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INTRODUCERE 

 

Speciile acestui ordin sunt printre principalii dăunători întâlniți în spații 

protejate, provocând pagube majore atât la culturile legumicole, cât și celor floricole. 

Pe lângă pagubele produse în culturilor din sere și solarii, în anii călduroși, pe 

timpul verii, se mai întâlnesc și în culturile de câmp, unde produc pagube la fel de 

însemnate prin înțeparea și sugerea sucului celular din țesuturile frunzelor, fructelor și 

bobocilor florilor ai diferitelor plante de cultură. 

În urma atacului produs de diferitele specii de triși, plantele suferă diferite 

modificări morfo-fiziologice și biochimice. Se reduce asimilaţia, transpiraţia, 

conţinutul de clorofilă, a substanţelor de rezervă etc., care adesea duc în final la 

debilitarea și uscarea plantelor, respectiv la apariţia pierderilor cantitative și calitative. 

Aceste aspecte se exprimă prin daune și pagube. 

Adesea, tripșii sunt consideraţi și dăunători vectori, care, pe lângă pagubele 

produse direct, transmit și o serie de agenţi patogeni foarte periculoși (viroze, 

bacterioze, micoze), care amplifică cuantumul pagubelor produse. Astfel, multe specii 

de tripși (Thrips tabaci, Aphis fabae, Cerosipha gossypii, Myzodes persicae etc.) 

transmit diferite virusuri la solanacee și la alte plante de cultură, tospovirusuri din 

familia Bunyaviridae. 

 Datorită unor sisteme de combatere bazate în principal pe produse chimice, 

majoritatea acestor specii au dobândit rezistență în timp la insecticide, acestea din 

urmă au dus la reducerea fondului de paraziți și prădători existenți până la momentul 

începerii chimizării. 

 

CONDIŢIILE CLIMATICE DE DESFĂȘURARE A CERCETĂRILOR 

Factorii abiotici sau anorganici, reprezentaţi în primul rând de factorii climatici, 

prezintă cea mai mare importanţă în dezvoltarea, distribuţia geografică şi activitatea 

insectelor. În spaţiile protejate această grupă cuprinde influenţa temperaturii, 

umidităţii, luminii, radiaţiilor şi a curenţilor de aer. 

Studiile au fost efectuate atât în sere floricole cât și sere legumicole. Cercetările 

în serele floricole s-au desfășurat în Molfetta, oraș situat la 35  km distanță de Bari, în 

Regiunea Apuglia (Italia), pe perioada a trei luni, în anul experimental 2011, iar 

experiențele din serele legumicole s-au desfășurat  în  zona Clujului. Experiențele din 

zona Clujului s-au desfășurat în serele amplasate în incinta Universității de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară și în cadrul unei sere particulare situate în afara 

orașului. 
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OBIECTIVE,  MATERIALE  ŞI  METODE  DE  LUCRU 

 
Conform datelor furnizate de Direcția pentru Agricultură a județului Cluj, pe 

raza acestuia, există 10 sere și 6 solarii, în total 10 spații protejate, proprietăți private, 

cu suprafețe variate, a căror obiectiv principal îl reprezintă producerea și 

comercializarea diferitelor plante floricole și legumicole. În urma contactării 

telefonice a proprietarilor, thysanopterele s-au dovedit a fi dăunători comuni ai 

spațiilor protejate din județul Cluj, majoritatea dintre producători au confirmat 

prezența tripșilor pe plantele cultivate. 

Studiul acestei lucrări vizează tripsul californian, Frankliniella occidentalis 

Pergande, specie identificată în două dintre serele din județul Cluj și într-o seră 

floricolă din Molfetta (Italia), iar obiectivele principale ale prezentei teze se referă la: 

 morfologia speciei Frankliniella occidentalis Pergande; 

 biologia speciei Frankliniella occidentalis Pergande; 

 monitorizarea speciei Frankliniella occidentalis Pergande prin diferite 

metode (dinamica populației, stabilirea unei corelații între metodele de 

monitorizare, sex ratio, distribuția pe verticală a speciei) 

 testarea eficacității panourilor colorate pentru captarea indivizilor speciei 

Frankliniella occidentalis Pergande; 

 testarea eficacității momelilor feromonale; 

 evaluarea tipului de răspuns funcțional al juvenilului de păianjen aparținând 

genului Philodromus (Araneae: Philodromidae) în condițiile creșterii 

numărului de indivizi de trips californian, oferiți ca sursă de hrană; 

 testarea eficacității unei game de insecticide; 

Studiul elementelor morfologice reprezintă un criteriu esențial în recunoașterea 

și identificarea tripsului californian. Acestea stau la baza deosebirii speciei față de alți 

dăunători din spațiile protejate.  

Abordarea unor metode biologice de control (cu panouri colorate, cu panouri 

feromonale sau dușmani naturali) contribuie în mare măsură la reducerea pesticidelor, 

la obținerea unor produse mai sănătoase și în același timp, la protejarea mediului 

înconjurător. Prin urmărirea populației speciei Frankliniella occidentalis Pergande cu 

ajutorul unor variate tehnici de monitorizare a etapelor ciclului de dezvoltare și 

implicit a raportului dintre indivizii de sex opus, se obțin date consistente care 

reprezintă un suport solid în stabilirea unor strategii eficiente de combatere integrată. 

 

Materiale şi metode de lucru 

 

În România, identificarea la nivel de specie, pentru probele colectate din sera 

USAMV Cluj-Napoca și din sera particulară (S.C SERIMPEX.S.R.L), a fost realizată 

în noiembrie 2010, de către Dr. Liliana Vasiliu-Oromulu. Materialul biologic s-a 
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colectat din ambele sere, de pe castraveți, folosind metoda scuturării, după care 

insectele s-au introdus în tubușoare ce conțineau soluție conservantă, în prealabil 

preparată în laborator. Probele au fost trimise la București și analizate de către d-na 

cercetător în cadrul Institutului de Biologie. Atât în cazul serei USAMV Cluj-Napoca 

cât și în cazul serei particulare singura specie identificată de către d-na cercetător, s-a 

dovedit a fi tripsul californian, Frankliniella occidentalis Pergande. 

În Italia, materialul biologic a fost colectat de pe trandafir Rosa sp. (Rosaceae), 

cultivat într-una din serele floricole din Molfetta, în perioada septembrie 2011, iar 

determinarea speciei a fost efectuată împreună cu domnul Profesor Cercetător  Dr. 

Rocco Addante, utilizând microscopul optic Olympus (model U-DO)  și cheile de 

indentificare L.A Mound and Kibby, 1998 și zur Strassen, 2003. La fel ca și în serele 

din România, specia găsită a fost tripsul californian. 

 

Cercetări privind morfologia speciei Frankliniella occidentalis Pergande 

Principalele elemente morfostructurale de recunoaștere a tripsului californian, 

Frankliniella occidentalis Pergande, s-au pus în lumină cu ajutorul microscopului 

electronic respectiv cu ajutorul microscopului optic.  

 

Cercetări privind biologia speciei Frankliniella occidentalis Pergande 

Aspectele privind biologia speciei Frankliniella occidentalis Pergande au fost 

cercetate în laboratorul disciplinei de Entomologie, din cadrul Universității de Studii 

din Bari (Italia). Pentru a pune în evidență ciclul biologic al speciei Frankliniella. 

occidentalis Pergande-au utilizat două tipuri de cutii, o cutie de ovipoziție și mai 

multe cutii de creștere. Păstăile de fasole, Phaseolus vulgaris, (Solanaceae) au 

constituit atât baza trofică (în vasele de creștere) cât și substratul de depunere a pontei 

(în vasele de ovipoziție). 

Pe toată perioada, cercetările s-au efectuat în condiții de temperatură constată, 

în incubator, la 25°C și o fotoperioadă de 16 ore lumină și 8 ore întuneric. 

 

Cercetări privind monitorizarea speciei Frankliniella occidentalis Pergande 

Utilizând variate metode, prin monitorizarea tripsului californian pe diferite 

plante gazdă, s-au avut în vedere: 

 aspecte privind evoluția speciei pe parcursul perioadei de studiu 

(dinamica populației); 

 aspecte privind corelația dintre diferitele metode de monitorizare; 

 aspecte referitoare la structura pe sexe a populației (sex ratio); 

 aspecte cu privire la distribuția pe verticală a speciei. 
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Cercetări privind testarea eficacității panourilor colorate 

Experiențele privind testarea eficacității culorii în captarea adulților speciei 

Frankliniella occidentalis Pergande, s-au efectuat în sera USAMV Cluj-Napoca și în 

sera particulară din județul Cluj (pe parcursul a trei ani experimentali) și în sera de 

trandafiri din Italia (pe parcursul a trei luni). 

La sera USAMV Cluj-Napoca studiile s-au realizat pe castraveți, salată, fasole, 

vinete și tomate, iar în cadrul serei private, eficacitatea panourilor colorate în captarea 

tripsului californian, s-a urmărit pe salată, tomate și fasole. 

Atât în cazul serelor de legume cât și în cel al serei floricole, s-au utilizat, în 

scop curativ, ca și metodă mecanică de combatere, panouri din plastic de diferite 

culori (albastru, galben, roșu, alb și transparent). Toate acestea sunt disponibile în 

comerț. Panourile albastre, galbene și albe sunt special produse pentru domeniul 

protecției plantelor sub formă de plăci din plastic, iar cele roșii și transparente sunt 

produse de papetărie sub formă de foi din material plastic și fac parte din categoria 

accesoriilor (coperți) pentru spiralat, format A4. 

 

Cercetări privind testarea eficacității momelilor feromonale 

Momelile feromonale, pentru atragerea speciei Frankliniella occidentalis 

Pergande, disponibile sub denumirea comercială, AtraTHRIPS, sunt produse ale 

Institutului de Chimie “Raluca Ripan” – Cluj-Napoca. Feromonul utilizat, cuprinde un 

amestec, raport de 1:1, de două substanțe volatile, (R) – acetat de lavandulil și neril 

(S)-2-metilbutanoat.  

Testarea activității biologice a produsului AtraTHRIPS, s-a realizat pe 

parcursul a 4 săptămâni, în perioada 27.04.12 – 25.05.12, în cultura castraveți din sera 

USAMV Cluj-Napoca. 

 

Cercetări privind evaluarea tipului de răspuns funcțional al juvenililor de păianjen 

aparținând genului Philodromus (Araneae:Philodromidae) în condițiile creșterii 

numărului de indivizi pradă, aparținând speciei Frankliniella occidentalis Pergande  

Studiul a fost realizat în Italia, în perioada octombrie – noiembrie, 2011, în 

colaborare cu Pamela Loverre, doctorandă la disciplina de Entomologie din cadrul 

Facultății de Agricultură, Universitatea de Studii din Bari. Păianjenii au fost colectați 

de pe ramurile arborilor din campusul Universității din Bari, folosind metoda 

frapajului. În scopul stabilirii tipului de răspuns funcțional în condiții variate de hrană, 

s-au utilizat patru densități diferite din populația pradă: 1, 5, 15,  30, 60 indivizi de 

trips californian. Pentru majoritatea densităților s-au efectuat 15 repetiții (excepție în 

cazul densității cu 30 de tripși care repetată de 14 ori și în cazul densității cu 60 de 

tripși, care a fost repetată doar de 6 ori). Astfel, în total s-au utilizat 66 de păianjeni și 

1125 tripși.  
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Pe toată perioada, experimentul s-a efectuat în condițiile microclimatice din 

laborator, la o temperatură medie de 23°C și 42% umiditate relativă (UR%). 

 

Cercetări privind testarea unei game de insecticide 

Testarea eficienței a 5 produse chimice, disponibile în comerț, s-a realizat pe 

tomate, cultivate în solarul de sticlă, de la USAMV.  

Insecticidele testate au fost: Pyrinex 25 NE, Oscar 10 CE, Vertimec 1,8 CE, 

Karate-Zeon, Actara 25 WG. Acestea au constituit, totodată, cele cinci variante 

experimentale. Fiecare variantă a fost testată pe un singur rând, ca urmare s-au tratat 

cinci rânduri de tomate 

 

REZULTATE  PRIVIND  BIOLOGIA  SPECIEI 

FRANKLINIELLA  OCCIDENTALIS  PERGANDE 
 

Protocolul de creștere a tripsului californian are la bază metoda utilizată de P. J. 

Espinosa şi colab., 2002. 

Durata medie de dezvoltare a speciei Frankliniella occidentalis Pergande  

(T= 25°C, UR=75% ± 5%) 
Stadiul Durata medie (zile) 

Perioada preovipozitară 
2,8 

 

Incubația 
3,3 

 

Larva 
4,9 

 

Nimfa 
6,7 

 

Durata unei generaţii 
17,7 

 

 

REZULTATE  PRIVIND  MONITORIZAREA  SPECIEI 

FRANKLINIELLA  OCCIDENTALIS  PERGANDE 

 
Rezultate privind dinamica populației tripsului californian 

În cazul ambelor sere din județul Cluj, s-a observat că numărul mediu de 

capturi pe panourile colorate a fost semnificativ diferit de la un an la altul, pe 

parcursul perioadei experimentale (H = 6,95, gl = 2, P < 0,05, pentru sera universității, 

și H = 21,49, gl = 2, P < 0,05, pentru sera particulară). În sera de trandafiri (din Italia) 

variația numărului mediu de insecte pe panou, a fost nesemnificativ diferită de la o 

săptămână la cealaltă, de-a lungul celor trei luni de monitorizare, potrivit rezultatului 

testului Kruskal-Wallis (H = 13,5, gd = 10, P > 0,05).  
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Rezultate privind corelația dintre metodele de monitorizare 

Valoarea coeficientului de corelație R
2
, a demonstrat absența unei relații 

pozitive între metoda cu panouri colorate și metoda scuturării, respectiv între metoda 

directă și cea cu panouri colorate, la toate culturile analizate din cele trei sere. 

 

Rezultate privind sex ratio 

În urma studiilor efectuate pe castraveții cultivați în sera universității s-a 

observat o diferență statistic nesemnificativă în ceea ce privește sex ratio determinat 

pe frunze față de sex ratio determinat în flori (t = 0,09, gl = 12, P > 0,05 pentru 

studiile efectuate în 2010; t = 0,41, gl = 18, P > 0,05 pentru studiile efectuate în 2012).  

În cazul serei particulare, studiile au fost efectuate în anul experimental 2010 

iar rezultatele statistice au demonstrat o diferență semnificativă în ceea ce privește sex 

ratio determinat în flori față de sex ratio determinat pe frunze (t = 2,43, gl = 14, P < 

0,05).  

În ceea ce privește sera floricolă din Italia, rezultatele au pus în lumină o 

diferență nesemnificativă din punct de vedere al structurii pe sexe a populației 

tripsului californian monitorizată pe cele două varietăți de trandafir (A și B) (t = 0,16, 

gl = 17, P > 0,05). 

 

Rezultate privind distribuția pe verticală 

Prin analizarea datelor din cadrul serei USAMV Cluj-Napoca, s-a pus în 

lumină o diferență nesemnificativă din punct de vedere statistic, în ceea ce privește 

distribuția larvelor pe cele trei nivele ale plantelor (F = 2,24, gl = 2, P > 0,05), pentru 

cercetările din 2010; (F = 0,86, gl = 2, P > 0,05), pentru cercetările din 2012. O 

diferență statistic nesemnificativă s-a constatat și în ceea ce privește dispersia 

adulților pe etajele plantelor, pentru ambii ani experimentali (F = 1,63, gl = 2, P > 

0,05), în 2010; (F = 0,79, gl = 2, P > 0,05, în 2012). De asemenea, prin examinarea 

datelor cumulate (adulți+larve), rezultatele au demonstrat faptul că între numărul 

indivizilor observați pe diferitele etaje ale plantei, nu există o diferență statistic 

semnificativă (F = 2,71, gl = 2, P > 0,05), pentru cercetările din 2010; F = 1,37, gl = 

2, P > 0,05), pentru cercetările din 2012. 

Prin prelucrarea statistică a datelor cercetărilor efectuate în 2010, la sera 

particulară, rezultatele au fost asemănătoare cu cele obținute la sera universității, 

evidențiind o diferență nesemnificativă, din punct de vedere al distribuției pe verticală 

a larvelor (F = 0,58, gl = 2, P > 0,05), și a adulților (F = 1,72, gl = 2, P > 0,05). La 

fel ca și în cazul serei USAMV Cluj-Napoca, la sera particulară, rezultatul examinării 

datelor cumulate (adulți+larve), a demonstrat existența unei diferențe statistice 

nesemnificative (F = 2,18, gl = 2, P > 0,05). cu privire la numărul de indivizi scuturați 

de pe frunzele de castraveți situate în trei zone diferite ale plantelor. 
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Cercetările privind monitorizarea densității populației cu ajutorul panourilor 

colorate, amplasate la fasole, la o distanță de 1,5 m față de sol (în sera particulară) și la 

2,5 m față de nivelul solului (în sera universității) au furnizat date privind modul de 

dispersie a populației de thysanoptere pe verticală, iar analizarea statistică a acestor 

date a pus în evidență rezultate contrastante celor obținute prin metoda scuturării. Cu 

alte cuvinte, numărul de insecte capturate pe panourile amplasate la 2.5, m a fost 

statistic semnificativ diferit în comparație cu numărul de insecte înregistrat pe 

panourile situate la 1,5 m față de nivelul solului (t = 3,88, gl = 73, P < 0,05).  

 

REZULTATE  PRIVIND  EFICACITATEA  PANOURILOR  

COLORATE   
 

Deorece specia Frankliniella occidentalis Pergande este puternic influențată de 

culoarea capcanelor, la toate panourile colorate utilizate în experienţele de captare a 

tripsului californian s-a procedat şi la măsurarea lungimii de undă. 

 Cel mai mare număr de capturi a fost semnalat pe panourile albastre și pe cele 

galbene iar în comparație cu acestea, pe panourile albe, roșii și transparente densitatea 

capturilor a fost mult mai redusă. 

 Prin analiza varianței s-a stabilit o diferență semnificativă în ceea ce privește 

numărul de insecte prinse pe panourile diferit colorate montate pe cei doi hibrizi de 

tomate din cadrul serei particulare (F = 9,88, gl = 4, P < 0,05 pentru hibridul Rally; 

 F = 14,94, gl = 4, P < 0,05 pentru hibridul Norallee). 

 De asemenea, s-a stabilit o diferență semnificativă privind numărul de capturi 

de pe panourile colorate montate pe trei hibrizi de tomate din cadrul serei USAMV 

Cluj-Napoca (F = 9,47, gl = 4, P < 0,05 pentru hibridul Ballet; F = 13,90, gl = 4, P < 

0,05 pentru hibridul Cristal, F = 7,79, gl = 4, P < 0,05 pentru hibridul Tamaris). 

Atât la sera universității cât și în sera particulară, în cadrul ultimelor experiențe 

din anul de studiu 2012, în comparație cu anii anteriori, pe panourile colorate s-au 

observat indivizi aparținând familiei Aeolothripidae, acestea din urmă fiind semnalate 

ca și specii prădătoare care se hrănesc cu alte specii de trips (Knechtel, 1951). La sera 

particulară s-au semnalat specii de thysanoptere aparținând subordinului Tubulifera  și 

un individ aparținând genului Chirothrips (conform Dr. Liliana Oromulu Vasiliu). 

Acești indivizi au fost observați în special pe panourile galbene, dar și pe cele albe, 

transparente și albastre, însă numărul lor a fost mult prea mic (mai puțin de 10 

indivizi) pentru a se preta unei analize privind abundența procentuală a speciilor de 

thysanoptere.  

 

REZULTATE  PRIVIND  TESTAREA  CAPCANELOR  FEROMONALE   
 

Prin testul F s-a stabilit o diferență semnificativă statistic între numărul de 

masculi capturați pe cele trei panouri (F = 6,04, gl = 2, P < 0,05).  
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În urma comparației numărului de masculi determinat de panoul 1, cu numărul 

de masculi de pe panoul martor, prin testul Dunnett, s-a observat o diferență statistic 

semnificativă, însă, prin raportarea panoului 2 la panoul martor, diferența a fost 

nesemnificativă din punct de vedere statistic. O posibilă explicație pentru această 

nepotrivire, ar putea  fi distanța dintre acestea, stimulul feromonal putând ajunge până 

în apropierea panoului martor, influențând astfel capturile înregistrate pe acesta. 

De asemenea, rezultatele obținute au arătat o diferență nesemnificativă  în ceea 

ce privește numărul mediu de femele capturate pe cele trei panouri, cu sau fără 

feromoni (F = 0,15, gl = 2, P > 0,05).   

 

REZULTATE  PRIVIND  EVALUAREA TIPULUI  DE  RĂSPUNS 

FUNCŢIONAL  AL  PĂIANJENILOR  DIN  GENUL  PHILODROMUS 

SP. 
 

După introducerea păianjenilor în eprubetele cu insecte, aceștia au fost văzuți 

hrănindu-se imediat, astfel, în cazul densității cu un trips per eprubetă, în toate 

repetițiile, aceștia au fost consumați în mai puțin de 30 de minute (momentul primului 

control). Într-una dintre cele 15 repetiții cu 5 de tripși per eprubetă, s-a remarcat că 

aceștia au fost consumați înainte de primul control. În restul repetițiilor, cei 5 tripși au 

fost omorâți după aproximativ 24 de ore (momentul celui de-al treilea control).  

Pe măsura creșterii densității prăzii s-a remarcat că rata de omorâre a prăzii a 

fost mai ridicată, iar aceste observații au fost confirmate statistic (F4,64=1751,9; P  < 

0,0001), drept urmare, experimentul realizat în laborator prin expunerea juvenililor de 

Philodromus sp. în condiții de creștere a cantității de hrană,  de la 1 la 60 de insecte 

per eprubetă, a determinat obținerea unui răspuns funcțional de tip II. 

 

REZULTATE  PRIVIND  TESTAREA UNEI  GAME VARIATE  DE  

INSECTICIDE  PENTRU  COMBATEREA  SPECIEI   
 

Eficacitatea a cinci produse chimice disponibile în comerț în vederea controlului chimic a 

tripsului californian la cultura de tomate din solarul USAMV Cluj-Napoca (2011-2012) 
 

Nr. 

Variantă 

Produsul 

Nr. mediu 

tripși/plantă 

 (24 h.î.t) 

Nr. mediu 

tripși/plantă 

 (24 h.d.t) 

E% 

Nr. mediu 

tripși/plantă 

(7 z.d.t) 

E% 

1 Pirinex 25 

CE 
72 50,3 30,2 33,8 53,1 

2 Oscar 10 

CE 
123,3 83,8 32 63,8 48,3 

3 Vertimec 

1.8 CE 
68,3 46 32,6 38,3 44 

4 Karate-

Zeon 
82,3 48 41,6 23,8 71,1 

5 Actara 25 

WG 
53,3 39 26,8 23,5 55,9 

24 h.î.t = 24 ore înainte de tratament 
24 h.d.t = 24 ore după tratament  

7 z.d.t = 7 zile după tratament 


