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Abstract. Between 2002 - 2003 based upon the researches of the biology 

and ecology of  Grapholitha funebrana  Tr. and Eurytoma schreineri Schr. 
species, we studied the efficency of insecticides for these species.  We tested 
insecticides from synthetic piretroids group, organophosforic, carbamic and 
metamorphose inhibitors, and biological products. All the products had a big 
efficiency, the best results were for Cypermetrin 10CE - 0,05%, Victenon 50WP 
0,1% and Karate 2,5CE - 0,03%,  the attack degree of fruits was between 0 - 
1%.. The biological products: Dipel and Bactospeine had a lower efficiency, the 
degree of attacked fruits was between 19-21%. 

 
Prunul, specie cu vechi tradiţii de cultură pe teritoriul ţării noastre, este una 

din cele mai importante specii pomicole, fructele sale fiind apreciate şi mult 
solicitate atât pentru consum în stare proaspătă, cât şi pentru industrializare.  

În urma numeroaselor cercetări asupra dăunătorilor din plantaţiile de 
prun, a reieşit faptul că acesta este atacat de un număr foarte mare de dăunători, 
care în funcţie de zonă, de condiţii climatice, etc., pot influenţa negativ producţia 
de fructe.  

Metoda chimică a fost şi este metoda cea mai utilizată şi constă în 
aplicarea de tratamente chimice în cazul în care celelalte măsuri (agrotehnice, 
fizico-mecanice, biologice,etc.) nu au limitat populaţiile de dăunători sub pragul 
economic de dăunare (P.E.D.) specific pentru fiecare specie. Tratamentele se 
efectuează numai la avertizare şi se urmăreşte folosirea de produse mai ales din 
grupa a III-a şi a IV-a de toxicitate, în scopul protejării faunei utile din cadrul 
plantaţiilor pomicole, cu rol important în menţinerea echilibrului biocenotic.  

MATERIALUL ŞI METODA DE LUCRU 
În perioada 2002 – 2003, pe baza observaţiilor privind biologia şi ecologia 

speciilor Grapholitha funebrana Tr. (viermele prunelor) şi Eurytoma schreineri Schr. 
(viespea seminţelor de prun), s-a urmărit eficacitatea unor produse insecticide aplicate 
pentru combaterea acestora. S-au testat insecticide din grupa piretroizilor sintetici, 
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organofosforici, carbamici şi inhibitori ai metamorfozei insectelor. Experienţele s-au 
efectuat în plantaţia de prun la soiul Tuleu gras. 

În anul 2002 în experienţele de combatere s-au utilizat: 
- produse piretroide: Decis 2,5EC în concentraţie de 0,05% şi 0,06%; Karate 2,5EC 

în două concentraţii 0,03% şi 0,01%; 
- produsul carbamic: Victenon 50WP în concentraţie de 0,075%; 
- produse biologice: Dipel 0,1% şi Bactospeine 0,4% 

În anul 2003 în experienţele de combatere s-au utilizat: 
- produse piretroide: Decis 2,5EC în concentraţie de 0,02%; Cypermetrin 10EC în 

concentraţie de 0,05%; 
- produsul carbamic: Victenon 50WP în concentraţie de 0,075%; 
- produsul inhibitor al  metamorfozei insectelor: Dimilin 25 WP 0,07% 

Varianta martor s-a considerat varianta tratată cu produsul obţinut din seminţele 
de Azadirachta indica Juss., care posedă proprietăţi insecticide, nematocide, 
bactericide, antivirale, antifungice etc. Emulsia de Azadirachta indica Juss., s-a 
obţinut prin mojararea a 100g fructe în anul 2002 şi 150 g fructe în anul 2003, cu 
o zi înainte de aplicare şi amestecarea acestora într-o cantitate de 5 litri de apă. 
În ziua aplicării soluţia astfel obţinută s-a filtrat şi s-a amestecat în 100 litri apă, 
rezultând o concentraţie de 0,1%, respectiv 0,15%. Tratamentul s-a aplicat 
utilizând aparatul de stropit manual. 

Pentru urmărirea dinamicii speciei Grapholitha funebrana Tr. au fost folosite 
capcanele cu feromoni sexuali ATRAFUN. Capcanele au fost instalate în coroana 
pomilor, câte o capcană pentru fiecare test, la distanţa de 30 m una de alta. Instalarea 
capcanelor s-a făcut la începutul lunii mai, numărarea capturilor s-a efectuat la interval 
de 3-5 zile până la sfârşitul lunii iulie. Schimbarea capacului adeziv împreună cu 
feromonul sexual s-a făcut lunar. Eficacitatea produselor s-a urmărit prin stabilirea 
frecvenţei fructelor atacate în cadrul fiecărei variante prin recoltarea a 100 fructe din 
pom şi din cele căzute sub coroana pomilor, exprimate procentual. 

 
REZULTATE OBTINUTE 

Pentru combaterea speciei Grapholitha funebrana Tr., în anul 2002 s-au 
utilizat produsele: 
- Decis 0,06% la care frecvenţa fructelor atacate a fost de 1,5%;  
- Victenon 0,075% şi Karate 0,01% cu o frecvenţă de fructe atacate de 1,0%;  
- produsele biologice Dipel 0,1% şi Bactospeine cu o frecvenţă cuprinsă între 

21 – 19%.  
- la varianta martor, la care s-a aplicat azadirachtin, frecvenţa fructelor atacate 

a fost mai mare fiind de 26,5%, cu o eficacitate mai scăzută a tratamentului 
(tab. 1, graficul 1). 

Tabelul 1  
Eficacitatea produselor piretroide, carbamice şi biologice utilizate în  

combaterea speciilor Grapholitha funebrana  Tr., în anul 2002 

Varianta Produsul Doza % fructe 
atacate 

Eficacitatea tratamentului 
(E%) 

V1 Decis 2,5 CE 0,06 1,5 98,5 
V2 Victenon 50 WP 0,075 1,0 99,0 
V3 Karate 2,5 EC 0,01 1,0 99,0 
V4 Dipel 0,1 21,0 89,0 
V5 Bactospeine 0,4 19,0 81,0 
V6 Martor  26,5 73,5 
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Graficul 1 - Frecvenţa fructelor atacate după aplicarea tratamentelor pentru combaterea 

speciei Grapholitha funebrana  Tr., în anul 2002 
 

Pentru combaterea speciei Eurytoma schreineri Schr., în anul 2002, s-au 
utilizat produsele: 
- Decis 0,05% la care frecvenţa fructelor atacate a fost de 2,0%;  
- Karate 0,03% cu o frecvenţă de fructe atacate de 0,8%;  
- produsele biologice Dipel 0,1% şi Bactospeine cu o frecvenţă cuprinsă între 

21 – 19%.  
- la varianta martor, la care s-a aplicat azadirachtin, frecvenţa fructelor atacate 

a fost mare fiind de 79,0%, cu o eficacitate foarte scăzută a tratamentului 
(tab. 2, graficul 2). 

Tabelul 2 
Eficacitatea produselor piretroide, carbamice şi biologice utilizate în  

combaterea speciei Eurytoma schreineri Schr., în anul 2002 
Varianta Produsul Doza % fructe 

atacate 
Eficacitatea tratamentului 

(E%) 
V1 Decis 2,5 CE 0,05 2,0 98,0 
V2 Karate 2,5 EC 0,03 0,8 99,2 
V3 Dipel 0,1 21,0 89,0 
V4 Bactospeine  0,4 19,0 81,0 
V5 Martor  79,0 21,0 
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Graficul 2 - Frecvenţa fructelor atacate după aplicarea tratamentelor pentru combaterea 
speciei  Eurytoma schreineri Schr., în anul 2002 



În anul 2003, pentru combaterea speciei Grapholitha funebrana Tr., s-au 
utilizat produsele: 
- Cypermetrin 0,05% şi Victenon 0,1% la care frecvenţa fructelor atacate a fost 

de 0,0%;  
- Victenon 0,075% cu o frecvenţă a fructelor atacate de 1,0%;  
- Dimilin 0,07% cu o frecvenţă de 1,7%.  
- la varianta martor, la care s-a aplicat azadirachtin, frecvenţa fructelor atacate 

a fost de 29%, cu o eficacitate scăzută a tratamentului (tab. 3, graficul 3). 
 

Tabelul 3 
Eficacitatea produselor piretroide, carbamice şi biologice utilizate în  

combaterea speciilor Grapholitha funebrana  Tr., în anul 2003 
 

Varianta Produsul Doza % fructe 
atacate 

Eficacitatea tratamentului 
(E%) 

V1 Victenon 50 WP 0,075 1,0 99,0 
V2 Dimilin 25WP 0,07 1,7 98,3 
V3 Victenon 50 WP 0,1 0,0 100 
V4 Cypermetrin 10 EC 0,05 0,0 100 
V5 Martor   29,0 71,0 
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Graficul 3 - Frecvenţa fructelor atacate după aplicarea tratamentelor pentru combaterea 
speciei  Grapholitha funebrana  Tr., în anul 2003 

 
Pentru combaterea speciei Eurytoma schreineri Schr., în anul 2003, s-au 

utilizat produsele Decis 0,02% la care frecvenţa fructelor atacate a fost de 2,4% şi 
produsul Cypermetrin 0,05% cu o frecvenţă a fructelor atacate de 0%, eficacitatea 
produselor fiind foarte bună.   

La varianta martor, la care s-a aplicat azadirachtin, frecvenţa fructelor 
atacate a fost mare fiind de 85,0%, cu o eficacitate foarte scăzută a tratamentului 
(tab. 4, graficul 4). 
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Tabelul 4 
Eficacitatea produselor piretroide şi biologice utilizate în  

combaterea speciei Eurytoma schreineri Schr., în anul 2003 
Varianta Produsul Doza % fructe 

atacate 
Eficacitatea tratamentului 

(E%) 
V1 Decis 2,5 CE 0,02 2,4 97,6 
V2 Cypermetrin 10 EC 0,05 0,0 100 
V3 Martor   85,0 15,0 
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Graficul 4 - Frecvenţa fructelor atacate după aplicarea tratamentelor pentru combaterea 

speciei  Eurytoma schreineri Schr., în anul 2003 
 

CONCLUZII 
1. Dintre produsele testate împotriva speciei Grapholita funebrana Tr., în 

anii de experimentare, cele mai bune rezultate s-au obţinut în urma 
aplicării produselor Fastac 10 EC, Reldan 40 EC, Karate 25 CE, Victenon 
50 WP şi Cypermetrin 10 EC, a căror eficacitate a fost cuprinsă între 
98,0% şi 100% procentul de fructe atacate fiind cuprins între 0 – 2%.  

2. Produsele biologice: Dipel şi Bactospeine au avut o eficacitate mai 
scăzută, procentul fructelor atacate fiind cuprins între 19 – 21%. 

3. La varianta martor, varianta tratată cu produsul obţinut din seminţele de 
Azadirachta indica Juss., eficacitatea tratamentelor a fost scazută, 
procentul de fructe atacate fiind cuprins între 26,5 – 29%. 

4. Pentru combaterea speciei Eurytoma schreineri Schr., în urma cercetărilor 
întreprinse în cei doi ani, se recomandă aplicarea unuia din produsele: 
Decis 2,5 EC Karate 2,5 EC, Victenon 50 WP, Cypermetrin 10 EC şi 
Dimilin 20 WP, care au prezentat eficacitate între 97,6% şi 100%. 

5. Varianta martor s-a considerat varianta tratată cu produsul obţinut din 
seminţele de Azadirachta indica Juss. Eficacitatea tratamentului a fost 
foarte scăzută (15 – 21%), procentul de fructe atacate fiind cuprins între 
79 – 85%. 
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