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Abstract. Carried out between 2000 and 2003 (in two southern vineyards, 
Ştefăneşti-Argeş and Dăbuleni-Dolj) the observations pointed out some aspects about 
the effect of pesticides on parasitoids responsible of the reduction of the Sparganothis 
pilleriana populations. The Dăbuleni vineyard was not treated with pesticides between 
1996-2001 and the Ştefăneşti vineyard was treated intensively until 2000. The 
observations revealed an ascending evolution of the percentage of parasitizing in 
Ştefăneşti vineyard, from 18.75% in 2000 to 27.87% in 2001, while in Dăbuleni, the 
percentage of parasitizing reduced from 28.37% in 2001 to 10.96% in 2002. In 
Ştefăneşti, the number of parasitoids species increased from 6 species in 2000 to 12 
species in 2002, while in Dăbuleni, the number of parasitoids reduced from 19 species 
in 2000-2001 to 8 species in 2002. The observations revealed a significant effect of 
pesticides on the parasitoids species. This effect acts on two distinctive ways: direct 
action in reduction of host and indirect action in reduction of parasitoids. 

 
Pesticidele, deşi oferă o mare satisfacţie prin acţiunea lor severă asupra  populaţiilor 

insectelor dăunătoare, prezintă o toxicitate foarte mare asupra parazitoizilor şi prădătorilor, 
ceea ce duce la distrugerea echilibrului agroecosistemului vizat şi, în cele din urmă, la 
mărirea populaţiilor dăunătorilor (Perju şi colab., 1988). Datorită importanţei economice a 
ecosistemelor viticole, acestea au fost supuse de-a lungul timpului unor tratamente 
sistematice pentru combaterea dăunătorilor şi, în principal, a moliilor viţei de vie, 
neglijându-se efectul asupra entomofagilor (Filip, 1984; Predescu, 1966). În ultimii ani s-
a pus accent pe utilizarea unor  pesticide selective faţă de parazitoizii şi prădătorii 
populaţiilor moliilor viţei de vie (Filip, 1994). 

Modul nefast în care acţionează pesticidele asupra parazitoizilor moliei frunzelor viţei 
de vie, Sparganothis pilleriana este prezentat în articolul de faţă. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Pentru a pune în evidenţă speciile de parazitoizi care acţionează asupra populaţiilor 

de S. pilleriana, în perioada 2000-2003 au fost colectate stadiile de dezvoltare ale 
dăunătorului, în două podgorii din sudul României: Ştefăneşti-Argeş şi Dăbuleni-Dolj. 
Ulterior, s-au făcut creşteri în laborator pentru a identifica speciile de parazitoizi şi 
procentajele de parazitare realizate de acestea asupra populaţiilor de S. pilleriana. Cele 
două regiuni viticole diferă prin regimul tratamentelor chimice efectuate în viile cu atac de S. 
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pilleriana în perioada observaţiilor. Astfel, la Dăbuleni, în via cu atac de S. pilleriana nu s-au 
făcut tratamente cu insecticide în perioada 1996-2001, dar în prima decadă a lunii iunie 
2002, la sfârşitul înfloritului, s-a efectuat un tratament cu  insecticidul Sumi-Alpha 2,5 EC, 
0,05% pentru combaterea larvelor mature de S. pilleriana. Acest insecticid face parte din 
categoria „Piretroizi de sinteză”, grupa toxicologică III. La Ştefăneşti, în perioada 1996-2000, 
s-au efectuat tratamente chimice sistematice împotriva larvelor moliilor strugurilor, conform 
tabelului 1.  

Tabelul 1  
Regimul tratamentelor cu insecticide efectuate în viile din Ştefăneşti  

An Data efectuării 
tratamentului 

Generaţia 
moliilor 

strugurilor 
Tipul de insecticid 

26-31.05 G1 Neoron 0,600 l/ha 1996 
23-26.06 G2 Danirun 0,600 l/ha 
26-31.05 G1 Neoron 0,600 l/ha 1997 23-26.06 G2 Danirun 0,600 l/ha 

1998 1-7.06 G1 Kelthane 1,2 l/ha 
1999 24-29.05 G1 Mitigan 0,2%/ha 

25-31.05 G1 Neoron 0,250 ml/ha 2000 19-26.06 G2 Mitigan 0,2%/ha 
Tratamentele care se efectuează împotriva larvelor tinere din prima generaţie a 

moliilor strugurilor vor acţiona şi împotriva larvelor de S.pilleriana,  prezente în vie în aceeaşi 
perioadă. În perioada 2001-2003 nu s-au mai făcut tratamente cu insecticide. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Se constată că, la Dăbuleni unde climatul este favorabil dezvoltării moliei 

Sparganothis pilleriana (Den. et Schiff.), iar în vie nu se fac tratamente cu insecticide (până 
în 2002), populaţia dăunătorului este controlată de un număr mare de specii de parazitoizi: 
19 specii de parazitoizi primari şi hiperparazitoizi obţinute în perioada 2000-2001. De altfel, 
o biocenoză stabilizată se caracterizează printr-o diversitate ridicată, un număr mare de 
specii putând să convieţuiască şi să se dezvolte normal (Stugren, 1994). 

În perioada 2002-2003, la Dăbuleni apar o serie de schimbări datorită tratamentului 
cu insecticide efectuat la începutul lunii iunie 2002. Astfel, din totalul celor 146 exemplare 
colectate în 2002 doar 16 au fost parazitate, parazitoizii respectivi fiind obţinuţi din creşterea 
larvelor. Prin urmare, în vie nu au mai fost prezenţi parazitoizii pupelor întâlniţi în anii 
precedenţi: Brachymeria intermedia, Itoplectis maculator, Dibrachys cavus etc, situaţie care 
se răsfrânge asupra valorii mici a procentului de parazitare: 10,96%, faţă de 28,37% în anul 
2000 şi 21,75% în anul 2001 (tabelul 2, fig. 1). După efectuarea tratamentului au existat 
două date de colectare. O primă colectare s-a făcut la câteva zile de la tratament, procentul 
de parazitare al larvelor şi pupelor fiind de 20,45%. Valoarea procentajului de parazitare este 
apropiată de a celor înregistrate în anii precedenţi la date apropiate. Rezultă că toate 
exemplarele au fost parazitate înainte de efectuarea tratamentului, când parazitoizii erau 
prezenţi în vie. A doua colectare s-a făcut cu două săptămâni mai târziu, când un număr mic 
de  larve şi pupe de S. pilleriana au supravieţuit, dar nici unul nu a fost parazitat. Prin 
urmare, insecticidul respectiv şi-a dovedit eficienţa faţă de dăunător – molia frunzelor viţei 
de vie -  dar şi faţă de parazitoizi. În anul 2002 s-au obţinut doar 6 specii de parazitoizi 
primari şi 2 specii de hiperparazitoizi. În anul 2003 colectările nu au fost posibile, atacul 
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moliei fiind slab. Din figura 1 se constată că în localitatea Dăbuleni, din cauza tratamentelor 
chimice, rata parazitismului s-a redus drastic. 

La Ştefăneşti, climatul  nefavorabil dăunătorului până în anul 2000 şi tratamentele 
chimice efectuate în timp s-au exprimat printr-un număr mic de specii de parazitoizi primari: 
6 specii în anul 2000. Ulterior, populaţia este în creştere, iar numărul relaţiilor trofice gazdă 
– parazitoid creşte de la an la an, astfel încât în 2002 se ajunge ca populaţia să fie controlată 
de 11 specii de parazitoizi primari şi o specie de parazitoid secundar (tab. 2).  

Tabelul 2 
Procentajele de parazitare realizate de speciile de parazitoizi primari  

Parazitoizii primari 
Data colectării Nr. larve şi 

pupe Nr. de 
exemplare 

Număr de 
specii 

% de 
parazitare 

9.05.2000 68 16 3 23,63 
26.05. 84 13 4 15,48 
27.06. 56 31 4 55,36 
5.08. 7 1 1 14,29 

Total 2000 215 61 9 28,37 
7.05. 8 0 0 0 
28.05. 83 12 5 14,46 
19.06. 115 16 6 13,91 
5.07. 88 36 9 40,91 
31.07 14 3 2 21,43 

Total 2001 308 67 14 21,75 
9.05.2002 21 0 0 0 

27.05. 73 7 3 9,59 
17.06. 44 9 5 20,45 
3.07. 8 0 0 0 

Total 2002 146 16 6 10,96 

D
ăb

ul
en

i 

Total 2003 3 0 0 0 
2.06.2000 23 3 2 13,04 

9.06. 26 7 5 26,9 
25.06. 15 2 2 13,33 

Total 2000 64 12 6 18,75 
16.06.2001 56 6 3 10,71 

26.06. 25 1 1 4,00 
29.06. 23 5 4 21,73 
12.07. 20 6 3 30,00 

Total 2001 124 18 6 14,52 
19.05.2002 8 4 3 50 

4.06. 41 7 6 17,07 
13.06. 33 1 1 3,03 
28.06. 55 12 5 21,81 
1.07. 16 3 1 18,75 
13.07. 7 2 1 28,57 
23.07. 4 1 1 25 

Total 2002 164 30 11 18,29 
10.05.2003 6 0 0 0 

1.06. 50 15 5 30 
12.06. 27 4 2 14,81 
17.06. 35 13 3 37,14 
11.07. 4 2 2 50 

Şt
ef
ăn

eş
ti 

Total 2003 122 34 8 27,87 
 
Dacă în anul 2000, populaţia de S. pilleriana a fost parazitată în proporţie de 

18,75%, în anii 2002 şi 2003 are loc o creştere a ratei de parazitare: 18,29%, respectiv, 



27,87%. Se constată că absenţa tratamentelor cu insecticide şi climatul favorabil 
dezvoltării gazdei determină o evoluţie ascendentă a parazitismului în localitatea 
Ştefăneşti (fig. 1). 
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Fig. 1 - Evoluţia parazitismului primar la Sparganothis pilleriana (Den. et Schiff.) 

 în localităţile Dăbuleni şi Ştefăneşti  

CONCLUZII 
Observaţiile efectuate în perioada 2000-2003, au relevat o influenţă semnificativă 

a tratamentelor cu insecticide asupra parazitoizilor moliei frunzelor viţei de vie. În 
absenţa tratamentelor cu insecticide, se constată o evoluţie ascendentă a parazitismului 
în viile din Ştefăneşti, de la 18,75% în anul 2000 la 27,87% în anul 2003. În acelaşi 
timp, are loc o diversificare a speciilor de parazitoizi: de la 6 specii în 2000 la 12 specii 
în 2002.  La Dăbuleni, ca urmare a tratamentului cu insecticide, rata parazitismului se 
reduce de la 28,37% în anul 2000 la 10,96% în anul 2002, în timp ce numărul speciilor 
de parazitoizi scade de la 19 în anul 2000 la 8 specii în anul 2002. Efectul tratamentelor 
chimice se realizează pe două căi distincte care conlucrează la reducerea populaţiilor 
parazitoid-gazdă: prin acţiune directă, constând în reducerea populaţiei-gazdă şi prin 
acţiune indirectă, constând în anihilarea parazitoizilor. 
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