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Cuvinte  cheie:  Eurytoma  schreineri Schr.,  monitorizare,  morfologie  externã, 
bioecologie, combatere chimicã, îngropare seminţe, combatere integratã.

INTRODUCERE

Plantaţiile de prun, adesea nu-şi pot pune în valoare potenţialul genetic de producţie, 
întrucât  numeroase  organisme  au  un  rol  restrictiv.  Dintre  acestea  complexul  de  agenţi 
patogeni şi dãunãtorii au cea mai mare importanţã. Prunul este atacat de numeroase boli şi 
dăunători care produc pagube însemnate îndeosebi fructelor, atât prin diminuarea producţiei 
cât şi prin afectarea aspectului comercial al acestora. 

Printre aceştia  se numără şi  viespea seminţelor de prun  Eurytoma schreineri Schr., 
dăunător studiat în prezenta lucrare.

În ţara noastră, în vara anului 1979, în livezile de prun din judeţul Iaşi, s-a identificat 
un puternic  grad de  infestare  a  prunelor  de  către  larvele  viespii  seminţelor  de  prun (T. 
PERJU şi M. PEIU, 1980), (B. BOBÂRNAC şi colab., 2001).

În prezent insecta are un larg areal  de răspândire.  Mai nou,  a  fost  semnalată şi  în 
Muntenia  (COPĂESCU  VALERIA,  1996;  GAVA  ADINA,  1998)  iar  în  1995  şi  în 
Transilvania (T. PERJU, 1995 a,b.), (I. OLTEAN şi colab., 2001). 

După anul 1998 s-a răspândit în toată ţara, pagubele produse fiind considerabile. Este 
întâlnită ca dăunător cu pondere economică în aproape toate zonele de cultură a prunului din 
judeţul Mureş.

CONDIŢIILE CLIMATICE ALE ZONEI ÎN ANII 2008-2010

Studiile  referitoare  la  bioecologia  viespei  seminţelor  de  prun,  Eurytoma schreineri 
Schr., au fost efectuate în judeţul Mureş. 

Condiţiile  climatice  sunt  în  linii  mari  reprezentative  pentru  regiunea  pomicolă  a 
Podişului central al Transilvaniei. Climatul general este temperat - continental. Temperatura 
medie multianuală pe 16 ani este 9,4oC iar valoarea medie multianuală a precipitaţiilor este 
652,3 mm.  

Analizând comparativ valorile temperaturilor medii lunare pe cei trei ani de studiu, aşa 
cum se observă şi din reprezentarea grafică (fig.  1.),  respectând numerotaţia tabelelor şi 
figurilor din teza). 

O oarecare diferenţă se observă în lunile martie şi aprilie, perioadă în care valoarea 
temperaturii are importanţă în biologia dăunătorului studiat în această experienţă,  viespea 
sâmburilor de prun, Eurytoma schreineri Schr. Astfel, diferenţă semnificativă  prezintă anul 
2009, când în ciuda faptului că temperatura medie a lunii martie este mai mică cu 2.2°C faţă 
de luna martie a anului 2008 şi cu 0.6°C faţă de luna martie a anului 2010, în luna aprilie 
situaţia se inversează. 

Temperatura medie a lunii aprilie 2009 este mai mare faţă de ceilalţi doi ani şi faţă de 
media multianuală, cu influenţă în ritmul de dezvoltare biologică a dăunătorului Eurytoma 
schreineri.
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Fig. 1. Regimul termic lunar în perioada 2008-2010 şi multianual (oC)

OBIECTIVELE CERCETĂRII

Ţinând  seama  de  pierderile  de  producţie  de  fructe  datorate  acestui  dăunător,  în 
perioada 2006-2011, în cadrul plantaţiilor de pruni din judeţul Mureş, dar şi la prunii rãzleţi, 
am procedat la efectuarea unor observaţii (observaţii la care au luat parte şi angajaţii Unitãţii 
Fitosanitare Mureş) şi la amplasarea unor câmpuri experimentale de cercetare, care au avut 
următoarele obiective:

1. Monitorizarea  suprafeţelor  de  plantaţii  de  pruni  şi  a  pomilor  infestaţi  (pentru 
evaluarea  rezervei  biologice)  şi  a  frecvenţei  atacului  produs  de  cãtre  specia 
Eurytoma schreineri Schr.;

2. Urmǎrirea ciclului biologic şi a ecologiei viespei sâmburilor de prun,  Eurytoma 
schreineri Schr.;

3. Studierea  aspectelor  de  morfologie  externǎ a stadiilor  de  dezvoltare  ale  viespei 
sâmburilor de prun, Eurytoma schreineri Schr.;

4. Testarea eficacitãţii diferitelor metode de combatere a viespei sâmburilor de prun, 
Eurytoma schreineri Schr.

Aceste obiective au ca finalitate aprecierea nivelului populaţiilor acestui dãunãtor, de 
depistare a tendinţelor din dinamica populaţiilor şi apoi stabilirea unor strategii de prevenire 
şi combatere a speciei Eurytoma schreineri Schr.
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MATERIALE  ŞI  METODE  DE  CERCETARE

 Monitorizarea suprafeţelor infestate şi a frecvenţei atacului produs de cãtre 
specia Eurytoma schreineri Schr.;

Pentru realizarea acestui obiectiv, pe parcursul celor şase ani de studiu s-au inventariat 
plantaţiile de pruni din cele 5 zone geografice ale judeţului: zona Târnãveni, Luduş, Târgu 
Mureş, Reghin şi Sighişoara. Condiţiile climatice prezintã mici diferenţe între aceste zone 
care au totuşi implicaţii în creşterea şi dezvoltarea unui dãunãtor. Suprafeţele controlate au 
fost de 232 ha în anul 2006, 199 ha în anul 2007, 273 ha în anul 2008, 239 ha în anul 2009, 
258  ha  în  anul  2010  şi  275  ha  în  anul  2011.  Controlul  s-a  efectuat  în  lunile  august, 
verificând fructele cãzute şi atacate de cãtre Eurytoma schreineri Schr. La control s-a fãcut 
şi evaluarea frecvenţei atacului.

  Urmǎrirea  ciclului  biologic  şi  a  ecologiei  viespei  sâmburilor  de  prun, 
Eurytoma schreineri Schr.;

Pentru stabilirea ciclului biologic al speciei  Eurytoma schreineri,  anual am prelevat 
eşantioane din fructele cǎzute pe sol (câte 1000 de fructe), care au fost pǎstrate pe platformǎ, 
în condiţii climatice identice cu cele din câmp. Apoi, la 10 termene diferite (începând cu a 
doua jumǎtate a lunii aprilie şi pânǎ la începutul lunii iunie) au fost analizaţi sâmburii din 
fructele colectate. Proba de analizat, la fiecare observaţie, a fost constituitǎ din câte 100 de 
fructe. 

La fiecare observaţie s-a stabilit frecvenţa fructelor atacate  din cadrul probei, numǎrul 
de larve moarte din rezerva biologicǎ existentǎ în eşantioanele analizate, şi s-a determinat 
stadiul  biologic  al  rezervei  biologice:  larve,  pupe,  adulţi  şi  numǎrul  de  sâmburi  care 
prezentau orificiul de pǎrǎsire al sâmburelui de cǎtre adult. La fiecare observaţie s-a facut 
corelaţia  cu  fenofaza  de  dezvoltare  a  plantei  gazdǎ,  precum  şi  cu  evoluţia  factorilor 
climatici.

 Studierea aspectelor de morfologie externǎ a stadiilor de dezvoltare ale viespei 
sâmburilor de prun, Eurytoma schreineri Schr.;

Pentru studierea aspectelor de morfologie externǎ, materialul biologic (adulţi, larve şi 
pupe)  a  fost  prelevat  din  livezile  judeţului  Mureş.  Toate  stadiile  de  dezvoltare  au  fost 
prelevate din sâmburii infestaţi şi pãstraţi pe platforma meteo.

Larvele colectate au fost conservate timp de 24 de ore în glicerinǎ, dupǎ care au fost 
transportate  împreunǎ  cu  pupele  şi  adulţii  la  Centrul  de  Microscopie  Electronicǎ  al 
U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, unde s-au realizat fotografiile.

Pentru  fotografierea  adulţilor,  respectiv  a  pupelor,  acestea  au  fost  studiate  la  lupa 
binocular,  observându-se  diferenţele  între  lungimea  tecilor  antenelor  şi  astfel  au  fost 
separate în recipiente, în funcţie de sexul presupus. Ajuns la metamorfoza completǎ, adultul 
ieşit din exuvia pupalǎ a fost omorât prin douã metode: asfixierea cu vapori de acetonǎ sau 
prin îngheţare, introducând recipientul cu proba biologicǎ în congelator.

Toate probele (care sunt neconductive) au necesitat acoperirea cu un film subţire de 
material  conductiv.  Aceastǎ  acoperire  este  necesarǎ  pentru  eliminarea  sau  reducerea 
încǎrcǎturii electrice ce se instaleazǎ rapid la suprafaţa unei probe neconductive, la baleierea 
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acestora de cǎtre un flux de electroni de energie înaltǎ. În absenţa stratului de acoperire, 
probele  neconductive  prezintǎ  invariabil  fenomenul  încǎrcǎrii  electrice  ce  conduce  la 
distorsionarea imaginii şi la disfuncţii termice, având drept rezultat pierderi semnificative de 
material din probǎ.

Materialul  utilizat  pentru  acoperirea  probelor  este  aur  sau  argint.  Acoperirea  se 
realizeazǎ prin evaporarea metalului în vid, ce presupune legarea metalului la polul pozitiv 
şi a probei biologice la cel negativ, iar la capete se aplicǎ o tensiune continuǎ de 1-3 kV. 
Dispozitivul este instalat într-un spaţiu care menţine un nivel de vacuum suficient pentru a 
asigura o depunere a atomilor de aur sau de argint într-un strat uniform şi foarte subţire, de 
câteva sute de nanometri.

Pentru examinarea în SEM probele sunt montate pe suporturi conductive din cupru cu 
ajutorul  unor  discuri  de  carbon adezive  pe  ambele  feţe.  Orientarea  probei  pe  suport  în 
aceastǎ fazǎ este foarte importantǎ, ţinând cont de posibilitatea limitatǎ de înclinare a probei 
în microscop, astfel încât zona de interes sǎ fie expusǎ direct fascicolului de electroni care 
baleazǎ proba. Astfel, montarea probele (larve, pupe, adulţi) pe suport, s-a realizat sub lupa 
binocular OLYMPUS, unde au fost aranjate fiecare pe câte un singur suport.

Astfel pregǎtite, probele au fost expuse în metalizator unde, în vid, au fost acoperite cu 
atomi  de  aur  sau  argint.  Metalizatorul  are  menirea  de  a  elibera  cu  ajutorul  unui  fir  de 
wolfram atomii dintr-o placǎ finǎ de argint sau de aur, prin smulgerea lor în vid şi depunerea 
pe materialul ce urmeazǎ a fi studiat.

Dupǎ  metalizare  s-au  efectuat  studii  structurale  şi  morfostructurale  la  microscopul 
electronic cu baleaj „SEM” Jeol – Joe 4B Vacuuam Evaporator (la probele acoperite cu 
argint)  şi  Agar  Auto  Sputter  Coater  (la  probele  acoperite  cu  aur)  la  un  interval  de  10 
secunde. Ulterior probele au fost introduse în microscop şi s-au examinat la diferite mǎrimi, 
imaginile fiind preluate în format digital.

 Testarea eficacitãţii diferitelor metode de combatere a viespei sâmburilor de 
prun, Eurytoma schreineri Schr.

Pentru combaterea acestui dãunãtor s-au verificat douã metode: 

• metoda chimicã 
• metodã agrotehnicã prin îngroparea sâmburilor infestaţi la diferite adâncimi.

► Testarea eficacitãţii unor insecticide

Pentru studiul combaterii chimice a viespei seminţelor de prun  Eurytoma schreineri  
Schr. s-au efectuat experienţe pentru testarea eficacităţii insecticidelor cu substanţa activã 
din grupe chimice diferite. 

Soiurile de prun existente în livadă şi pe care s-au facut experientele sunt: prun Stanley 
şi prun Bistriţa NM122, ambele pe portaltoi mirobolan.

Cercetarea  a  fost  organizată  pe  experienţe  de  cîmp  monofactoriale  după  metoda 
blocurilor pe trei rânduri.

Pentru fiecare an de studiu s-a lucrat cu 6 variante de tratamente a 3 repetiţii fiecare, 
aplicate pe trei rânduri de prun, pe sistem de cultură intensiv, la Ferma pomicolă Laslău, 
comuna Suplac, pe parcele diferite. 
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În anul 2008 experienţa s-a realizat  pe soiul  Stanley, în 2009 pe soiul de prun De 
Bistriţa iar în anul 2010 şi 2011 din nou pe soiul Stanley.

Fiecare repetiţie cuprinde câte 5 pomi, iar între repetiţii au fost lăsaţi netrataţi câte 2 
pomi, ca zonă de protecţie pe rând.

Substanţele insecticide folosite pentru cele 6 variante experimentale sunt:

♦ CYPERGUARD 25 EC
♦ CALYPSO 480 SC
♦ ACTARA 25 WG
♦ REGENT 200 SC
♦ TALSTAR 10 EC
♦ DECIS 25 WG

Pentru determinarea eficacităţii tratamentelor cu insecticidele testate, am analizat în 
medie 80 fructe/pom, adică 400 fructe/variantă, pentru fiecare an de studiu în parte.

► Verificarea efectului adâncimii de încorporare asupra rezervei biologice 
hibernante

Pentru realizarea acestei experienţe s-au recoltat de toamna fructe şi seminţe infestate 
de sub coroana pomilor. Acestea au fost constituite în eşantioane de cîte 100 seminţe şi 
încorporate în gropi la 4 adâncimi diferite: 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm şi eşantionul de la 
suprafaţă pentru a remarca diferenţa.

Aceste gropi au fost izolate individual cu rame şi plasă de sârmă în care s-au plasat 
panouri adezive, pentru captarea viespilor care au putut ieşi.

Primãvara materialul biologic a fost analizat în vederea evaluãrii mortalitãţii induse 
materialului  hibernat,  respectiv  pentru  verificarea  inducerii  unei  perioade  diapauzante 
prelungite.

REZULTATE  PRIVIND  RĂSPÂNDIREA VIESPII 
EURYTOMA SCHREINERI SCHR. ÎN JUDEŢUL MUREŞ

Viespea seminţelor de prun, Eurytoma schreineri Schr.,  are un vast areal de răspândire 
care  coincide  cu  cel  ocupat  atât  de  livezile  organizate  cât  şi  de  pomii  răzleţi  aflaţi  în 
gospodăriile  populaţiei.  În  perioada  2006-2011  s-a  procedat  la  verificarea  suprafeţelor 
cultivate cu prun în vederea identificãrii suprafeţelor care sunt infestate de cãtre viespea 
sâmburilor, Eurytoma schreineri Schr. Verificarea plantaţiilor s-a efectuat în luna august. 

• În fiecare plantaţie, anual s-au analizat fructele cãzute sub proiecţia coroanei 
pomilor (prin spargerea sâmburilor).

În urma observaţiilor efectuate împreună cu personalul Unităţii Fitosanitare Mureş se 
constatã cã în perioada 2006-2011 plantaţiile de prun existente în judeţul Mureş au fost 
controlate într-o proporţie cuprinsã între 29% (în anul 2007) şi 40% (în anul 2008 şi 2011) 
în  vederea  semnalãrii  atacului  produs  de  cãtre  viespea  sâmburilor  de  prun,  Eurytoma 
schreineri  Schr. Se constatã cã în utimii 5 ani de observaţie, suprafaţa infestatã a depãşit 
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62% din suprafaţa controlatã. Suprafaţa infestatã de cãtre acest dãunãtor a prezentat oscilaţii 
de la un an la altul, aceasta reprezentând între 45,3% (în anul 2006) şi 76% (în anul 2010). 

Referitor la frecvenţa atacului produs de cãtre acest dãunãtor se constatã cã în perioada 
2009-2011 au crescut suprafeţele cu atac mijlociu, iar din 2010 se semnaleazã o creştere şi a 
suprafeţelor cu atac puternic. Atac slab s-a semnalat pe suprafeţe cuprinse între 56,9% (în 
anul 2011) şi 78,7% (în anul 2007) din totalul celor controlate; atac mijlociu pe suprafeţe 
cuprinse între 18,6% (în anul 2007) şi 36% (în anul 2011) din totalul celor controlate; iar 
atac puternic pe suprafeţe cuprinse între 2,7% (în anul 2007) şi 7,1% (în anul 2010 şi 2011) 
din totalul celor controlate.

Prezentând procentul suprafeţelor infestate (din suprafaţa controlatã) pe cele 5 zone 
pomicole ale judeţului Mureş situaţia este următoarea: 

În zona Târnãveni acest procent a oscilat între 38,1% (în 2006) şi 83,9% (în 2010); 
În zona Luduş acest procent a oscilat între 44,4% (în 2006) şi 96,4% (în anul 2010); 
În zona Târgu Mureş acest procent a oscilat între 35,4% (în 2007) şi 75,4% (în 2010); 
În zona Reghin acest procent a oscilat între 37,8% (în anul 2006) şi 93,7% (în 2007); 
În zona Sighişoara acest procent a oscilat între 65% (în anul 2010) şi 95,5% (în 2007).

• Atacul produs de viespea seminţelor de prun,  Eurytoma schreineri  Schr., a 
fost  urmãrit  şi  la  pomii  rãzleţi  existenţi  pe  raza  teritorialã  a  judeţului  Mureş.  Numărul 
pomilor  răzleţi  aflaţi  în  gospodăriile  populaţiei,  totalizeazã  un  număr  de  439120  pomi, 
conform  datelor  extrase  din  evidenţa  AGR  2011  a  Direcţiei  Agricole  şi  de  Dezvoltare 
Rurală.

Pe parcursul anilor experimentali au fost verificaţi anual între 2500 şi 13000 de pruni 
rãzleţi,  stabilindu-se  numãrul  celor  atacaţi  precum  şi  frecvenţa  fructelor  atacate  şi  s-a 
constatat cã atacul produs de cãtre viespea sâmburilor de prun s-a semnalat pe un procent 
foarte ridicat dintre pomii monitorizaţi. 

Astfel în anul 2006 au fost atacaţi 64,5% dintre pruni, în anul 2007 au fost atacaţi 65% 
dintre pruni, în anul 2008 au fost atacaţi 61,9% dintre pruni, în anul 2009 au fost atacaţi 
61,5% dintre pruni, în anul 2010 au fost atacaţi 68% dintre pruni, iar în anul 2011 au fost 
atacaţi 66,3% dintre pruni.

• Atacul viespii seminţelor de prun, Eurytoma schreineri Schr., s-a observat şi 
pe alte specii de sâmburoase. Aceste observaţii au fost efectuate în perioada anilor 2008-
2011 pe eşantioane a câte 1000 de fructe căzute şi recoltate de sub coroana pomilor răzleţi 
de Prunus cerasifera (corcoduş), Armeniaca vulgaris (zarzăr) şi Prunus spinosa (porumbar) 
aflaţi în zona de studiu.

Fãcând o erarhizare a acestor specii, s-a constatat cã atacul cel mai mare s-a semnalat 
la zarzãr cu o medie multianualã de 59,7%, iar cel mai scãzut la porumbar cu o medie 
multianualã de 40,2%. Frecvenţa atacului pe corcoduş a fost în medie de 57,47%.

În urma analizării fructelor căzute aparţinând speciilor de cireş şi vişin, nu s-au găsit 
seminţe atacate de viespea seminţelor de prun Eurytoma schreineri.

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2



Ing. Şeulean Rodica (cãs. Tãmaş)                                                                                                                Tezã de doctorat

REZULTATE  PRIVIND  STUDIEREA ASPECTELOR  DE 
MORFOLOGIE  EXTERNǍ

Adultul  speciei Eurytoma  schreineri Schr.,  prezintǎ  caracteristici  ale  familiei 
Eurytomidae, având o inserţie abdominlǎ peţiolatǎ şi un ovipozitor puternic dezvoltat.

În urma mǎsurǎtorilor  biometrice efectuate pe materialul  biologic recoltat  din zona 
Târnǎveni, am constatat cǎ lungimea corpului este cuprinsǎ între 4,7 – 6,3 mm, cu o medie 
de  5,2  mm,  date  care  sunt  în  concordanţǎ  cu  literatura  de  specialitate  autohtonǎ  (T. 
Georgescu, 2006, precizeazǎ dimensiuni de 4-6 mm la mascul şi 7-7,5 mm la femelǎ; P. 
Paşol şi colab., 2007,  spun că adulţii sunt de 3,5-6,2 mm; I. Oltean şi colab. 2001, spun cǎ 
este de 4-6 mm).

Culoarea corpului este neagrǎ, dar la nivelul unor apendici apar culori brune sau brune-
galbui.

La nivelul capului şi al toracelelui prezintă o sculptură reticulată sau zgrunţuroasă, în 
timp ce abdomenul este neted şi lucios (fig. 2.).

Capul este mare, mai lat decât lung, lungimea capului fiind în medie în jur de 1 mm, cu 
ochi ovali de culoare brună. Obrajii sunt alungiţi.

Ochii sunt foarte mari, cu numeroase omatidii hexagonale.
Mandibulele sunt bine dezvoltate şi sunt tridinţate.

Fig. 2. Eurytoma schreineri Schr. (original)

Antenele sunt lungi, de aproximativ 2100 μm (la mascul fiind mai lungi), formate din 
10 articule, ultimile douǎ alcǎtuind măciuca. Înserţia antenelor se face în fosa antenalǎ, care 
este foarte evidentǎ.

Toracele este bine dezvoltat, pronotul fiind lăţit dreptunghiular. Pe torace prezintă o 
punctuaţie adâncită şi foarte pronunţatǎ.

Aripile sunt normal dezvoltate, aripile anterioare sunt ceva mai întunecate, cu nervuri 
mai îngroşate.  Aripile sunt transparente, uşor irizate, acoperite cu perişori fini.
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Picioarele au culoare brună. Coxa este scurtǎ, iar femurul lung şi uşor lǎţit. Tarsele 
picioarelor sunt formate din 5 articule. Pe tibie şi tarse sunt perişori deşi, lungi şi ascuţiţi la 
vârf. Piesele componente ale picioarelor anterioare şi mijlocii sunt ceva mai slab dezvoltate 
decât ale picioarelor posterioare.

REZULTATE PRIVIND BIOECOLOGIA SPECIEI EURYTOMA 
SCHREINERI SCHR.  ÎN PERIOADA 2008-2010

În perioada 2008-2010, în câmpurile experimentale amplasate în plantaţiile de pruni 
din judeţul Mureş, s-a urmărit activitatea de zbor a adulţilor speciei  Eurytoma schreineri 
Schr. prin analiza rezervei biologice hibernante, pe întreg ciclul biologic al speciei. Astfel, 
s-a determinat momentul declanşǎrii zborului la generaţia hibernantǎ, precum şi succesiunea 
diferitelor stadii de dezvoltare pe parcursul perioadei de activitate a viespei sâmburilor de 
prun.

►  În  anul  2008,  observaţiile  la  fructele  adunate  din  anul  anterior,  s-au  fǎcut  în 
intervalul 13 aprilie – 6 iunie, perioadǎ în care la prunul a fost în fenofaza de buton alb şi 
pânǎ când fructele au atins 1/3 din mǎrimea normalǎ.

La cele 10 observaţii efectuate, procentul de fructe atacate a fost cuprins între 16% şi 
29%. 

Mortalitatea  naturalǎ  semnalatǎ  la  rezerva  biologicǎ  existentǎ  în  sâmburi,  a  fost 
cuprinsǎ între 10,5%  şi 50%. În sâmburii atacaţi, larvele au fost semnalate pânǎ la începutul 
ultimei decade a lunii aprilie, perioadǎ care a corespuns cu înfloritul prunului.

Primele pupe au fost semnalate în a doua decadǎ a lunii a lunii aprilie, când prunul se 
afla în fenofaza de buton alb. Pupele au fost semnalate în fructele atacate pânǎ la data de 29 
mai, perioadǎ la care fructele aveau o dimensiune cam de 1/3 din marimea normalǎ. Ca 
atare, stadiul pupal s-a eşalonat, la nivelul populaţiei existente în fructele adunate, pe un 
interval de aproximativ 45 de zile.

Primii  adulţi  au fost semnalaţi  în sâmburii  analizaţi,  la data de 2 mai,  datǎ la care 
prunii se aflau în fenofaza de începere a scuturǎrii petalelor. Primele orificii de pǎrǎsire a 
sâmburilor de cǎtre adulţi au fost semnalate la data de 9 mai, la aproximativ o sǎptǎmânǎ de 
la  semnalarea  acestora  în  sâmburi.  În  literatura  de  specialitate  consultatã  se  aratã  cã 
întevalul dintre apariţia adultului în sâmbure şi roaderea peretelui pentru pãrãsirea fructului 
atacat este de 5-6 zile.  

Perioada de apariţia a adulţilor s-a eşalonat pe ultimile douǎ decade ale lunii mai şi 
prima decadǎ a lunii iunie, adicǎ de la desprinderea caliciului şi pânǎ în fenofaza de creştere 
a fructelor la circa o treime din mǎrimea normalǎ. La observaţia din data de 6 iunie, toţi 
adulţii au fost ieşiti din sâmburii atacaţi.

► Anul 2009, din punct de vedere al temperaturii, a fost un an mai cǎlduros decât anul 
precedent.  În  lunile  aprilie  şi  mai,  perioadǎ  în  care  îşi  desfǎşoarǎ  activitatea  rezerva 
biologicǎ hibernantǎ a speciei studiate, temperaturile au fost mult peste media multianualǎ. 
În aprilie  2009,  temperatura medie a fost de 12,8°C, faţǎ de 10,8°C în 2008 şi 10,4°C, 
media multianualǎ, iar în luna mai de 16,0°C faţǎ de 15,6°C, cât a fost în anul precedent.

În acest an, la eşantioanele de fructe recoltate anul anterior şi analizate în primǎvarǎ, 
frecvenţa  fructelor  atacate  a  fost  cuprinsǎ  între  21%  şi  29%  (mai  ridicatǎ  decât  la 
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eşantioanele  din  anul  precedent).  Acest  fenomen  se  datoreazǎ  tendinţei  de  creştere  a 
nivelului populaţional al viespei sâmburilor de prun în zona monitorizatǎ.

Mortalitatea naturalǎ a rezervei biologice hibernante a fost cuprinsǎ în acest an, între 
21,9% şi 30,8% .

Primele  pupe  au  fost  semnalate  la  data  de  11  aprilie,  atunci  când  prunii  erau  în 
fenofaza de buton alb.  Faţǎ de anul anterior, împuparea s-a declanşat mai repede cu 3 zile. 
Stadiul pupal s-a eşalonat pe un interval de 41 de zile, faţǎ de 45 de zile în anul precedent. 
Ultimile pupe au fost semnalate la data de 21 mai. Încheierea perioadei stadiului pupal a 
fost mai timpurie cu 8 zile faţǎ de anul precedent.

La data de 21 aprilie au fost semnalaţi primii adulţi în sâmburii infestaţi, faţǎ de 2 mai, 
când s-au semnalat în anul anterior. În acest an, adulţii au apǎrut cu 10 zile mai devreme. 
Zborul  adulţilor  s-a  declanşat  la  data  de  26  aprilie  (faţǎ  de  9  mai  în  anul  precedent), 
perioadǎ care a corespuns cu scuturarea petalelor. Ultimii adulţii au pǎrǎsit sâmburii atacaţi 
la data de 26 mai, faţǎ de 6 iunie în anul anterior.

► În anul 2010, biologia acestui dǎunǎtor a fost foarte asemǎnǎtoare cu cea din anul 
2008, anii fiind asemǎnǎtori din punct de vedere climatic. În acest an frecvenţa fructelor 
atacate a fost cuprinsǎ între 18% şi 30%. Rezerva bilogicǎ hibernantǎ a fost ditrusǎ de cǎtre 
factorii ecologici în proporţie de 19,1% şi 29%, fiind semnalatǎ cea mai scazutǎ mortalitate 
din cei trei ani de observaţie.

Stadiul  larvar  s-a  prelungit  pânǎ  la  data  de  26  aprilie,  dar  primele  pupe  au  fost 
semnalate  la  data  de  14  aprilie.,  în  fenofaza  de  buton  alb.  Ultimele  pupe  s-au  gǎsit  la 
observaţia din 22 mai, deci stadiul pupal s-a eşalonat pe un interval de 39 de zile (cel mai 
scurt interval din anii de studiu). Primii adulţi au fost semnalaţi în sâmburi la data de 2 mai, 
iar  în  data  de  6 mai  a  început  zborul adulţilor.  Pǎrǎsirea sâmburilor  de cǎtre  adulţi  s-a 
finalizat la data de 6 iunie.

În zona monitorizatã aduţii apar în sãmânţã în ultima decadã a lunii aprilie – primele 
zile ale lunii mai, în funţie de factorul temperaturã. Seminţele sunt pãrãsite de cãtre adulţi 
dupã 4-7 zile. Pãrãsirea fructelor se eşaloneazã pe un interval de aproximativ o lunã.

Se poate constata cã zborul adulţilor se declanşeazã atunci când s-a realizat o sumã de 
temperaturi efective de aproximativ 62,1oC – 72,6oC (pornind de la pragul termic de 10oC). 
Calendaristic data începerii zborului a fost cel mai devreme la 26 aprilie 2009, iar cel mai 
târziu la data de 8 mai 2008. Aceastã activitate s-a eşalonat pe un interval cuprins între 30 
de zile (în anul 2008) şi 34 de zile (în anul 2010).

Maximul curbei de zbor s-a înregistrat dupã 12-18 zile de la declanşarea zborului (12 
zile în anul 2008, 17 zile în anul 2009 şi 18 zile în anul 2010), la realizarea unei sume de 
grade active de circa 140 oC -160 oC.

Ultimii adulţi care au ieşit din semniţele infestate au fost semnalaţi  la realizarea unei 
sume de grade active de circa 246 oC -255 oC, calendaristic la data de 26 mai în anul 2009 şi 
6 iunie în anul 2008 şi 2010.
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REZULTATE PRIVIND COMBATEREA INTEGRATĂ A SPECIEI 
EURYTOMA SCHREINERI SCHR.

► Rezultatele  obţinute  privind  testarea  eficacitãţii  unui  sortiment  de 
insecticide

Cercetările  s-au  efectuat  în  anii  2008–2011.  Conform  exigenţelor  actuale  şi  de 
perspectivă,  protecţia  chimică  a  plantaţiilor  de  prun  împotriva  atacului  dăunătorului 
Eurytoma  schreineri Schr.  trebuie  să  se  realizeze  la  avertizare  şi  prin  utilizarea  unui 
sortiment de produse relativ selective, mai puţin poluante.

Pentru combaterea acestei specii, anual s-au efectuat câte 2 tratamente cu insecticidele 
propuse pentru testare. Primul tratament s-a aplicat la data: 24 mai 2008, 16 mai 2009, 22 
mai 2010 şi 21 mai 2011. Al doilea tratament s-a efectuat dupã 10-13 zile. Pentru fiecare 
insecticid au fost câte 3 repetiţii.

Verificarea  eficacitãţii  insecticidului  testat  s-a  efectuat  prin  controlul  frecvenţei 
atacului în fiecare variantã experimentalã. Aceastã acţiune s-a fãcut în a doua jumãtate a 
lunii iulie: 24 iulie 2008, 16 iulie 2009, 24 iulie 2010 şi 30 iulie 2011.

S-a  fãcut  o  centralizare  a  eficacitãţii  insecticidelor  pe  cei  4  ani  experimentali.  La 
nivelul celor patru ani  experimentali,  eficacitatea cea mai ridicatã în combaterea speciei 
Eurytoma schreineri, a avut-o produsul Calypso 480 SC 0,02%, cu o eficacitate de 94,69% 
(cu oscilaţii cuprinse între 93,54% în anul 2009 şi 95,91% în anul 2008), urmat îndeaproape 
de produsul Actara 25 WG 0,01%, cu o eficacitate de 94,50% (cu oscilaţii cuprinse între 
93,97% în anul 2010 şi 94,93% în anul 2008). Ambele produse au o acţiune sistemicã.

Insecticidul Regent 200 SC 0,01% a avut o eficacitate medie de 92,03% (cu oscilaţii 
cuprinse între 91,53% în anul 2011 şi 93,34% în anul 2008).

Cele  mai  mici  eficacitãţi  s-au  semnalat  la  insecticidele  din  grupa  piretroizilor  de 
sintezã, Cyperguard 25 EC 0,02% cu o eficacitate de 88,63% (cu oscilaţii cuprinse între 
87,61% în anul 2011 şi 89,38% în anul 2009) şi Decis 25 WG 0,025% cu o eficacitate de 
88,85% (cu oscilaţii cuprinse între 87,11% în anul 2008 şi 89,91% în anul 2009).

Insecticidul Talstar 10 EC 0,04% a determinat o mortalitate de 90,10% a dãunãtorului 
monitorizat (cu oscilaţii cuprinse între 89,58% în anul 2010 şi 90,66% în anul 2009), dar 
acest produs se impune prin faptul cã este un insecto-acaricid.

► Rezultatele obţinute prin combaterea agrotehnică 

Prin  metodele  agrotehnice aplicate  se  reduce o  mare  parte  din  rezerva biologică  a 
insectelor. Făcînd referire strict la combaterea dăunătorului  Eurytoma schreineri (viespea 
seminţelor de prun), încorporarea fructelor infestate se poate face în livezile în care terenul 
este întreţinut ca ogor negru, prin  arături adânci efectuate toamna sau primăvara devreme, 
discuiri repetate, săpat pe rând sau sub coroana pomilor, măsură prin care o mare parte din 
fructele căzute ajung în condiţii nefavorabile de supravieţuire a larvelor diapauzante (Perju 
T, 2002).

Pentru realizarea acestei experienţe s-au recoltat de toamna fructe şi seminţe infestate 
de sub coroana pomilor. Acestea au fost constituite în eşantioane de cîte 100 seminţe şi 
încorporate în gropi la 4 adâncimi diferite: 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm şi eşantionul de la 
suprafaţă pentru a remarca diferenţa. Prin varianta cu amplasarea seminţelor la suprafaţa 
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solului s-a verificat şi procentul de mortalitate a rezervei biologice hibernante determinate 
de cãtre factorii ecologici specifici fiecãrui an.

Aceste gropi au fost izolate individual cu rame şi plasă de sârmă în care s-au plasat 
panouri adezive, pentru captarea viespilor care au putut ieşi.

Prin îngroparea sâmburilor atacaţi la diferite adâncimi s-a semnalat intrarea unei pãrţi 
din rezerva biologicã în diapauzã prelungitã.

În funcţie de adâncimea la care sunt încorporate, doar 10-15% dintre viespi reuşesc să 
iasă  la  suprafaţă,  15-20%  dintre  larve  intră  în  diapauză  prelungită  iar  70-80%  dintre 
exemplarele dăunătorului pier fie în interiorul sâmburelui, fie după ce ies din sâmburi nu 
mai reuşesc să străbată solul.

Experienţele efectuate în perioada 2008-2010, la Unitatea Fitosanitară Mureş, pentru a 
determina influenţa adâncimii de încorporare a seminţelor de prun în combaterea acestui 
important  dăunător,  ne  aduc  reale  convingeri  că  practicarea  acestei  metode  este  foarte 
eficientă.

► Elaborarea unei scheme de combatere integratã

În  programul de combatere am trecut efectuarea a 9 tratamente chimice, dar acestea se 
vor adapta în fiecare plantaţie în funcţie de rezerva biologicã a fiecãrei specii care trebuie 
combatutã.

Pentru specia luatã în studiu, Eurytoma schreineri Schr., am recomandat efectuarea a 
douã tratamente, tratamentul 3 şi 4. La viespea sâmburilor de prun, pericolul este pânã la 
lemnificarea sâmburilor.
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