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Résumé 
Les parasithoides „oeufagues” provenus de ces œufs espèce Trichogramma: sont Trichogramma 

embryophagum HTG. et T.  dendrolimi MATS. son utilises dans le combat biologique des teignes du pêcher. L’exposé 
présente l’influence du facteur termique sur l’agrandissement, le développement du teigne de la farine ; ses œufs sont 
utilisés comme un support naturel pour le parasitement, aux espèces Trichogramma. On remarque aussi l’influence du 
facteur thermique sur le durée du développement d’une génération Trichogramma, de même que l’influence de la 
provenances des œufs utilises comme support du parasitement. Le degré de parasitement réalisé par les espèces 
Trichogramma a été différent, selon l’hôte offert, de même que de la température, l’humidité de la durée de ce 
processus du parasitement. 
 

Combaterea biologic� a d�un�torilor –sau bioterapia – cuprinde un ansamblu de m�suri care se aplic� în scopul 
distrugerii organismelor animale d�un�toare, prin utilizarea ra�ional� a micro-organismelor �i du�manilor lor naturali, 
respectiv pr�d�tori �i parazi�i.Combaterea microbiologic� utilizeaz� produse biologice sau biopreparate. Aceste 
produse, insecticide biologice con�in ca substan�� activ� microorganisme entomopatogene. Dup� natura principiului 
activ insecticidele biologice pot fi: virotice, bacteriene, fungice, helmintice, hormonale. Infectarea în mas� a 
d�un�torilor de c�tre un agent sau altul cauzeaz� în rândul acestora adev�rate epizootii, care se soldeaz� cu pierirea în 
mas� a d�un�torilor. 

Insecticidele virotice sunt produse pe baz� de virusuri poliedrice. Bolile cauzate insectelor de c�tre virusuri 
poart� numele de viroze sau poliedroze. Se cunosc numeroase virusuri entomopatogene. 

Insecticidele bacteriene sunt biopreparate, pe baz� de bacterii entomopatogene. Bolile cauzate insectelor de 
c�tre bacterii poart� numele de bacterioze sau fla�erii. Printre speciile de bacterii mai importante din acest punct de 
vedere se num�r� Bacillus thuringiensis �i Bacillus popiliae, care infecteaz� mai ales larvele multor specii de 
lepidoptere. Produsele biologice pe baz� de B. thuringiensis cauzeaz� paralizia, distrugerea pere�ilor intestinali �i 
septicemia larvelor. 

Insecticidele fungice sunt biopreparate care au ca principiu activ sporii de ciuperci entomopatogene. Bolile 
cauzate insectelor de c�tre ciuperci poart� numele de micoze. Cele mai virulente ciuperci din aceast� categorie sunt: 
Beauveria bassiana, Entomophtora spp., Metarrhizium spp.  

Combaterea biologic� clasic� a d�un�torilor, utilizeaz� organisme nevertebrate ori vertebrate, cunoscute sub 
denumirea de entomofagi, pr�d�tori �i parazi�i. 

Pr�d�torii sunt organisme animale care se hr�nesc cu prada vie, având corpul mai mare ca al victimei �i se 
deplaseaz� repede; multe dintre acestea sunt p�ianjeni, miriapode, insecte, batracieni, reptile, p�s�ri, roz�toare. 

Parazi�ii sunt organisme animale care se dezvolt� pe seama altor organisme animale, parazitînd ou�le, larvele, 
pupele sau chiar insectele adulte. Aceste organisme entomofage pot fi ecto- sau endoparazite.Cele mai multe dintre ele 
sunt insecte apar�inând ordinelor Hymenoptera (viespi) �i Diptera (mu�te). Multe specii de parazi�i, ca �i de pr�d�tori, 
sunt crescute în laboratoare (insectarii) �i apoi r�spândite în culturi pentru distrugerea insectelor fitofage. Printre cele 
mai comune specii parazite se num�r�: Asolcus spp./Eurygaster spp.; Trichogramma spp./Ostrinia, Cydia, Mamestra, 
Agrotis spp; Aphelinus mali/Eriosoma lanigerum; Prospaltella perniciosi/Quadraspidiotus perniciosus; Encarsia 
formosa/Trialeurodes vaporariorum s.a. (JOURDHEUIL, 1988; L�C�TU�U MATILDA �i FILIPESCU, 1990; VOICU et al., 
1993; HUBER,1998; BADEA ELENA et al., 1998). 

Parazitoizii oofagi din genul Trichogramma: Trichogramma embryophagum HTG. �i Trichogramma 
dendrolimi MATS. utiliza�i în combaterea biologic� a moliilor piersicului se pot ob�ine în cadrul biosta�iei de la 
S.C.C.C.P.N. D�buleni. Tehnologia care este utilizat� pentru producerea viespii parazitoide Trichogramma sp. este cea 
elaborat� de Prof. dr. CIOCHIA VICTOR de la S.C.P.C.S.Z Bra�ov (CIOCHIA et al., 1993). 

Producerea parazitoizilor oofagi din genul Trichogramma necesit� dou� linii tehnologice: 
1. linia tehnologic� de producere a insectei Anagasta kuehniella ZELL (molia f�inii) ale c�rei ou� sunt folosite 

ca suport de parazitare pentru Trichogramma;  
2. linia tehnologic� de producere a speciilor de Trichogramma. 
Pentru înmul�irea în laborator a speciilor de Trichogramma: Trichogramma embryophagum HTG. �i 

Trichogramma dendrolimi MATS. necesare combaterii biologice a moliilor piersicului, s-a folosit ca suport natural de 
parazitare ou�le moliei f�inii (Anagasta kuehniella Zell). 

Pentru cre�terea în laborator în laborator a moliei f�inii s-a folosit ca mediu de hran� pentru larve f�ina de 
porumb, ca hran� de baz�, dar s-au experimentat �i alte medii de hran�: f�in� de grâu �i gri�ul. 
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Observa�iile cu privire la influen�a factorului termic asupra cre�terii �i dezvolt�rii moliei f�inii s-au efectuat în 
laborator, în condi�ii seminaturale, în func�ie de fluctua�iile de temperatur� din camera de cre�tere. 

S-a constatat c� între durata dezvolt�rii �i m�rimea factorului termic exist� o dependen�� invers propor�ional� 
(tabelul 1). 

Tabel 1. Perioada de dezvoltare a moliei f�inii în func�ie de temperatur�  (Media 1998-2002)  
Mediul de hran�: f�in� de porumb.                

Stadiul Durata dezvolt�rii, în zile, la temperatura medie de : 
11,5°C 15,5°C 21°C 25,5°C 31°C 

Ou (dezvoltare 
embrionar�) 

18 11 5 4 3 

Larv� 37 28 26 20 17 
Pup� 28 20 13 9 8 
Total 83 59 44 33 28 

 
Analizând durata dezvolt�rii unei genera�ii de molia f�inii, f�r� stadiul de adult, în raport cu temperatura, s-au 

reliefat urm�toarele aspecte: 
� temperaturile sc�zute din camera de cre�tere, în general prelungesc durata dezvolt�rii tuturor stadiilor de 

dezvoltare �i prin urmare �i genera�iei; la 11,5°C o genera�ie s-a ob�inut în 83 de zile, iar la 15,5°C o genera�ie s-a 
dezvoltat în 59 de zile; 

� temperaturile ridicate reduc perioada dezvolt�rii tuturor stadiilor, o genera�ie dezvoltându-se în 44 de zile, 33 
de zile �i 28 de zile la temperaturile medii de 21°C, 25°C �i respectiv 31°C; 

� temperaturile sc�zute influen�eaz� în mai mare m�sur� durata dezvolt�rii unei genera�ii, având în vedere c� 
într-un laborator de cre�tere în mas� a moliei f�inii o importan�� deosebit� o are ob�inerea unui num�r cât mai mare de 
genera�ii într-un an; 

� la temperaturi ridicate, de peste 30°C înregistrate în camera de cre�tere, mediul de hran� se supraînc�lze�te �i 
apare competi�ia între larve pentru ocuparea alveolelor blocului de cre�tere unde se împupeaz�, fapt ce determin� 
fenomenul de vagabondaj la unele larve care p�r�sesc unitatea de cre�tere, împupându-se în diferite locuri din camera 
de cre�tere. 

Cu scopul de a ob�ine un suport de parazitare pentru Trichogramma spp. s�n�tos �i suficient pentru înmul�irea 
moliei f�inii, ca medii de hran� s-au folosit al�turi de f�in� de porumb, f�in� de grâu �i gri� de grâu. 

În combaterea lepidopterelor d�un�toare prin utilizarea parazitoizilor  oofagi din genul Trichogramma, un 
aspect important îl constituie alegerea speciei, rasei sau popula�iei de Trichogramma specific� zonei în care se folose�te, 
precum �i cunoa�terea biologiei acestora (HASSAN, 1998, KOCHETOVA, 1969, LENTEREN et al. 1982). 

În acest context, în combaterea moliilor piersicului am utilizat dou� specii de Trichogramma, adaptate 
biocenozei arboricole: Trichogramma embryophagum HTG. �i Trichogramma dendrolimi MATS., popula�ie izolat� din 
solurile nisipoase de la D�buleni. 

Din literatura de specialitate se cunoa�te c� activitatea trichogrammelor este influen�at� atât de factorii biotici, 
cât �i de cei abiotici. 

Referitor la durata perioadei de dezvoltate a unei genera�ii, folosind ca suport natural de parazitare ou�le 
insectei moliei f�inii, s-a constatat c� aceasta este dependent� de fluctua�iile de temperatur� din camera de parazitare 
(WANG et al. 1981, PAK, 1985). 

Cele dou� specii de Trichogramma necesare efectu�rii tratamentelor de combatere se pot înmul�ii în laborator 
în perioada aprilie – august, iar durata dezvolt�rii unei genera�ii a fost influen�at� de oscila�iile de temperatur� 
înregistrate în camera de parazitare. Între cele dou� specii de Trichogramma nu s-au înregistrat diferen�e semnificative 
în ceea ce prive�te durata dezvolt�rii unei genera�ii la aceea�i temperatur�. La temperaturi sub 20°C durata dezvolt�rii 
unei genera�ii a fost mai mare, de 19 zile la specia Trichogramma embryophagum HTG. �i de 20 de zile la specia 
Trichogramma dendrolimi MATS. Fiind popula�ii locale cele dou� specii sunt iubitoare de c�ldur� �i lumin�, iar la 
temperaturi peste 25°C durata dezvolt�rii unei genera�ii scade, la 8-9 zile (tabelul 2). 

 
Tabel 2. Durata dezvolt�rii unei genera�ii de Trichogramma sp. în func�ie de temperatur�. 

Temperatura 
medie °C 

Perioada dezvolt�rii unei genera�ii (zile) 
Trichogramma 
embryophagum 

Trichogramma 
Dendrolimi 

18,5 
21,8 
25 
27 
29 

19 
11 
10 
9 
8 

20 
12 
10 
9 
8 
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Durata dezvolt�rii unei genera�ii este influen�at� �i de gazda natural�, deci de provenien�a ou�lor care sunt 
folosite ca suport de parazitare (DIKEN et al, 1986, HIEHATA et al., 1976, KLOMP et al., 1980, TAYLOR et al., 1971, 
VILLARREAL, 1980, ASHLEY et al., 1974). 

Cele dou� specii de Trichogramma au fost înmul�ite la temperatura de 25°C folosindu-se ca suport de 
parazitare ou� provenite de la 5 specii de lepidoptere: Anagasta kuehniella ZELL, gazd� folosit� în mod obi�nuit pentru 
înmul�irea trichogrammelor în laborator, Cydia molesta BUSCK, d�un�tor la piersicului, Lobesia botrana DEN. et 
SCHIFF, d�un�tor al vi�ei de vie, Pieris brassicae L., d�un�tor al verzei �i Ostrinia nubilalis HB. d�un�tor al porumbului. 

S-a constatat c� durata dezvolt�rii unei genera�ii a fost mai mare, fiind de 16-17 zile, când trichogrammele s-au 
dezvoltat în ou�le speciilor Pieris brassicae L. �i Ostrinia nubilalis HB. �i de 13-14 zile când s-au folosit ou� ale 
speciilor Cydia molesta BUSCK �i Lobesia botrana DEN. et SCHIFF, comparativ cu o durat� a dezvolt�rii de numai 10 
zile, când dezvoltarea trichogrammelor a avut loc în ou�le speciei Anagasta kuehniella ZELL (tabelul 3). 

 
Tabelul 3. Durata dezvolt�rii unei genera�ii de Trichogramma sp în func�ie de gazd�, la temperatura medie de 25°C.                 

Gazda natural� 
Durata dezvolt�rii (în zile) 

Trichogramma  
embryophagum 

Trichogramma  
Dendrolimi 

Anagasta kuehniella 
Cydia molesta 
Lobesia botrana 
Pieris brassicae 
Ostrinia nubilalis 

10 
13 
14 
17 
17 

10 
14 
13 
16 
16 

 
De asemenea, s-a constatat c� procentul de parazitare realizat de cele dou� specii de Trichogramma a fost 

diferit în func�ie de gazda oferit�. Din datele prezentate în tabel se constat� c� cel mai mare procent de parazitare, de 
97,3–99,2% realizat de cele dou� specii de Trichogramma, s-a înregistrat pe ou�le de Anagasta kuehniella ZELL, la 
fiecare genera�ie, fiind suportul de parazitare la care trichogrammele s-au adaptat în condi�ii de laborator. 

Trichogrammele provenite din ou� de Anagasta kuehniella ZELL au manifestat, în prima genera�ie o re�inere 
fa�� de noile gazde oferite �i ca urmare procentul de parazitare a fost mic, apoi la genera�ia a doua �i a treia preferin�a 
pentru noile gazde a crescut având o capacitate mare de parazitare. Astfel, Trichogramma embryophagum HTG. 
provenit� din ou� de Anagasta kuehniella ZELL �i oferindu-i-se ou� de la cele 4 specii de lepidoptere a realizat în, prima 
genera�ie, un procent de parazitare de numai 8,2-12,7%. Aceea�i constatare s-a f�cut �i pentru specia Trichogramma 
dendrolimi MATS. la care s-a înregistrat un procent de parazitare de 11,2-14,9%. La urm�toarele 2 genera�ii ob�inute 
consecutiv, procentul de parazitare a crescut la 51,7-87,4% la specia Trichogramma embryophagum HTG. �i la 69,0-
90,0% la specia Trichogramma dendrolimi MATS. (tabelul 4). 

 
Tabelul 4. Gradul de parazitare realizat de Trichogramma sp. în func�ie de gazd�. Temperatura medie de 25°C. 

Gazda natural� 
% ou� parazitate 

Trichogramma embryophagum Trichogramma dendrolimi 
G*

1 G*
2 G*

3 G*
1 G*

2 G*
3

Anagasta kuehniella 
Cydia molesta 
Lobesia botrana 
Pieris brassicae 
Ostrinia nubilalis 

97,3 
12,7 
10,8 
9,6 
8,2 

98,0 
54,7 
60,4 
32,7 
30,1 

98,5 
85,2 
87,4 
63,5 
51,7 

98,4 
14,9 
13,2 
13,8 
11,2 

99,0 
62,3 
61,0 
58,2 
60,8 

99,2 
90,0 
88,2 
89,1 
69,0 

 

*G1,G2,G3 = genera�ia întâi, a doua, a treia 
 

De men�ionat c� determin�rile privind gradul de parazitare al trichogrammelor pe diferite gazde s-a realizat în 
acela�i interval de timp, în luna iulie, când au fost colectate din câmp pupe ale celor 4 specii de lepidoptere. În condi�ii 
de laborator adul�ii ob�inu�i au depus ponta, fiind oferite apoi trichogrammelor. Din rezultatele ob�inute a rezultat c� 
gradul de parazitare al trichogrammelor a oscilat în func�ie de gazda în care s-au dezvoltat �i de cea pe care a urmat s� o 
paraziteze. 

Gradul de parazitare al trichogrammelor ob�inute în laborator a fost dependent �i de temperatura �i umiditatea 
din timpul parazit�rii. S-a stabilit c� la temperaturi sub 18°C procentul de parazitare a ou�lor de Anagasta kuehniella 
ZELL a sc�zut �i de asemenea, temperaturile de peste 30°C, asociate cu o umiditate relativ� a aerului sub 50% au 
influen�at negativ activitatea trichogrammelor de parazitare a ou�lor. Cele dou� specii de Trichogramma au realizat un 
procent mare de parazitare la temperaturi cuprinse între 20-25°C, fiind de 86-94,5% la specia Trichogramma 
embryophagum HTG. �i de 88-96,2% la specia Trichogramma dendrolimi MATS. (tabelul 5). 
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Tabel 5. Gradul de parazitare realizat de Trichogramma sp.  în func�ie de temperatur�. 

Temperatura medie °C 
% ou� parazitate 

Trichogramma 
embryophagum Htg. 

Trichogramma dendrolimi 
Mats. 

16 
18 
20 
22 
25 
31 
25 

21,0 
61,3 
86,0 
94,5 
87,2 
39,8 
5,7 

19,7 
62,8 
88,0 
96,2 
89,4 
41,3 
6,2 

 
Genul Trichogramma cuprinde un num�r mare de specii (peste 150 de specii) ce difer� între ele, fiind adaptate 

ecosistemelor pe care le ocup� �i din acest punct de vedere, se disting 3 grupe: arboricole, de câmp �i cele din preajma 
apelor (hidrofile) (KOT et al., 1997). Parazitoizii oofagi din genul Trichogramma sunt prezen�i în entomofauna 
autohton� �i prin urmare ace�tia sunt prezen�i �i în planta�iile pomicole (IACOB, 1974a, ISAC, 1973, DIACONU, 1999). 
Parazitoizii oofagi sunt prezen�i în planta�iile pomicole începând cu prima decad� a lunii mai �i pân� la sfâr�itul lunii 
septembrie. Între agrobiocenozelor studiate s-au înregistrat diferen�e privind procentul de parazitare al ou�lor de 
Anagasta kuehniella ZELL cel mai mare procent natural de parazitare a fost înregistrat în planta�iile de m�r, fiind 
cuprins în medie între 4,8-6,7%. Consider�m c� prezen�a în num�r mai mare a parazitoizilor oofagi în planta�iile de m�r 
se explic� prin faptul c� aceste planta�ii sunt atacate de mai multe specii de macrolepidoptere �i microlepidoptere care 
pot fi în mod natural gazde pentru speciile de Trichogramma. Activitatea parazitoizilor oofagi a fost influen�at� de 
factori climatici: temperatura aerului, umiditatea relativ� a aerului �i precipita�iile. Un alt factor care a influen�at 
activitatea parazitoizilor oofagi a fost factorul biotic, gazda natural�. S-a constatat c� procentul de parazitare al ou�lor 
de Anagasta kuehniella ZELL scade când în planta�iile cre�te num�rul ou�lor depuse de lepidopterele d�un�toare �i în 
care, în mod natural, parazitoizii se dezvolt� �i le prefer�. Din rezultatele ob�inute se poate concluziona c�, în efectuarea 
tratamentelor cu parazitoizi oofagi este recomandabil s� se utilizeze trichogramme ob�inute în laborator în perioada 
aplic�rii tratamentelor. Dac� se folosesc trichogramme stocate la frigider la temperatura de 3°C, perioada de stocare s� 
fie de cel mult 30-35 de zile pentru a se asigura num�rul de trichogramme stabilit ca fiind necesare pentru un tratament 
la moment dat. În reducerea num�rului de trichogramme aflate în mod natural în planta�ie, cât �i a celor introduse cu 
ocazia tratamentelor, precum �i a eficacit��ii lor o mare contribu�ie au �i fenomenele de pr�d�torism �i hiperparazitism. 

Pr�d�torii pot reduce num�rul de ou� de molia f�inii parazitate de Trichogramma spp. de pe plachetele din 
carton, amplasate în planta�ie cu ocazia lans�rilor. S-a constatat c� pe plachete, nefiind protejate, dup� amplasarea lor în 
coroana pomilor s-au instalat diferite specii de insecte �i în mod special Forficula auricularia L., Formica rufa L., 
Lasisus niger L. �i Vespa vulgaris L. care desprind �i consum� ou�le de pe plachete KOT et al., (1997) men�ioneaz� �i 
alte specii de pr�d�tori care distrug ou�le parazitate de Trichogramma, aflate pe plachete: Naconema thalissinum DEG., 
Himacerus apterus FABR., Panorpe communis L. �i Opilio parietinus DEG.  

Hiperparazi�ii. În perioada cercet�rilor întreprinse nu am constatat fenomenul de hiperparazitism. Îns�, în 
Polonia KOEHLER (1967) �i KOT et al. (1997) au observat acest fenomen la trichogrammele ce paralizeaz� ou�le 
lepidopterului Acantholyda nemoralis Thoms. Autorii cita�i men�ioneaz� dou� specii care paraziteaz� larvele 
trichogrammelor aflate în ou�le gazdei �i anume: Achrysocharella formosa WESTW (ord. Hymenoptera, fam. 
Eulophidae) �i Pachyneuron concolor FORST (ord. Hymenoptera, fam. Pteromalidae). Factorii care influen�eaz� 
eficacitatea trichogrammelor, de�i nu ac�ioneaz� simultan, este necesar s� fie cunoscu�i pentru a evita, pe cât posibil, 
efectele lor negative. 
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