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Abstract. In Iaşi ecological conditions the author observed the evolution of 
roses, twisted wasp –Blennocampa pusilla Klug. 

After the observations the author draw the conclusion that this pest have one 
generation per year. Synthesis tables were made for Blenocampa Pusilla Klug. Specie 
and with them the pest biological tables were created. On the basis of biological, 
ecological and phonological dates the warning treatments graphics were setteled 
down. One treatment was warned in 2000, 2001 and 2002. 

 
În condiţiile ecologice de la Iaşi s-a urmărit evoluţia viespii sucitoare a 

trandafirului –Blenocampa pusilla Klug. În urma observaţiilor făcute s-a stabilit că acest 
dăunător prezintă o generaţie pe an. 

S-au întocmit tabele de sinteză a speciei Blenocampa pusilla Klug pe baza cărora 
s-au întocmit fişele biologice ale dăunătorului. 

Pe baza datelor criteriilor: biologic, ecologic şi fenologic s-au întocmit graficele 
de avertizare a tratamentelor.  

S-au avertizat câte 1 tratament în anul 2000, 2001 şi 2002. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
S-au întocmit tabelele de sinteză a speciei Blenocampa pusilla Klug în care sunt 

specificate stadiile de dezvoltare, durata acestora în funcţie de suma temperaturilor efective. 
Avertizarea tratamentelor a fost elaborată pe baza datelor următoarelor criterii: 

1) Criteriul biologic - urmărirea biologiei dăunătorului. 
2) Criteriul ecologic –înregistrarea condiţiilor climatice: temperatura aerului, umiditatea 

relativă şi precipitaţiile căzute. 
3) Criteriul fenologic –urmărirea fazelor de creştere şi înflorire a trandafirului. 

Datele furnizate de aceste criterii se înscriu într-un grafic şi prin corelarea lor se emit 
avertizările. 

REZULTATE OBŢINUTE 
În tabelele 1, 2 şi 3 sunt prezentate datele de sinteză ale dăunătorului 

Blenocampa pusilla Klug în anii 2000-2002, din care rezultă că specia prezintă o 
generaţie pe an. 

În graficele nr. 1, 2 şi 3 se prezintă evoluţia şi avertizarea tratamentelor pentru 
specia Blenocampa pusilla Klug pentru cei trei ani luaţi în observaţie. 
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Tabelul 1 

 
Tabelul de sinteză a speciei Blennocampa pusilla Klug.  

în anul 2000, în condiţiile ecosistemului Iaşi 
 

Nr. 
crt. 

Stadiul biologic  
de dezvoltare 

Data primei 
apariţii 

Data ultimei 
apariţii  

Suma 
temperaturilor 

efective  
Σ(tn-t0) 

1. Pupă 27 IV 10 V 52,4 
2. Adult (G1) 11 V 16 VI 297,6 
3. Ou 12 VI 19 VI 340,5 
4. Larvă 20 VI iernează 679,4 

 
T0 = 9ºC –pragul inferior de dezvoltare, de la care dăunătorul îşi începe activitatea în primăvară 
 
 

Tabelul 2 
 

Tabelul de sinteză a speciei Blenocampa pusilla Klug.  
în anul 2001, în condiţiile ecosistemului Iaşi 

 

Nr. 
crt. 

Stadiul biologic  
de dezvoltare 

Data primei 
apariţii 

Data ultimei 
apariţii  

Suma 
temperaturilor 

efective 
Σ(tn-t0) 

1. Pupă 28 IV 19 V 95,4 
2. Adult (G1) 20 V 17 VI 310,4 
3. Ou 15 VI 30 VI 520,2 
4. Larvă 31 VI iernează 720,0 

 
T0 = 9ºC –pragul inferior de dezvoltare, de la care dăunătorul îşi începe activitatea în primăvară 
 
 

Tabelul 3 
 

Tabelul de sinteză a speciei Blenocampa pusilla Klug.  
în anul 2002, în condiţiile ecosistemului Iaşi 

 

Nr. 
crt. 

Stadiul biologic 
de dezvoltare 

Data primei 
apariţii 

Data ultimei 
apariţii  

Suma 
temperaturil
or efective  
Σ(tn-t0) 

1. Pupă 24 IV 11 V 72,6 
2. Adult (G1) 12 V 16 VI 210,7 
3. Ou 14 VI 24 VI 480,1 
4. Larvă 25 XI iernează 610,2 

 
T0 = 9ºC –pragul inferior de dezvoltare, de la care dăunătorul îşi începe activitatea în primăvară 
 
 



 

 
Fig. 1 - Graficul evoluţiei şi avertizarea tratamentelor  

la specia Blennocampa pusilla Klug. în anul 2000 
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Fig. 2 - Graficul evoluţiei şi avertizarea tratamentelor  
la specia Blennocampa pusilla Klug. în anul 2001 
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Fig. 1 - Graficul evoluţiei şi avertizarea tratamentelor  
la specia Blennocampa pusilla Klug. în anul 2002 
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CONCLUZII 
 

Viespea sucitoare a trandafirului Blenocampa pusilla Klug. a prezentat, în 
condiţiile de la Iaşi, o generaţie pe an. 

Pentru combaterea speciei Blenocampa pusilla Klug. s-au aplicat tratamente la 
avertizare, în funcţie de evoluţia dăunătorului, în corelaţie cu temperatura, umiditatea 
relativă şi precipitaţiile din fiecare an. 

Ţinându-se cont de datele criteriului biologic şi ecologic s-a avertizat câte un 
tratament chimic. 

În anul 2000 s-a avertizat tratamentul în perioada 05 VII-12 VII, în anul 2001, în 
perioada 03 VII -10 VII, iar în anul 2002, între 01 VII – 08 VII. 

S-au folosit produsele: 
• Fastac 10 EC -0,02%; 
• Talstar 10 EC -0,04%; 
• Reldan 40 SC -0,08%. 
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