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Abstract. In many fruit -tree areas in our country  an important pest is 

the seeds plum sawfly (Eurytoma schreineri Schr.) The attack is recognized by 
the early fall of the fruits, begining with the end of june and reachimg maximum 
in the fist half of july, when in the seeds the larva is completly grown. At the 
speices Gras românesc, D'Agen, Stanley, the  damage can reach up to 80- 90%. 

At Eurytoma schreineri Schr we present informations regarding the 
description, biology and attacked plants. As for the biology and ecology of the 
species we presented the informations about the evolution cycle in 2002 and 
2003, we made biological papers, development diagrams. As we noticed  in all 2 
years the species spent the winter in the stage of larva in the seeds of fallen  
plums  and has a generation per year. 

 
Viespea seminţelor de prun (Eurytoma schreineri Schr.) a fost descrisă pentru 

prima dată în Rusia de Schreiner (1908) ca dăunător al fructelor de prun (Prunus 
domestica L.), în regiunea Astrahan. 

În ţara noastră a fost identificată pentru prima dată în Nordul Moldovei de către 
prof. Perju T. şi Peiu M. (1980). Între anii 1985 - 1986 şi 1993 - 1996, ani  în care au 
fost  primăveri secetoase, în livezile neângrijite, insecta a atacat 15 - 100% din fructe, 
în funcţie de perioada de înflorire a soiurilor de prun. 

Adultul (figura 1 a) are corpul lucios de culoare brun închis spre negru. Femela 
are 7,0 - 7,5 mm lungime, iar masculul are 4,0 – 6,0 mm lungime (Peiu M) 

Larva are lungimea de 7,0 – 9,0 mm, este apodă şi eucefală, de culoare albă, 
alb-murdar, în formă de semilună, capsula cefalică slab gălbuie şi cu mandibule brunii 
(fig. 1 b). 

Viespea Eurytoma schreineri Schr. iernează în stadiul de larvă în sâmburii 
prunelor căzute (fig. 1 c)  şi are o generaţie pe an. La sfârşitul lunii aprilie, când 
temperatura depăşeşte 10°C, larvele se transformă în pupă. Când temperatura 
depăşeşte 15,6°C apar adulţii (fig. 1 e), care rod în pereţii sâmburilor orificii circulare 
de 1,0 – 1,4 mm în diametru şi zboară în natură.  

Larvele se hrănesc cu conţinutul sâmburilor, într-un fruct dezvoltându-se o 
singură larvă. În urma atacului, fructele cad, începând cu sfârşitul lunii iunie şi până 
în august. La completa dezvoltare, larvele intră în diapauza estivală, continuată cu 
diapauza hiemală. Înainte să cadă, fructele atacate au o culoare mai deschisă şi nu 
prezintă nici o perforaţie la exterior, fiind perfect vindecate. Atacul se constată atunci 
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când se sparg sâmburii, iar în interiorul acestora se găsesc larvele viespii care au 
consumat în întregime sămânţa. 
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Fig. 1 - Eurytoma schreineri Schr. 

a,e-adult; b-larvă, c-larvă în diapauza hiemală; d-pupă matură; f-orificii de ieşire adulţi 
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MATERIALUL ŞI METODA DE LUCRU 

Pentru specia Eurytoma schreineri Schr. (viespea seminţelor de prun) 
observaţiile în anul 2002 au fost efectuate în plantaţia de prun la soiul Tuleu gras. 

Pentru aceasta au fost prelevate probe de sâmburi, fiecare probă cuprinzând 
câte 100 de sâmburi de sub coroana pomilor, aleşi la întâmplare. 

Din analiza datelor din tabelul 1, rezultă că au fost efectuate un număr de 8 
recoltări la intervale de circa 2 săptămâni. Prima recoltare s-a efectuat la data de 
10.03.2002 iar ultima recoltare pe data de 12.05.2002. 

Din observaţiile noastre primele pupe apar în anul 2002 pe data de 20.03 iar 
primii adulţi apar în jurul datei de 20.04. Pe baza acestor date şi a celor furnizate 
de Staţia de prognoză şi avertizare Iaşi, s-au întocmit tabelul de sinteză (tab. 2) şi 
fişa biologică a speciei, din care rezultă că specia are o generaţie pe an şi iernează 
în stadiul de larvă matură în interiorul sâmburilor fructelor atacate.  

 
Tabelul 1 

Data recoltării probelor şi stadiul în care se află dăunătorul  
viespea seminţelor de prun – Eurytoma schreineri Schr., în anul 2002 

 
Nr. 
crt 

Data recoltării 
probelor 

Nr de sâmburi 
observaţi 

Nr de sâmburi în care se 
găseşte dăunătorul 

Stadiul în care 
se află 

1 10.03 100 50 Larvă 

2 20.03 100 47 Pupă-20 
Larvă-27 

3 1.04 100 32 Pupă-28 
Larvă-4 

4 10.04 100 30 
Pupe adulte-10 

Pupe galbene-18 
Larve mature-2 

5 20.04 100 38 

Adult-14 
Pupe adulte-20 
Pupe galbene-2 

Larvă-2 

6 30.04 100 12 Adult-10 
Pupă-2 

7 6.05 100 2 Adult-2 
8 12.05 100 - - 

 

REZULTATE OBŢINUTE 
În anul 2002, apariţia viespilor a fost înregistrată începând cu data de 15.04, 

la Σ(tn-t0) = 105,1°C. Viespile se hrănesc cu nectarul florilor de la prun, porumbar, 
mirobolan etc. se împerechează, după care femela perforează pulpa fructelor şi 
depune câte un ou în seminţele moi ale fructelor, când sâmburii sunt neîntăriţi. 

Primele ouă s-au înregistrat în jurul datei de 10.05 la Σ(tn-t0) = 283,17°C. 
După o perioadă de incubaţie de 7-10 zile, încep să apară larvele. 



 1134

Primele larve au fost semnalate în data de 17.05 la Σ(tn-t0) = 349,5°C. 
Perioada de hrănire a fost de 14 - 20 zile, după care fructele atacate încep să cadă. 

 
Tabelul 2 

Tabelul de sinteză al speciei Eurytoma schreineri Schr. în anul 2002 

Nr crt Stadiul 
biologic Data primei apariţii Data ultimei apariţii Temp. 

efectivă 
1 Pupă 20.03 28.04 19,34°C 
2 Adult 15.04 22.05 105,10°C 
3 Ou 10.05 7.06 283,17°C 
4 Larvă 17.05 Iernează 349,5°C 

 
 
Pornind de la condiţiile climatice (temperatură, umiditate, precipitaţii), 

fenologia soiurilor de prun, biologia speciei Eurytoma schreineri Schr., în anul 
2002, s-a întocmit  graficul dezvoltării speciei (graficul 1). 
 

 
Graficul 1 -  Ciclul biologic la specia Eurytoma schreineri Schr., în anul 2002 
 
În anul 2003, apariţia viespilor a fost înregistrată începând cu sfârşitul lunii 

aprilie, în ziua de 21.04, la Σ(tn-t0) = 98,4°C. Viespile se hrănesc cu nectarul 
florilor de la prun, porumbar, mirobolan, cireş, vişin, apoi se împerechează, după 
care femela perforează pulpa fructelor tinere cu ovipozitorul şi depune câte un ou 
în seminţele moi ale fructelor verzi, atunci când sâmburii sunt neîntăriţi. 

Primele ouă s-au înregistrat în jurul datei de 9.05 la Σ(tn-t0) = 279,65°C. 
După o perioadă de incubaţie de 10-11 zile, încep să apară larvele. 
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Primele larve au fost semnalate în decada a II-a a lunii mai, din 17.05 la 
Σ(tn-t0) = 342,74°C. Perioada de hrănire a fost de 14 - 20 zile, după care fructele 
atacate încep să cadă. 

Ţinând cont de condiţiile climatice (temperatură, umiditate, precipitaţii), de 
fenologia soirilor de prun, de biologia speciei Eurytoma schreineri Schr. s-au 
întocmit tabelul de sinteză (tab. 3) şi graficul dezvoltării speciei (graficul 2). 

 
Tabelul 3 

Tabelul de sinteză al speciei Eurytoma schreineri Schr. în anul 2003 
Nr 
crt Stadiul biologic Data primei apariţii Data ultimei apariţii Temp. 

efectivă 
1 Pupă 1.04 28.04 16.7°C 
2 Adult 21.04 19.05 98,4°C 
3 Ou 9.05 27.06 279,65°C 
4 Larvă 17.05 Iernează 342,74°C 

 
 

 
 

Graficul 2 - Ciclul biologic la specia Eurytoma schreineri Schr., în anul  2003 
 

CONCLUZII 
Prognoza apariţiei viespii seminţelor de prun s-a făcut pe baza observaţiilor 

din primăvară, la începutul lunii martie şi până la începutul lunii mai, când s-a 
verificat  densitatea şi viabilitatea larvelor hibernante din sâmburii de sub coroana 
pomilor, prin metoda sondajelor. Sondajele au constat în recoltarea sâmburilor 
existenţi la suprafaţa solului şi de sub frunzele de sub pomi. 

( )∑ − 0ttn
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În urma analizei acestora în laborator, prin spargerea sâmburilor 
prunelor, s-a constatat că, în anul 2002, din cei 100 sâmburi analizaţi, din 
prima probă, 50 prezentau larve de viespea sâmburilor de prun. 

În anul 2002, primii adulţi au fost înregistraţi începând cu data de 15.04; 
primele ouă în data de 10.05, iar primele larve au fost semnalate în data de 17.05 

În anul 2003 apariţia viespilor a fost înregistrată începând cu sfârşitul lunii 
aprilie – 21.04; primele ouă s-au înregistrat în jurul datei de 9.05, iar primele larve 
au fost înregistrate în decada a II-a a lunii mai – 17.05 

În perioada de observaţii, în condiţiile climatice ale zonei, viespea 
sâmburilor de prun – Eurytoma schreineri Schr., a prezentat o singură 
generaţie pe an. 
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