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Abstract. The researches were carried aut during 1992 and 2004, the samples 
being collected more frequently between 1992 - 1995 in different localities. Larvae of 
foliophagous totricids were sampled from apple canopy, reared under laboratory 
conditions til the moths or parasitoids emerged.  

Colpoclypeus florus WALK. is a primary gregarious larval ectoparasitoid that 
was reared from eight foliophagous tortricid larvae: Acleris hastiana L., Acleris 
holmiana L., Acleris rhombana DEN. & SCHIFF. Acleris variegana DEN. & SCHIFF., 
Adoxophyes orana FISCH.V.RÖSL., Archips rosanus L., Hedya dimidioalba RETZ. and 
Rhopobota naevana  HB.  

The percentage of parasitism of the tortricid species that overwinter as imature 
larvae or eggs (H. nubiferana, A. orana, R. naevana) is low and ranges from 0,5% to 
1%. This happens because the C. florus adults emerge when the hosts are mature 
larvae or pupae.  

The percentage of parasitism of the tortricid species that have two annual 
generations (A. orana, R. naevana, A. variegana) is much higher for the second 
generation. In this case the parasitoids can be one of the important factors that controls 
the pest populations.    

The host parasitoid relationships with A. hastiana, A. holmiana, A. rhombana 
and A. variegana are new to science, while the relationships with A. orana, A. rosanus, 
H. dimidioalba and R. naevana are new to Romania. 

 
Problema protejării entomofagilor în condiţiile aplicării tratamentelor chimice a 

căpătat în ultimii ani o importanţă deosebită, reprezentând o alternativă reală de reducere 
a mijloacelor chimice de combatere şi care este în deplină concordanţă cu principiile 
producţiei organice şi a cerinţelor tot mai crescute ale omenirii de a consuma cât mai 
sănătos. 

În prezent, plantaţiile pomicole de măr ocupă suprafeţe extinse în zonele 
geografice cu un climat temperat, atât în emisfera  sudică, cât mai ales în cea nordică. In 
România, mărul este cea mai importantă cultură pomicolă, cu o răspândire din zona 
montană până în cea de câmpie, dar majoritatea suprafeţelor cu livezi intensive şi 
superintensive sunt amplasate în zona dealurilor submontane şi cea de podiş. 
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După Cydia pomonella L. (viermele merelor), care este unul dintre dăunătorii 
cheie şi care, de cele mai multe ori, impune aplicarea unor măsuri severe de combatere, 
se situează speciile de lepidoptere ale căror omizi sunt foliofage, provocând daune 
organelor verzi ale mărului (frunze, muguri, vârful lăstarilor). În condiţii normale de 
biotop, aceste din urmă specii au o importanţă economică redusă, rareori depăşindu-se  
pragul economic de dăunare. 
 Principalele specii de lepidoptere foliofage semnalate la măr aparţin familiilor 
Argyresthiidae, Choreutidae, Gelechiidae, Oecophoridae, Plutellidae, Tortricidae, 
Yponomeutidae, dintre microlepidoptere şi Dilobidae, Geometridae, Lymantriidae, 
Lasiocampidae, Lycaenidae, Noctuidae, Papilionidae dintre macrolepidoptere [2]. 
 Dintre acestea, familia Tortricidae este cea mai bine reprezentată, atât prin 
numărul de specii cât şi prin principalii indici ecologici de abundenţă şi dominanţă [1; 2; 
4]. 
 În România sunt semnalate 24 specii de tortricide foliofage la măr dintre care 17 
aparţin subfamiliei Tortricinae (Acleris hastiana L., Acleris rhombana DEN. & SCHIFF., 
Acleris variegana DEN. & SCHIFF., Acleris umbrana HB., Acleris holmiana L., 
Adoxophyes orana FISCH. V. RÖSL., Aphelia viburniana FABR., Archips podanus SCOP., 
Archips crataeganus HB., Archips rosanus L., Archips xylosteanus L., Argyrotaenia 
ljungiana THUNB., Ptycholoma lecheana L., Pandemis corylana FABR., Pandemis 
cerasana HB., Pandemis heparana DEN. & SCHIFF. şi Syndemis musculana HB.,), iar  7 
subfamiliei Olethreutinae (Ancylis achatana DEN. & SCHIFF., Ancylis selenana GUEN., 
Eudemis porphyrana HB., Hedya dimidioalba RETZ., Orthotaenia undulana DEN. & 
SCHIFF., Rhopobota naevana  HB., Spilonota ocellana DEN. & SCHIFF.). Dintre acestea, 
cea mai comună este Hedya dimidioalba RETZ., urmată de Spilonota ocellana DEN. & 
SCHIFF., Rhopobota naevana HB, dintre Olethreutinae şi Adoxophyes orana FISCH. V. 
RÖSL., Pandemis heparana DEN. & SCHIFF., Pandemis cerasana HB., Archips rosanus 
L., Archips podanus SCOP., dintre Tortricinae [6; 7]. 
 Colpoclypeus florus WALK., ca entomofag parazitoid al larvelor de lepidoptere, a 
reprezentat obiectul de studiu a multor specialişti. Astfel, cercetări despre biologia, 
etologia, spectrul de gazde şi rolul acestui parazitoid în limitarea populaţiilor unor 
tortricide dăunătoare plantelor cultivate sunt numeroase şi s-au efectuat în multe ţări cu 
tradiţie în cultura pomilor fructiferi [3; 5; 8; 9; 11; 12]. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Cercetările s-au făcut în perioada 1992 – 2004, dar eşantionări repetate au fost 

efectuate pe parcursul sezonului vegetativ în perioada 1992 – 1995. Probele au constat în 
omizi de diferite vârste ale tortricidelor foliofage, colectate în mod neselectiv din corona 
merilor, împreună cu frunzele care alcătuiau adăpostul de hrănire a acestora.  

Localităţile din care au fost prelevate marea majoritate a probelor sunt din Iaşi, 
Suceava, Bacău şi Neamţ dar şi din alte zone ale ţării, iar caracteristicile principale ale 
ecosistemelor sunt redate în tabelul 1. 

Omizile colectate au fost crescute izolat în condiţii de laborator până la apariţia 
adulţilor de tortricide sau de parazitoizi. Identificarea larvelor gazdă s-a efectuat după 
caracterele morfologice, în special după criteriul de chetotaxie [10; 13]. 
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Tabelul 1 

Principalele caracteristici ale ecosistemelor din care au fost prelevate probele 
Nr. 
crt. Caracteristici Starea 

fitosanitară Localitatea 

1. Livezi mixte din grădini particulare, 
cu suprafeţe sub 1 ha. 

Netratate Crăcăoani (NT), Balota (MH), 
Aleşd (BH), Cluj-Napoca (CJ). 

2. Trup masiv de livadă, cu o suprafaţă 
de până la 100 ha. 

Tratat intensiv cu 
pesticide până în 
1989. 

Tg.-Neamţ, Răuceşti, 
Bârgăoani (NT), Bogdăneşti 
(BC), Scobâlţeni (IS). 

3.  Plantaţie intensivă de măr Tratată în mod 
curent cu pesticide 

SCPP Fălticeni (SV), USAMV 
Iaşi – Ferma Adamachi 

4.  Plantaţie mixtă pentru consolidarea 
pantei, alcătuită din arbori şi arbuşti 
forestieri şi fructiferi. 

Netratată Iaşi-Şorogari. 

5. Amestec natural sau antropizat cu o 
mare diversitate specifică, alcătuit 
din arbori şi arbuşti din flora 
spontană şi cultivată. 

Netratat Iaşi – Grădina Botanică (IS), 
Pădurea Letea (TL) 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Colpoclypeus florus WALKER ( = silvestrii LUCCHESE) (Hym., Eulophidae) este 

un ectoparazitoid primar, gregar pe larvele a peste 35 de specii de torticide, dar şi a altor 
câtorva specii de microlepidoptere, în special fitofage la arbori şi arbuşti [14]. 

Are o răspândire vest-palearctică, dar a fost introdus şi în America de Nord, ca 
agent biologic de combatere a unor specii de tortricide dăunătoare pomilor fructiferi, aşa 
cum sunt Choristoneura rosaceana şi Pandemis pyrusana.. 

Din cele 24 specii de torticide foliofage obţinute din creşterea materialului 
colectat, C. florus s-a înregistrat din următoarele 8 specii: Acleris hastiana L., Acleris 
holmiana L., Acleris rhombana DEN. & SCHIFF. Acleris variegana DEN. & SCHIFF., 
Adoxophyes orana FISCH.V.RÖSL., Archips rosanus L., Hedya dimidioalba RETZ. şi 
Rhopobota naevana  HB., din mai multe localităţi, în special cele în care eşantionările s-
au efectuat în mod repetat în perioada de vegetaţie. 

Hibernarea se face în stadiul de pupă sau de larvă matură în adăpostul 
confecţionat de gazde, iar primii adulţi încep să apară către sfârşitul lunii aprilie şi 
începutul lunii mai, fază care corespunde ultimelor larve mature ale speciilor care 
hibernează în stadiul de larvă matură (ex.: H. dimidioalba, A. orana ş.a.) 

Înainte de ovipoziţie, femela parazitoidului determină gazda, prin înţepături 
repetate cu ajutorul oviscapului, să-şi confecţioneze un adăpost mătăsos mai dens şi 
îngust. Ouăle sunt depuse în acest adăpost, sau chiar pe suprafaţa corpului omizilor.  

Ouăle sunt albicioase, alungite, mai groase la un capăt şi puţin curbate. 
Dezvoltarea embrionară este de 2-3 zile, după care larvele tinere migrează pe corpul 
gazdelor. Larvele neonate au lungimea corpului de aproximativ 1 mm. În prima fază a 
dezvoltării lor (până ajung la o lungime de 1,5-2 mm), larvele-gazdă sunt încă vii, după 
care sunt omorâte. Larvele mature, care au o lungime de 3-4 mm, se împupează în 
interiorul adăpostului gazdei.  
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Pentru dezvoltarea larvară este nevoie de 7-10 zile, iar pentru cea pupală de 10-15 
zile, în funcţie de temperatura mediului. 

Numărul mediu de adulţi obţinuţi de pe o singură larvă-gazdă este de 8-10 
exemplare, dar este mult influenţat de mărimea acestora din urmă. Astfel, pe omizi de 1-
1,2 cm (A. holmiana, R. naevana) s-au dezvoltat câte 3-4 exemplare, iar pe omizi de 1,5-
1,8 cm (A..hastiana, A. rhombana, A. orana, H. dimidioalba), câte 10-15 exemplare, 
ajungând până la 44 exemplare pe o omidă de H. dimidioalba, colectată la data de 
8.05.1994 din Iaşi-Şorogari. 

In condiţiile climatice normale pentru zona în care au fost efectuate observaţiile, 
specia are 2-3 generaţii anuale şi un sex-raţio de 5 femele /1 mascul.  
 Procentajele de parazitare înregistrate au valori care variază în limite destul de 
largi, în funcţie de mai mulţi factori, principalul fiind cel de sincronizare a biologiei 
parazitoidului cu al gazdei. Astfel, apariţia adulţilor de C. florus din formele hibernante 
coincide cu stadiile de larvă matură sau de pupă ale speciilor de tortricide care 
hibernează ca larvă imatură (H. dimidioalba, A. orana), fapt pentru care procentajele de 
parazitare au valori mici, sub 0,5%. De asemenea, pentru tortricidele care hibernează în 
stadiul de ou (A. variegana, A. rosanus, R. naevana), aceste valori sunt mai mari (peste 
1%) deoarece adulţii parazitoidului apar atunci când gazdele se află în stadiul de larvă de 
diverse vârste, astfel încât faza de expunere la acţiunea parazitoidului este mai lungă 
(tab. 2). 

Tabelul 2 
 Procentajele globale medii de parazitare ale larvelor de tortricide de către Colpoclypeus 

florus WALK. în perioada 1992-1995. 
 

Omizi parazitate Gazda Nr. omizilor  
colectate nr. % 

Acleris variegana DEN. & SCHIFF. 19 1 5,26 
Adoxophyes orana FISCH.V.RÖSL. 429 5 1,17 
Archips rosanus L. 183 2 1,09 
Hedya dimidioalba RETZ. 2432 7 0,29 
Rhopobota naevana  HB. 1138 19 1,67 

TOTAL 4201 30 0,71 
 

Pentru gazdele care au două generaţii anuale, procentajul de parazitare la 
generaţia 2-a înregistrează valori mai mari, deoarece efectivul populaţiei parazitoidului 
creşte considerabil datorită prolificităţii ridicate. 

Astfel, în condiţiile climatice ale anului 1993 pentru localitatea Iaşi-Şorogari, R. 
naevana a avut un ciclu biologic bivoltin, iar procentajele de parazitare pentru fiecare 
eşantion prelevat sunt prezentate grafic în fig. 1. Se observă că parazitoidul îşi face 
simţită prezenţa pe această gazdă doar la generaţia a 2-a, când procentajul de parazitare a 
ajuns până la 19,4% în proba colectată la data de 8.08.1993, cu o medie pe această 
generaţie de 4,4%, iar pentru ambele generaţii, de 2,7%. 

Relaţiile gazdă-parazitoid cu Acleris hastiana, Acleris holmiana, Acleris 
rhombana şi Acleris variegana sunt noi pentru ştiinţă, iar cu Adoxophyes orana, Archips 
rosanus, Hedya dimidioalba, şi Rhopobota naevana sunt noi pentru România. 

Specia a fost obţinută pentru prima dată în România prin creşteri. 
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Fig. 1 : Procentajele de parazitare ale larvelor de Rhopobota 
naevana Hb. realizate de către Colpoclypeus florus Walk. 

pe omizi colectate de
pe măr in 1993 din Iaşi-Şorogari
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CONCLUZII 
Cercetările s-au făcut în perioada 1992 – 2004, dar eşantionări repetate au fost 

efectuate pe parcursul sezonului vegetativ în perioada 1992 – 1995, fiind colectate din 
mai multe localităţi, omizi de diferite vârste ale tortricidelor foliofage din corona 
merilor, care apoi au fost crescute în condiţii de laborator până la apariţia adulţilor de 
fluturi sau de parazitoizi. 

În urma observaţiilor efectuate asupra materialului colectat se remarcă 
următoarele concluzii principale: 

1. C. florus, ca ectoparazitoid primar şi gregar, s-a înregistrat pe următoarele 8 
specii de tortricide foliofage la măr: A. hastiana, A. holmiana, A. rhombana,  A. 
variegana, A. orana, A. rosanus, H. dimidioalba şi R. naevana; 

2. Numărul larvelor care se dezvoltă pe o omidă este mult influenţat de mărimea 
acestora din urmă, fiind în medie de 3-4 exemplare pe omizi de 1-1,2 cm (A. holmiana, 
R. naevana) şi de 10-15 exemplare pe omizi de 1,5-1,8 cm (A. hastiana, A. rhombana, 
A. orana, H. dimidioalba); 

3. Procentajele de parazitare înregistrate au valori care variază în limite destul de 
largi, în funcţie de mai mulţi factori, în special de sincronizare a biologiei parazitoidului 
cu cel al gazdei, fiind mai mici la speciile care hibernează ca larve imature (sub 0,5% la 
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H. dimidioalba), mai mari la speciile care hibernează ca ouă (1,1 % la A. rosanus) şi cele 
mai mari pentru generaţia a 2-a a unor tortricide (19,4% la R. naevana).  

4. Relaţiile gazdă-parazitoid cu A. hastiana, A. holmiana, A. rhombana şi A. 
variegana sunt noi pentru ştiinţă, iar cu A. orana, A. rosanus, H. dimidioalba şi R. 
naevana sunt noi pentru România. 
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