la Simpozionul științific internațional organizat 
de Institutul de Protecţie a Plantelor din Polonia, Poznan, 1989

Participanți la o conferință științifică organizată în or. Tiraspol, 1990
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Participanți la o conferință științifică organizată la Institutul de Protecție a Plantelor, 1994

Participanți la o conferință științifică organizată la Iași, 1996
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Cu colegii de la Institutul de Protecţie a Plantelor din Iran, 1997

Fotofixări la o conferință științifică din Praga, 2004
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Alături de acad. Margareta Șternișis și directorul Grădinii Botanice din Belarus. Minsk, 2008

Alături de cercetători științifici din Odesa, 2008
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În prezidiu alături de acad. T. Furdui și I. Perju, viceministru 
al Agriculturii și Industriei Alimentare, 2009

Participanți la conferința științifică în domeniul protecției plantelor, 2015
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O fotografie de grup a participanților la Congresul internațional 
al geneticienilor și amelioratorilor, 2015

Participanți la conferința științifică de la Cernăuți, 2018
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Participare la conferința științifică de la Cernăuți, 2018

Participanți la conferința științifică de la Odesa, 2019
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VIII. REFERENT ȘTIINȚIFIC. ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Referent științific la o teză de doctorat. Cluj-Napoca, 2000

La Catedra de protecție a plantelor. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 
Alături de dr. N. Croitor, prof. T. Perju și dr. M. Busuioc, 2005
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La sfat cu doctoranzii Școlii doctorale de biologie din cadrul Universității AȘM, 2015

Alături de studenți și cadre didactice după susținerea examenelor de licență. 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2010
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În biroul acad. Constantin Horia Iliescu, directorul Institutului 
de Protecție a Plantelor din București, 2012

Cu m.c. N. Balaur și directorul Institutului de Genetică din Vietnam, 2012

IX. ÎN DISCUȚII SOCRATICE CU PERSONALITĂȚI 
DIN DOMENIUL ȘTIINȚEI
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În grațiile acad. 
T. Furdui, 2012

Cu acad.
B. Gaina, 2012

Cu prof. A.M. Greenberg (SUA) și directorul Institutului de Protecție a Plantelor din China, 2015
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Cu acad. I. Popușoi și dr. 
Jiulius Menn (SUA), 1994

La domiciliul acad. Van 
Guandy. Riverside (SUA), 2003

Alături de dr. col. C. Manolache 
la Statul-major al Armatei 
Naționale, 2005
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Cu acad. V. Nadîkta și acad. M.S. Sokolov. Krasnodar, 2007

Discuții aprinse cu m.c. M. Vronschin și dr. E. Sadomov (Federația Rusă), 2012
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Alături de prof. univ. Șt. Manic, prof. Ionel Andriescu (Iași) și dr. hab. Zaharia Niculiseanu, 2018

Alături de acad. I. Karakotov 
(Federația Rusă) și acad. 
B.Gaina, 2018
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X. DISEMINAREA REZULTATELOR ȘTIINȚIFICE ÎN MASS-MEDIA

Un interviu pentru postul Pro TV despre instituirea Fundației „Mircea Ciuhrii”, 2016

În dialog cu jurnalistul Dorin Galben. Agro TV Moldova, 2015
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XI. PROMOVAREA POLITICILOR ECOLOGICE

Interviu pentru Teleradio Moldova, 2018

O conferință de presă referitoare la problemele ecologice actuale din Republica Moldova, 2004
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Consiliul Național al Partidului Ecologist din Moldova, 2005

Cu acad. A. Iablokov la Congresul Verzilor Mondiali, Kiev, 2005 
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XII. LA ÎNMÂNAREA DISTINCȚILOR DE STAT

După conferirea titlului onorific „Om Emerit al Republicii Moldova”. O fotografie de grup cu Nicolae Timofti, 
președintele Republicii Moldova, și ceilalți laureați ai distincțiilor de stat, 2014

Laureați ai Premiului Național, 2015
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Echipa de autori din care a făcut parte dr. hab. L. Voloșciuc la ceremonia de înmânare a Premiului Național 
2015. Chișinău, Palatul Republicii, 26 august 2015

Distins cu Diploma de Onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, 2019
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În fața Congresului SUA, 2007

La Teatrul de 
Operă și Balet 
din Odesa, 2018
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F.E.-P. „Tipografia Centrală”
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