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Introducere 

 Pentru o productivitate crescută și o calitate superioară a legumelor cultivate 

este importanta stabilirea unui inventar al principalilor dăunători și a se putea lua 

măsurile necesare combaterii lor. În spațiile protejate se întâlnesc atât dăunători 

principali care apar frecvent la anumite specii de plante legumicole, cât și dăunători 

secundari care pot apărea doar în anumiți ani, sau într-o anumită zonă (CÎNDEA, 

1984). Ȋn literatura de specialitate sunt întâlniţi foarte mulţi dăunători ai solanaceelor, 

a cãror importanţã diferã de la o culturã la alta, fiind în corelaţie şi cu sistemul de 

culturã practicat (OLTEAN, 2015; PORCA, 2004). 

Descrierea pricipalilor dǎunǎtori din culturile de solanacee 

Tuta absoluta este un dăunător de carantină fitosanitară. În anul 2006, 
dăunătorul a fost introdus accidental în Spania(URBANEJA, 2007; ALFARO, 2009; 
MEGIDO, 2013). În România acest dăunător a fost semnalat pentru prima dată  în 2009, 
în partea de vest a țării, zona Satu Mare, de unde s-a răspândit rapid în mai multe 
bazine vegetale (CEAN, 2009; BÃEŢAN, 2013a, 2013b). 

Originar din America de Nord, tripsul californian Frankliniella occidentalis 
(Pergrande) s-a răspândit în Europa, Hawaii și Noua Zeelandă. În Europa a fost 
semnalat pentru prima dată în 1983, în Olanda. 

Musculița albă de seră (Trialeurodes Vaporariorum) este unul dintre dăunătorii 
importanți ai spațiilor protejate. Adulții au corpul alb și alungit, acoperit de o secreție 
ceroasă. Antenele sunt filiforme, formate din 7 articule, la femele mai lungi ca la 
masculi. Articulele antenale 3-7 sunt brune. Ochii compuşi sunt divizaţi în două 
jumătăţi vizibil separate, cea superioară prezintă omatidii mai mici decât cea 
inferioară. 

Tetranychus urticae Koch - este originar din Eurasia, dar a reușit să se 
răspândească în întreaga lume. (RAWORTH, 2002; GRBIĆ, 2011).  

Macrosiphon euphorbiae - Pãduchele verde al solanaceelor Este originar din 
America de Nord, dar s-a răspândit şi în zonele temperate ale Europei și Asiei, găsindu-
se în toate locurile unde cresc solanacee spontane, precum şi în culturile de câmp şi 
mai ales în  sspaţiile protejate. 

Helicoverpa armigera este răspăndită în ţările din Europa, America, Africa şi 
Australia. În ţara noastră insecta se întâlneşte pretutindeni, dar mai ales în zona din 
sud, în Banat, Câmpia Română şi Moldova. 

Liriomyza trifolii, originară din America, a fost introdusă cu materialul vegetal de 
înmulţire, începând din anul 1977, în principalele ţări producătoare de legume şi plante 
ornamentale de seră din Europa (Olanda, Danemarca, Anglia, Franţa etc.), devenind în 
scurt timp un dăunător de importanţă majoră. În ţara noastră a fost semnalat prima 
dată în anul 1981 în culturile de crizanteme, gerbera, tomate, fasole şi castraveţi. Este 
întâlnită în majoritatea serelor, producând daune importante. Este întâlnită şi la 
culturile din câmp (COSTACHE, 2007). 

Meloidogyne incognita este  întâlnită în majoritatea regiunilor globului.  În 
zonele calde se dezvoltă în câmp liber, iar în zonele temperate şi reci numai în sere,  
fiind o specie termofilă.  Se dezvoltă  pe  peste 1500 de specii de plante. În ţara noastră, 
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nematodul rădăcinilor este considerat ca unul dintre cei mai periculoşi dăunători ai 
culturilor legumicole şi a plantelor ornamentale din spaţiile protejate.  

Musculița albă a citricelor Aleurocanthus spiniferus Quaintance (1903), originară 
din sud-estul Asiei, răspandindu-se rapid în Asia tropicală și subtropicală, s-a răspândit 
în Australia, Africa și Insulele Pacificului, urmărind rutele importante de comerț. 
Prezența ei a fost de asemenea raportată în Kenya, Tanzania (NEWSTEAD, 1911), 
Indonesia (FLETCHER, 1919), Malaesia (GATER, 1924), India (SINGH, 1931), 
Cambodia, Tailanda (TAKAHASHI, 1942), Japonia, Insulele Mariane, Mauritius 
(MOUTIA, 1955), Insulele Filipine (PETERSON, 1955), Micronesia, Sri Lanka 
(TAKAHASHI, 1956), Banglades (ALAM, 1965), Pakistan (GENTRY, 1965), Hawaii, 
Sumatra (WEEMS, 1974) și Africa de Sud (VAN DEN BERG , 1990). A. spiniferus a fost 
raportată pentru prima dată în Europa, în 2008, în Italia (PORCELLI, 2008).  

Metode de combatere integrată a dăunătorilor din grupa 
solanaceelor 

Serele, solariile și culturile de câmp sunt predispuse la atacul dăunătorilor și la o 
serie de agenți patogeni, acest fapt întâmplându-se și între ciclurile de cultură, nu doar 
în perioada vegetației.  

Anumiți factori precum umiditatea excesivă din aer și sol, temperaturi 
nepotrivite, buruienile, fertilizarea cu azot în mod abundent sau stropii de apă pe 
frunzele plantelor pot duce la pagube majore, dacă nu sunt luate măsurile necesare de 
prevenire și combatere a dăunătorilor.  

Măsurile de prevenire se împart în două categorii după natura lor: 
Măsuri preventive (indirecte sau profilactice) din care fac parte: carantina 

fitosanitară, agrofitosanitare și utilizarea soiurilor sau hibrizilor tolerante sau 
rezistente la atacul dăunătorilor. Aceste măsuri preventive au ca scop preîntâmpinarea 
aparitiei sau prevenirea înmultirea dăunătorilor.  

Măsuri curative (directe sau terapeutice)  din care fac parte: metode fizice, 
metode mecanice,metode biotehnice, metode biologice și metode chimice.  

Aceste metode au ca scop monitorizarea și combaterea dăunătorilor apăruți, în 
timp util, pentru diminuarea pagubelor pe care aceștia le-ar putea produce.  

Prin utilizarea acestor metode nu se exclud și nici nu se diminuează importanța 
metodelor preventivă, ci dimpotrivă se vor integra ambele categorii. (OLTEAN,2004) 

Măsurile de carantină fitosanitară se impart in doua cateorii: internă și externă.  

Anumite soiuri de plante și hibrizi sunt rezultați prin metoda ingineriei genetice 

sau prin cea de ameliorare, iar aceștia prezintă rezistență crescută față de anumite boli 

sau dăunători. 

Utilizarea feromonilor este o metodă eficientă atât în monitorizarea, cât și în 

combaterea dăunătorilor. 

Utilizarea biopreparatelor este o alternativă a metodelor chimice de control al 

dăunătorilor atât în câmp, cât și în spațiile protejate (OLTEAN, 2004) 

Prădătorii și paraziții sunt folosiți pentru combaterea insectelor fitofage. 
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Obiectivele cercetărilor 

Culturile de legume sunt afectate de un bogat complex de dãunãtori, care, uneori 
pot chiar sã şi compromitã cultura dacã nu se stabilesc strategii complexe de 
combatere a acestora. Deoarece legumele sunt consumate cel mai adesea în stare 
proaspãtã, se impune aplicarea unui concept de combatere integratã, în care sã se 
aplice atât metode de prevenire a apariţiei şi dezvoltãrii în masã dãunãtorilor, cât şi 
metode curative. Evident, un accent important trebuie acordat reducerii reziduurilor 
pe care le-ar putea lãsa insecticidele aplicate la tratamentele chimice. 

De aceea, scopul prezentei teze de doctorat este stabilirea unor metode de 
monitorizare a speciilor de dãunãtori, precum şi verificarea eficacitãţii biologice a 
diferitelor metode alternative de combatere. 

Studiul acestei lucrãri vizează ansamblul de dăunători din spațiile protejate dar 
și din câmp, care atacã legumele din grupa solanaceelor, în vederea menţinerii 
populaţiilor acestora sub pragul economic de dăunare.  

Obictivele principale ale prezentei teze se referă la:  
 Monitorizarea speciei Tuta absoluta Meyrick; 
 Studierea aspectelor de morfologie externã a tuturor stadiilor de dezvolatare a 

speciei Tuta absoluta Meyrick.; 
 Studierea ciclului biologic al speciei Tuta absoluta Meyrick.; 
 Studierea modului de hrãnire al adulţilor speciei Tuta absoluta Meyrick.; 
 Metode de combatere a speciei Tuta absoluta Meyrick.; 

 Testarea eficacității feromonilor atractanți  
 Testarea eficacității capcanelor alimentare  
 Testarea eficacității controlului chimic  

 Monitorizarea și controlul altor specii din spaţiile protejate: 
 Frankliniella occidentalis Pergande 
 Trialeurodes vaporariorum Westvood 
 Tetranychus urticae Koch 
 Macrosiphon euforbiae Thomas 
 Helicoverpa armigera Hübner 
 Liriomyza trifolii Burgess 

 Sudierea rãspãndirii speciei Aleurocanthus spiniferus Quaintance în sudul 
Italiei. 

Particularităţile mediului natural în care a avut loc 
experimentarea 

Factorii de mediu sau ecologici exercită o acțiune complexă și continuă asupra 
populației speciei şi a tuturor organismelor din biocenoză. Factorii ecologici 
influentează numarul populațiilor de insecte datorită naturii lor organice sau 
anorganice și a consecventei actiunilor lor în timp și spațiu. Din cauza acestor factori în 
natură se produc dezechilibre ce conduc la accelerarea sau întarzierea dezvoltării 
anumitor organisme, la reducerea sau înmultirea numerică a populației speciilor și 
chiar la schimbarea structurii și modificarea dinamică a ecosistemelor. 

Unii dintre cei mai importanți factori anorganici care influențează distribuția 
geografică, dezvoltarea și activitatea insectelor sunt factorii climatici. 
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Studiile au fost efectuate atât în solarii, în sere legumicole dar și în câmp, în  
zona de vest a țării, în județele Arad și Hunedoara.  

Materialele infestate în vederea cercetărilor realizate în Bari, (Italia) s-au cules 
din serele din Molfetta, oraș situat la 35  km distanță de Bari. 

Material şi metode de lucru 

Pentru atingerea obiectivelor propuse în perioada de cercetare am utilizat 
metodele consacrate în domeniul de cercetare specific entomologiei, adaptate la 
condiţiile concrete din anii experimentali. 

Principalul dăunător monitorizat in perioada 2013-2015 a fost Tuta absoluta. 
Pentru monitorizarea ariei de rãspândire a acestui dăunator, au fost efectuate 
observații în câteva sere şi culturi de câmp din vestul României, județul Arad (Curtici si 
Arad) și în județul Hunedoara.  

Pentru studierea aspectelor de morfologie externă am folosit adulți de Tuta 
absoluta crescuți în condiții de laborator, acolo unde am studiat ciclul biologic al 
speciei.  

Ciclul biologic al speciei Tuta absoluta s-a studiat în condiţii de laborator pe 
plante de tomate, la o temperaturã medie de 23°C și o umiditate de 70%, respectiv în 
condiţii de lumină naturală, la universitatea din Bari, Italia. Hibridul de tomate folosit a 
fost Inima Boului, fiind plasate repetiţii de câte 5 plante în 3 coșuri achizitionate de la 
IKEA. Materialul biologic iniţial a fost colectat dintr-o seră din apropierea orașului Bari.  

Deoarece la studierea prolificitãţii speciei Tuta absoluta, atunci când prelevăm 
frunză din izolator, am observat roaderi discrete pe acestea, a apãrut suspiciunea cã 
acestea sunt determinate de câtre adultul din izolator. Pentru aceasta, de fiecare datã 
la introducerea altei frunze, verificam la lupa binoculară integritatea ei. Repetându-se 
de fiecare datã aceaşi simtomatologie de atac pe frunze am procedat la filmarea 
comportamentului adultului.   

Pentru testarea eficacității feromonului atractant sexual experimentul s-a 
desfășurat în cadrul serelor din Arad și în câmpul din apropiere. Variantele feromonale 
testate au provenit de la institutul de chimie ”Raluca Ripan” din Cluj Napoca, o variantă 
feromonală pentru spațiu protejat și o variantă feromonală pentru câmp.  

Pentru a testa eficacitatea capcanelor alimentare am realizat în anul 2014 un 
experiment în cadrul serelor din Arad. 

Deoarece pe piaţa insecticidelor existã o bogatã gamã de produse am decurs la 
un testarea unora dintre aceste produse pentru a observa eficacitatea lor.  În serele din 
Arad şi Curtici, în anul 2013 şi 2015 s-a folosit o gamă de produse în vederea 
controlului chimic. Produsele testate au fost: Coragen 0,02%; Affirm 0,25% şi Karate 
zeon 0,05%. Eficacitatea tratamentelor s-a evaluat prin compararea frecvenţei atacului 
produs la frunzele şi fructele de roşii din variantele experimentale cu martorul 
netratat. 

În spaţiile protejate se întâlneşte un bogat complex de dãunãtori, iar pentru 
combaterea acestora se recomandã aplicarea unor ampla strategii de protecţie. În 
perioada stagiului de doctoraturã am urmãrit eficacitatea unor metode de combatere  

convenţionale şi neconvenţionale a urmãtoarelor specii: Frankliniella 
occidentalis Pergarde, Trialeurodes vaporariorum Westvood, Tetranychus urticae Koch., 
Macrosiphon euforbiae Thomas, Helicoverpa armigera Hbn. şi Liriomyza trifolii Burgess. 

 



Băețan Raul  

 VI 

 

În anul 2014, în timpul stagiului de un an efectuat în Italia, am luat în 
monitorizare și Aleurocanthus spiniferus, fiind o specie nou aparută în Europa. 
Monitorizarea s-a realizat în partea de sud a Italiei.  

Rezultate şi discuţii 

Prima semnalare a prezenței dăunătorului Tuta absoluta a fost facută în sera din 
Curtici, judetul Arad, la data de 20 martie 2013. Plantele atacate au fost doar dintr-un 
singur sector al serei. Proporția plantelor afectate a fost de aproximativ 2%. 

În anul 2015, încã de la semãnare s-au montat capcane cu feromon atractant 
sexual pentru dăunătorul Tuta absoluta. În complexul de sere de la S.C. Agro Codlea, 
din Arad, complex în care tomatele se cultivã pe 6 ha şi vinete pe 0,7 ha s-a aplicat un 
complex de mãsuri care sã combatã aceastã specie. Se face monitorizarea şi captarea 
adulţilor cu capcane feromonale, se aplica tratamente biologice în prima parte, iar când 
populaţia creşte se procedeazã la aplicarea de tratamente chimice. Aceastã strategie a 
fãcut ca în anul 2015 frecvenţa atacului sã fie diminuatã sub 3%. 

În acţiunile de fitoprotecţie, pentru stabilirea celor mai eficiente strategii de 
combatere se împune în primul rând identificarea corectǎ a speciilor fitofage. 
Determinarea acestora se face dupǎ aspectele de morfologie externǎ a diferitelor stadii 
de dezvoltare, precum şi dupǎ simptomatologia atacului. 

Întrucât specia luatǎ în studiu este mai puţin cunoscutǎ de cǎtre legumicultori şi 
de cǎtre personalul de specialitate din domeniul reţelei de protecţia plantelor, am 
procedat la descrierea, respectiv asigurarea de material ilustrativ pentru diferitele 
stadii de dezvoltare ale speciei. 

Adultul, un microlepidopter, are corpul de culoare cenuşie, cu aripile de culoare 
gãlbuie cu ornamentaţii mai închise la culoare. La femelã pe partea ventralã a fiecãrui 
segment abdominal se observã înspre zona lateralã câte douã pete de coloare închisã, 
elemente care nu sunt întâlnite la mascul. În cadrul populaţiai se întâlnesc şi exemplare 
la care abdomenul este mai închis la culoare. 

Antenele sunt filiforme, alcãtuite din 78 de articule. Articulele sunt colorate 
alternativ, galben şi negru. Ochii sunt foarte proeminenţi, rotunzi şi faţetaţi. 

Aparatul bucal, este o sprirotrompã foarte dezvoltatã, iar palpii maxilari sunt 
foarte ampli, apãrând ca douã formaţiuni distincte pe care se gãsesc numeroşi solzi.În 
mod normal, spirotrompa este de 2,5 ori încolãcitã şi are aproximativ 1,4 mm lungime; 
întinsã măsoară aproximativ de 4 ori diametrul major al ochiului. Este divizatã in 3 
parti majore: proximal, medial şi distal. Este măsurabilă partea proximală, partea 
medială este vizibilă doar pe suprafata dorsală, iar partea distală nu se vede. Aceasta 
apare în procesele cuticulare şi măsoară 2 µm. Vãrful spirotrompei mãsoară 30-35 µm, 
împărţit în 2 lobi, fiecare formând galea. 

Oul, este oval de culoare gãlbuie, depus pe partea inferioarã a frunzei.  
Lungimea media a oului este de 0,34 mm, iar lãţimea de 0,22mm. 
Pe suprafaţa corionului existã o ornamentaţi sub forma unor figuri geometrice 

hexagonale. Ponta este depusã în grupe mici. 
Larva, este o omidã adevãratã şi parcurge 4 vârste larvare. 
Larva neonatã are lungime medie de 1,58 mm cu lãţime capsulei cefalice în 

medie de 0,43 mm. Capsula cefalicã prezintã pe partea dorsalã numeroase sete, iar 
protoracele este cel mai larg segment corporal. Tegumentul este puternic cutat. 

Pe partea ventralã a corpului prezintã nişte sete foarte dezvoltate. 
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Larva de vârsta a doua are lungime medie de 2,51 mm cu lãţime capsulei cefalice 
în medie de 0,48 mm. Elementele de chetotaxie cefalicã şi toracicã devin mult mai 
evidente. Pe partea ventralã a abdomenului încep sã fie evidente pseudopodele iar sete 
sunt foarte dezvoltate 

Larva de vârsta a treia are lungime medie de 3,94 mm cu lãţime capsulei cefalice 
în medie de 0,62 mm. Aparatul bucal este bine dezvoltat. La aceastã vârstã, segmentul 
cel mai larg este mezotoracele.  

Pe partea ventralã a abdomenului pseudopodele sunt mai bine evidenţiate, iar la 
nivelul ecestora se distinge bine coroana croşetarã. 

Larva de vârsta a patra are lungime medie de 6,68 mm cu lãţime capsulei 
cefalice în medie de 1,08 mm. Capsula cefalicã este de culoare galbui-brunie, pe 
mezonot, care are o culoare gãlbui-verzuie prezintã o bandã transversalã întrerupã în 
partea medianã (de culore negricioasã), iar restul segmentelor prezintã o culoare 
galbui-vezuie pânã la culoare rozalie. 

Picioarele toracale au o formã conicã, cu numeroşi perişori şi prezintã o ghearã 
bine dezvoltatã. Pseudopodele sunt bine dezvoltate, prezenţând o coroanã croşetarã 
amplã cu 14 croşete. Larva se poate observa bine prin semitransparenţa epidermei 
superioare de la mina. 

Pupa este de tip obtecta, cu lungimea medie de 3,64 mm. Culoarea pupei este 
brunie roşcatã.  

Aripile şi spirotrompa pupei sunt întinse pe lângã abdomen, fiind neacoperite 
doar ultimile trei segmente abdominale. Cremasterul este prevãzut cu numeroşi 
perişori care sunt la vârf sub forma unor cârlige. 

În urma studierii ciclului biologic al speciei Tuta absoluta Meyrick în condiţii de 
laborator la 23°C, la umiditate de 70%, sub lumină naturală (fig. 6.49.), am constatat 
urmãtoarele aspecte: 

 Longevitatea adulţilor este în medie de 14 zile; 
              Din care: perioda preovipozitarã este în medie de 3 zile 
                               perioada ovipozitarã este în medie de 9 zile 
                               perioada postovipozitarã este în medie de 2 zile 

 Numãrul mediu de ouã depus de o femelã este de 139 ouã; 
 Incubaţia este de 4 zile; 
 Dezvoltarea larvarã se eşaloneazã în medie pe 18 zile; 
 Stadiul pupal dureazã în medie 7 zile. 

Rezultate ale eficacităţii feromonilor atractanţi 

Cu toate capcanele în care este feromonul în testare, pe perioada experimentalã 
s-au capturat 261 de adulţi, iar cu feromonul comercial s-au capturat 249 de adulţi, 
ceea ce înseamnã cã produsul în testarea a avut o putere de atracţie mai mare cu 
aproxinativ 5%. 

Cu toate capcanele în care este feromonul în testare, pe perioada experimentalã 
s-au capturat 22 de adulţi, un numãr egal cu capturile realizate de câtre feromonul 
comercial. În câmp populaţia acestei specii este încã foarte redusã. 

Rezultate ale eficacităţii controlului chimic 

Tuta absoluta fiind un dăunător foarte periculos, de carantină fitosanitară, se 
impune un control foarte riguros. În momentul în care în capcanele cu feromon 
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atractant sexual numărul adulților capturați creștea exponențial s-a trecut la un 
control chimic al acestui dăunător.  

Cel mai bun efect în combaterea dãunãtorului l-a avut produsul Coragen, care a 
redus frecvenţa plantelor atacate într-o proporţie de 94,4% în sera de la Arad, iar la 
Curtici eficacitatea a fost de 100%. Al doilea produs ca şi eficacitate este Affirm, 
frecvenţa atacului fiind diminuatã cu 83,3% la Arad, respective cu 85,7% la Curtici. Cea 
mai mica reducere a atacului s-a semnalat la insecticidal Karate Zeon, la care media 
eficacitãţii pe cele douã loturi experimentale a fost în jur de 72%. 

Concluzii 

La filmãrile în infraroşu a adulţilor din izolatoare, aceştea se hrãnesc şi cu 
frunzele de roşii. 

În urma hrãnirii pe frunze apar nişte rãni dispuse linear sau circular, care au 
lungimea de 0,5-3 mm şi lãţimea de 0,4 -2 mm, uneori frunza putând fi chiar perforatã.  

În spaţiile protejate monitorizate complexul de dãunãtori care atacã culturile de 
solanacee este reprezentat în special de: tripsul californian, Frankliniella occidentalis; 
musculiţa albã de serã Trialeurodes vaporariorum; molia minierã a frunzelor de 
tomate, Tuta absoluta; pãduchele negru al solanaceelor, Macrosiphon euforbiae; buha 
fructificaţiilor, Helicoverpa armigera şi paianjenul,Tetranychus urticae. 

În spaţiile protejate se pot produce legume ecologice prin aplicarea unor 
metode neconvenţionale: lansãri de prãdãtori (Amblyseius swirsky, Amblyseius 
californicus, Orius insidiosus şi Orius laevigatus), utilizarea panourilor colorate lipiciose 
şi a capcanelor cu feromoni atractanţi sexuali. 

 Lansãrile de prãdãtori pot menţine populaţiile de dãunãtori în prima parte a 
ciclului de producţie sub valoarea pragului economic de dãunãre.  

Lansarea prãdãtorilor se poate efectua încã din rãsadniţã, cu o normã de:  100 
indivizi/m pentru Amblyseius swirsky şi Amblyseius californicus, restectiv un 
exemplar/m², la Orius insidiosus şi Orius laevigatus.  

La lansarea acarienilor prãdãtori este bine sã se suplimenteze hrana acestora 
prin administrarea de polen, 200 mg/ha. 

Pentru combaterea pãduchelui negru, Macrosiphon euforbiae, se pot aplica 
tratamente chimice cu Teppeki, produs care este selectiv pentru prãdãtorii lansaţi.  

Întrucât Aleurocanthus spiniferus Quaintance a fost semnalat în mai multe state 
europene este obligatoriu sã se facã un control riguros al materialului vegetal din 
import, pentru prevenirea introducerii acestuia şi în ţara noastrã. 

Recomandãri 

Deoarece în spaţiile protejate este un bogat complex de dãunãtori, este 
obligatorie o monitorizarea continuã a acestora. 

Pentru obţinerea unor producţii de legume cu minimum de reziiduri se 
recomandã promovarea metodelor biologice, biotehnice şi mecanice de combatere a 
dãunãtorilor.  

În sistemul neconvenţional de protecţie, pentru controlul speciei Tuta absoluta 
se recomandã instalarea de capcane feromonale cu recipient cu apã sau capcane Delta; 
pentru Trialeurodes vaporariorum se recomandã panouri galbene; pentru Frankliniella 
occidentalis se recomandã panouri albastre; pentru Helicoverpa armigera se 
recomandã capcane feromonale. 
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Efectuarea unor cercetãri de îmbunãtãţire a parametrilor funcţinali pentru 
feromonii atractanţi sexuali utilizaţi la speciile care atacã în culturile de solanacee. 

Înstruirea personalului din reţeaua de protecţia plantelor în ceea ce priveşte 
riscul şi recunoaşterea speciilor invazive. 

Originalitatea şi contribuțiile inovative ale tezei 

S-a afirmat pentru prima datã în literatura de specialitate cã adulţii de Tuta 
absoluta se hrãnesc cu frunze de roşii, fenomenul fiind demonstrat nu numai prin 
descrierea simtomatologiei, ci şi prin filmãri în timp real al acestui fenomen. 

S-a precizat pentru prima datã cã molia minierã a frunzelor de tomate se 
dezvoltã şi pe frunze de gulie. 

S-au fãcut ample studii de morfologie externã la Tuta absoluta, cu descrierea  
amplã a stadiului larvar de dezvoltare, iar imaginile realizate cu microscopul electronic 
sunt de o certã valoare ştiinţificã. 

S-au testat pentru prima datã posibilitatea utilizãrii capcanelor alimentare cu 
sucuri dulci pentru depistarea şi monitorizarea speciei Tuta absoluta. 

În perioada stagiului de doctorat, s-au verificat pentru prima data la noi în ţarã 2 
formulãri feromonale cu putere de atracţie pentru Tuta absoluta, formulãri care au o 
funcţionalitate superioarã feromonului de import care se utilizeazã în România.  

În vederea pregãtirii unor specialişti în identificare şi monitorizare a speciilor 
invazive, doctorandul a efectuat stagii de pregãtire în Italia, ţarã în care specia 
Aleurocanthus spiniferus Quaintance este întâlnitã pe un vast areal, iar pagubele 
produse sunt considerabile.  
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