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Importan a hranei entomofagilor adul i pentru conservarea, 
înmul irea i cre terea eficacit ii lor în ecosisteme 
 

Valentin BRUDEA 
 
 

1. Introducere 
 
Conceptul de ecosistem durabil înseamn  în primul rând p strarea 

biodiversit ii, implicit i a entomofagilor (specii parazitoide i pr d toare) 
folositori în managementul integrat al d un torilor. Diversificarea mijloacelor 
biologice de combatere impune conservarea „biocenozelor parazitoide i 
pr d toare” a d un torilor, prin crearea unor condi ii favorabile în habitatele 
acestora, în scopul cre terii popula iilor i a eficacit ii lor. De altfel, în multe ri 
europene prin gestionarea durabil  a ecosistemelor se amplific  folosirea 
mijloacelor biologice de combatere în detrimentul celor chimice. 

Reducerea mijloacelor chimice de combatere trebuie suplinit  printr-un 
complex de mijloace, în primul rând de natur  preventiv , silviculturale sau 
agricole, de cre tere a rezisten ei speciilor de plante, de conservare i înmul ire a 
entomofagilor din biotopuri i prin introducere sau lansare periodic  a unor 
entomofagi înmul i i controlat. Succesul acestor m suri preventive sau de 
combatere sunt în strâns  leg tur  cu asigurarea hranei pentru cre terea popula iile 
de entomofagi.  

Entomofagii sunt constitui i din specii parazitoide, în principal viespi 
(ordinul Hymenoptera), mu te (ordinul Diptera), precum i specii pr d toare 
(diverse ordine). Eficacitatea lor depinde de adaptabilitatea la condi iile 
biotopurilor, de mobilitatea i capacitatea de c utare a hranei, de poten ialul de 
înmul ire, în func ie de cel al gazdei de parazitat sau de pr dat etc (Huffaker et al, 
1974). 

Lucrarea pune în eviden  importan a hr nirii entomofagilor în cadrul 
ecosistemelor i direc ii prin care cercetarea i cei care le gestioneaz  durabil le pot 
m ri eficacitatea i explic  tiin ific m surile practice care se întreprind. 

 
2. Hr nirea adul ilor de viespi i mu te parazitoide  

 
  Thompson i Hagen (1999) descriu hr nirea entomofagilor ca un complex 

de interac iune a factorilor de comportament, fiziologici i nutri ionali. De 
asemenea, House (1977) men ioneaz  c  „..prin nutri ie avem o conexiune direct  
i esen ial  între factorii de mediu, alimenta ie i  procesele vitale din organismul 

insectei”. Se poate aprecia c  de i entomofagii au fost crescu i în laborator, pe 
diferite diete, hr nirea în condi ii naturale a fost ignorat , motiv pentru care multe 
încerc ri de combatere biologic  au e uat. 
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Viespile adulte constituie un stadiu destul de fragil, deoarece pentru 
maturarea aparatului reproduc tor, le este necesar  o hr nire intens  cu nectarul i 
polenul florilor. În vederea hr nirii i ovipozit rii au o activitate intens  în zilele 
însorite, c lduroase i f r  vânturi puternice. Balan a unei hr niri optime este 
influen at  de factorii de mediu (House, 1966), astfel, la dipterul parazitoid Agria 
affinis Fall., odat  cu cre terea temperaturii are loc o cre tere a nivelului de 
glucoz . Parazitoizii care consum  hran  variat  sunt adapta i la temperaturi 
variate ale mediului i pot fi introdu i u or în diferite biotopuri. 

Viepile se înmul esc pe cale sexuat  sau partenogenetic ,  unele specii 
depunând ou le imediat dup  eclozare (cele partenogenetice), altele hr nindu-se 
un timp pentru maturare (perioad  preovipozitar ), dup  care urmeaz  împerecheri 
i depuneri de ou . Dar, chiar i speciile care depun ou le imediat, pentru a avea o 

perioad  ovipozitar  lung , au nevoi de hr nire cu miere, nectar floral sau 
extrafloral i polen, o hran  proteic  foarte bogat  în aminoacizi liberi.  

Cercet ri efectuate men ioneaz  c  alimentul de baz , nectarul, con ine pân  
la 75% zaharuri simple, în special sucroz , fructoz  i glucoz  (Baker i Baker, 
1983), dar cu anumite diferen e între specii de plante. De i nectarul nu îi con ine 
pe to i cei zece aminoacizi esen iali vie ii, aminoacizii liberi sunt abunden i. În 
compozi ie mai intr  cantit i mici de proteine, lipide, dextrine i vitamine. Polenul 
are un nivel ridicat de proteine, lipide i polizaharide. Atât polenul cât i nectarul 
asigur  o diet  complex  pentru cre tere, dezvoltare i reproducere. Lingren i 
Lukefahr (1977) au demonstrat c  parazitoidul Campoletis sonorensis Cameron a 
tr it mai mult când a fost hr nit pe soiuri de bumbac cu nectar extrafloral, decât cu 
soiuri f r  nectar. Longevitatea i fecunditatea speciilor de insecte este strâns 
legat  de prezen a mierii i de cantitatea consumat  în perioada de ovipozitare.  

Prezen a hranei în biocenoze m re te abilitatea de c utare a entomofagilor 
concretizat  prin putere mare de deplasare, acuitate în percep ia gazdelor, putere 
de supravie uire i agresivitate.  S-a constatat o varia ie a  num rului speciilor de 
parazitoizi în func ie de localizarea surselor de hran , cu influen e decisive asupra 
distribu iei i eficacit ii acestora asupra d un torilor. Studiile pe specia Apanteles 
medicaginis Mues. arat  o cre tere a longevit ii i fecundit ii în regiunile ce 
con in multe surse de hran  pentru adul i (Allen i Smith, în DeBach et al, 1964). 
S-a constatat c  arealele cu grade mari de parazitare a lepidopterului Colias 
philodice eurytheme Bdvl. sunt localizate în zonele cu multe surse de plante 
nectarifere i afide produc toare de substan e dulci. În Puerto Rico, distribu ia 
speciei Larra americana Sauss. este determinat  de prezen a nectarului doar a 
dou  buruieni. Leius (1960) a studiat preferin a viespilor Scambus buolianae 
Hartig i Orgilus obscurator Nees. pe diverse specii s lbatice de plante. Prima 
specie prefer  mu tarul, p stârnacul i trifoiul alb, iar a doua umbeliferele. 

Dac  femelele, care se hr nesc proteic, nu ob in aceast  hran  sau nu sunt în 
stare s  g seasc  gazda într-o anumit  perioad  de timp, ou le formate sunt 
absorbite (ovisorb ie). În acest caz, producerea de ou  are un caracter ciclic: 
ovogenez  – ovisorb ie - ovogenez  (fa  de cel linear ovogenez  – ovula ie - 
ovipozi ie). Edwards (în DeBach et al., 1964) compar  modificarea ovariolelor la 
femelele speciei Nasonia vitripennis Wlkr. hr nite cu i f r  miere de albine sau cu 
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fluidele gazdei parazitate. La cele subalimentate, ovisorb ia se instaleaz  imediat, 
urmat  de moarte, în ovariole g sindu-se trei ou ; la femelele hr nite cu miere, 
dup  dou  zile, ovariolele con in 22 de ou  i ovisorb ia începe în a treia zi, timp 
de 16 zile fiind un echilibru între procesul de formare de noi ou  i procesul de 
ovisorb ie, ca apoi s  predomine ovisorb ia; la femelele hr nite cu fluidele gazdei 
ou le se matureaz  rapid, dup  5 zile ovariolele con inând 40 de ou . Viespile de 
Prospaltella perniciosi Tower tr iesc f r  hran  timp de 2-4 zile, fa  de cele 
hr nite cu miere de albine (14-23 de zile) sau de cele care consum  nectar din 
florile preferate (mu tar alb, mu tar brun, facelia, 42 de zile) (Ciochia et al., 1992). 
S-a demonstrat c  ichneumonidul Rhyssa sp. este dependent de hr nirea cu nectar 
pentru men inerea longevit ii i a parazit rii popula iilor de Sirex. 

Hr nirea cu fluidele corpului gazdei constituie o alt  surs  pentru ob inerea 
proteinelor în vederea ovogenezei.  Femele de himenoptere în eap  sau mutileaz  
larve sau pupe, hr nindu-se cu hemolimf  sau esuturi interne. Se apreciaz  c  1/3  
(100 mii specii) dintre parazitoizi se hr nesc pe gazde (Kidd i Jervis, 1989).  
Yamamura i Yano (1988) au sugerat c  comportamentul de hr nire pe gazde este 
important în stabilirea poten ialului de control biologic al entomofagului. Astfel, 
viespea Tetrastichus sp. se hr ne te cu fluidele gazdei care exudeaz  din rana 
produs  de ovipozitor. O interesant  hr nire se poate constata pe gazdele aflate în 
celule, coconi sau puparii, la care parazi ii nu pot ajunge cu piesele bucale. S-au 
g sit tuburi de hr nire construite prin în eparea gazdei,  în afara pere ilor celulei 
ocupate de gazd . Fluidele apar în vârful acestui tub i hr nesc femelele 
parazitoide. Un exemplu îl constituie construirea tubului de hr nire de viespea 
Habrocytus cerealellae Ashm. pe gazda  sa Sitotroga cerealella Oliv., c reia îi 
sfredele te cu ovipozitorul pere ii celulei (DeBach et al, 1964). Hr nirea pe gazd  
a encirtidului Microterys flavus Haward favorizeaz  noi depuneri de ou   i 
coincide cu golirea ovariolelor (Bartlett, 1964). Pteromalidul Scambus buolianae 
Hartig se hr ne te timpuriu pe gazd , iar când a fost hr nit intermitent, num rul de 
ou  a fost redus cu 1/3, longevitatea a sc zut cu 2/3 i, dup  o pauz  de 20 de zile, 
depunerile au încetat (Legner i Gerling, 1967). La aceea i specie Leius (1961) a 
ob inut maximum de fecunditate i longevitate la o hr nire cu fluidele gazdei i cu 
hran  seminatural  (miere, polen i stafide).  

Kidd (1989), analizând hr nirea a 140 de viespi parazitoide, conchide c  
hr nirea pe gazde este important  pentru fecunditate, iar hr nirea în afara acestora, 
pentru men inere i longevitate. Distinge patru tipuri de hr niri pe gazde: (1) 
hr nire concurent , când femelele folosesc aceea i gazd , (2) hr nire 
neconcurent , prin hr nirea pe gazde diferite, (3) hr nire distructiv , prin care 
gazda poate supravie ui sau muri i (4) hr nire distructiv  prin care gazda este 
necorespunz toare pentru depunerea ou lor. 

i adul ii speciilor de diptere din familiile Tachinidae, Sarcophagidae i 
Syrphidae se hr nesc cu polenul  i nectarul plantelor din familiile Umbeliferae 
sau Compositae (Ciochia et al., 1997). Dipterele parazitoide au rol important în 
reglarea d un torilor în ecosistemele agricole i silvice. Au o mare capacitate de 
cercetare a biotopurilor, fiind bune zbur toare i foarte prolifice. Procentele de 
parazitare depind de hr nirea adul ilor, care sunt i polenizatori, stadiile imature 
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fiind parazite (Tachinidae, Sarcophagidae) sau pr d toare (Syrphidae). Larvele 
majorit ii dipterelor parazitoide p r sesc gazdele i se împupeaz  în sol. 

Hr nirea mu telor parazitoide pe gazde le favorizeaz  fecunditatea i 
longevitatea (Shahjahan, 1968). Eucelatoria bryani a avut o ovipozi ie prelungit  
când a fost hr nit  cu hemolimfa gazdei, decât cu o solu ie de sucroz  (Nettles, 
1987). Hrana luat  din gazde nu se poate înlocui cu solu ii de aminoacizi liberi sau 
albumin  seric  de bovin . 

Adul ii se întâlnesc în natur  din prim var  pân  toamna târziu i 
dezvoltarea acestora depinde de men inerea unui covor erbaceu, care s  le ofere 
nectar i polen. Prolificitatea ridicat  a dipterelor parazitoide trebuie compensat  
cu o hr nire corespunz toare pe întreaga perioad  de ovipozitare. 

 
3. Hr nirea speciilor pr d toare 
 
În general, atât în natur  cât i în biosta ii, speciile pr d toare (larve i 

adul i), se hr nesc consumându- i gazdele. Men inerea i dezvoltarea unor 
popula ii pr d toare numeroase sunt strâns corelate cu prezen a unor popula ii 
mari de insecte d un toare. 

Dejec iile dulci ale unor homoptere constituie hran  suplimentar  pentru 
mul i entomofagi. Chrysopidele se hr nesc activ pe secre ii dulci, cu nectar i 
polen (Principi i Conrad, 1984). De i nu con in to i aminoacizii esen iali, drojdiile 
simbiotice din intestin le completeaz  gama. Cu toate c  adul ii neuropteri se 
hr nesc cu secre iile dulci, activitatea de reproducere se realizeaz  dup  hr nirea 
cu prad  (Hagen, 1986).  Peste 15 specii de pr d tori ( Chrysopa sp, Coccinella sp. 
etc) i-au m rit popula iile de 2-3 ori, când s-au hr nit cu nectar extrafloral de 
bumbac (Adjei-Maafo i Wilson, 1983). 

În cre terea speciei Formica rufa L. se folosesc ca hran   larve de Musca 
domestica L., Tenebrio molitor L., carne de cal, plus carbohidraze, miere ori 
solu ie de zah r sau, în câmp, prin plasarea de zah r solid, pentru amplasarea de 
cuiburi artificiale. 

Nu trebuie uitat faptul c  o popula ie echilibrat  de pr d tori va fi favorizat  
de asigurarea unui strat erbaceu bogat în plante melifere. 

 
4. Hr nirea suplimentar  
 
Numeroase cercet ri sunt legate de asigurarea unei hr niri suplimentare a 

entomofagilor pentru cre terea eficacit ii, în condi iile nesincroniz rii cu gazdele 
lor sau izolarea fa  de sursele cu nectar i secre ii dulci. Importan a hr nirii 
suplimentare a entomofagilor este înt rit  prin studii cu specia Trichogramma sp., 
la care s-a ob inut o cre tere a longevit ii (Bai et al, 1989). Introducerea hranei, 
înainte sau dup  lansare, asigur  succesul în combaterea biologic . Temerak 
(1976) citeaz  stropirea cu miere a tulpinilor de sorg, în timpul iernii, pentru 
hr nirea suplimentar  a viespii Bracon brevicornis Wesmael, în absen a polenului 
i nectarului, la care coconii cresc considerabil. S-au f cut încerc ri de aplicarea 

concomitent  a hranei cu kairomoni pentru atrac ia i stimularea depist rii gazdei 
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de Trichogramma sp. (Lewis et al., 1982). Speciile pr d toare (Chrysopa carnea, 
Lygus sp., coccinelide) sunt atrase în culturile agricole unde se aplic  stropiri cu 
miere artificial , melas  sau sucroz . 

  
5. Discu ii i concluzii 
 
Din cele prezentate reiese rolul important al nectarului, mierii i polenului în 

hr nirea entomofagilor. Sunt alimente proteice de baz , care le asigur  matura ia 
sexual , longevitatea i prolificitatea specific . Dac  ne referim la majoritatea 
ecosistemele silvice din ara noastr , p strarea unor echilibre între popula iile de 
insecte d un toare i cele entomofage, realizate în perioade mari de timp, se 
datoreaz  aplic rii unor m suri silviculturale, care au creat condi ii favorabile 
dezvolt rii unei p turi erbacee bogate, cu înflorire pe toat  perioada de vegeta ie a 
unor arbu ti floriferi, surse importante de proteine pentru adul ii entomofagi. 
Conservarea i înmul irea entomofagilor sunt strâns legate de prezen a surselor de 
hran  i ad post (strat erbaceu, haturile înierbate, gardurile vii, zonele cu 
semiarbu ti, perdele forestiere, poieni etc (Baicu i S vescu, 1978; Perju et al, 
1989; Ciochia et al, 1997). P unatul în p duri, pe lâng  ac iunea de tasare, reduce  
hrana entomofagilor adul i, care se hr nesc exclusiv cu nectar i miere, le scade 
prolificitatea i capacitatea de parazitare. 

Se scoate în eviden  existen a fenomenul de ovisorb ie, care contribuie la 
conservarea materialului reproductiv i care se coreleaz  cu o capacitate înalt  de 
cercetare a mediului de c tre entomofag. Speciile de parazitoizi cu perioade lungi 
de depunere a ou lor i cu ambele curse de formare a acestora (linear  i ciclic ) 
sunt cele mai eficace în combaterea biologic . Au însu irea de a cerceta gazde cu 
densit i reduse i î i conserv  materialul reproductiv, prin restric ionarea 
ovipozi iei, pân  la g sirea gazdelor specifice, care le asigur  dezvoltarea 
progeniturilor.  

Este foarte important ca în cazul unor introduceri de entomofagi sau pentru 
cre terea eficacit ii celor existen i s  fie cercetate c ile prin care se poate aplica o 
hr nire suplimentar . 

Lipsa plantelor care asigur  hr nirea adul ilor de viespi i diptere parazitoide 
poate reduce compozi ia biocenozelor parazitare, atât ca num r de specii cât i 
popula ional. Un zbor numeros, dar f r  o hran  corespunz toare, înseamn  o 
perioad  scurt  de depunere a ou lor, fenomene de reducere a num rului de ou  
prin ovisorb ie. Deci, avem la dispozi ie numeroase m suri silviculturale i 
agricole, care s  duc  la conservarea speciilor entomofage, cre terea capacit ii de 
ovipozitare i, implicit, a popula iilor. 

Speciile pr d toare apar inând diverselor ordine (Coleoptera, Neuroptera, 
Odonata, Dermaptera, Raphidioptera, Lepidoptera, Heteroptera) au o contribu ie 
deosebit  în reglarea popula iilor de d un tori. Pentru conservarea i înmul irea lor 
în natur  este nevoie, pe lâng  existen a plantelor melifere, i de gazde pentru 
necesarul de proteine. În acest scop, ac iunile de management integrat nu trebuie 
s  vizeze distrugerea în totalitate a d un torilor, deoarece le-ar elimina sursa de 
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hran . Scopul acestor m suri este reducerea densit ii insectelor d un toare sub 
PEDP (pragul economic de densitate a d un torilor). 

Din cele prezentate reies importan a surselor de hran  pentru men inerea 
entomofagilor în ecosisteme i necesitatea unor m suri pentru protejarea acestora, 
cum ar fi: 

-asigurarea surselor de hran  i ad post pentru insectele entomofage, la care 
hr nirea cu nectar i polen este indispensabil  pentru înmul ire, pe toat  perioada 
de vegeta ie (sem natul unor plante melifere, p strarea unui covor vegetal natural 
lâng  culturile agricole, pomicole, asigurarea unor perdele de protec ie, 
interzicerea p unatului abuziv i tas rii solului în ecosistemele silvice, înmul irea 
arbu tilor floriferi etc.); 

-efectuarea unor studii asupra comportamentului de hr nire a principalelor 
specii de entomofagi pentru a în elege varia iile popula ionale i m surile care se 
impun; 

-asigurarea unor surse suplimetare de hran  pentru entomofagi care se 
introduc în cadrul unor biocenoze sau pentru sporirea eficacit ii celor existen i; 

-men inerea unor densit i ale d un torilor, care nu produc pagube (sub 
PEDP), dar cu rol în men inerea popula iilor de entomofagi.  
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Abstract 
 
Importance of entomophagous species food for conservation, 
breeding and augmentation of their efficacy in ecosystems 
 
The female entomophagous, in oviposition period, are feeding on floral and 

extra floral nectars, honeybee and pollens to continuous production of eggs. The 
lack of plant nectarines reduced the number of eggs, the long of oviposition period 
and efficacy of insects. In agricultural and forestry ecosystems for augmentation 
and conservation of entomophagous insects it is necessary to assurance adults food 
(layer of herbaceous, bushes with flowers, sowing plant nectarines etc). Also, after 
controlling pest the density must be to a level, which maintaining entomophagous 
populations. 

Key words: entomophagous insect, food, augmentation, conservation. 
 
 

Conf. dr. biolog Valentin Brudea 
Universitatea „ tefan cel Mare” Suceava 

Facultatea de Silvicultur  
silvic@usv.ro 


