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Cuvinte cheie: Parectopa robiniella Clemens, Phyllonorycter robiniella Clemens şi 
Cameraria ohridella Deschka-Dimić., monitorizare, morfologie externã, bioecologie, 
combatere chimicã, combatere integratã. 

 
INTRODUCERE 

Într-o societate din ce în ce mai urbanizată parcurile şi zonele verzi sunt de importanţă 
strategică pentru dezvoltarea durabilă a unui oraş modern în cea ce priveşte calitatea vieţii. 

Parcurile orăşăneşti îmbunătăţesc calitatea vieţii prin următoarele funcţii majore:  
 

• purificarea aerului şi a apei; 

• filtrarea eoliană şi a zgomotului;  

• produc beneficii sociale şi phihologice pentru rezidenţii săi.  
 

  Din păcate, adesea valoarea estetică a spaţiilor verzi este puternic afectată de bogatul 
complex de agenţi patogeni şi dăunători care pot afecta atât organele vegetative cât şi cele 
generative ale plantelor. 
 În vederea diminuării efectului acestor organisme dăunătoare se impune cunoaşterea şi 
monitorizarea dinamicii populaţionale ale acestora, în vederea stabilirii unor strategii ample 
de prevenire şi de combatere.  
 Pentru acţiunile de combatere se recomandă utilizarea metodelor alternative 
(nonchimice, deci nonpoluante), metode care pleacă de caracteristicile morfologice, 
particularităţile ciclului biologic şi cele comportamentale ale speciilor. În acest context se 
înscrie şi cercetările efectuate în vederea elaborării prezentei teze de doctorat. 
 

CONDIŢIILE CLIMATICE ALE ZONEI ÎN ANII 2009-2011  
 

Situat la poalele Munţilor Breţcu, Covasna este situată la altitudinea de 564 m, 
străjuită de munţi cu vârfuri nu prea înalte rotunjite de factorii externi, acoperite de păduri. 
Climatul este subalpin cu veri răcoroase şi ierni moderate. Aerul prezintă o bogată ionizare 
negativă, fiind deseori supranumit “oraşul celor o mie de izvoare”. 

Din punct de vedere termic, anul 2009 a fost un an mai rece, media anualǎ fiind de 
9,1°C. Faţǎ de media multianualǎ care în zonǎ este de 9,4°C, se constatǎ o descreştere cu 
0,3°C. Este de remarcat cǎ acest an urmeazǎ dupǎ un an care a fost foarte cald, anul 2008 
având o media anualǎ de 10,1°C (cu 0,7°C mai mare decât media multianualǎ). În ceea ce 
priveşte nivelul precipitaţiilor, acestea au avut o valoare de 589,5 mm, fiind inferioarǎ 
mediei multianuale, care este de 793,9 mm.  

Valorile factorilor climatici înregistate în anul 2010, arată cǎ acest an a fost cǎlduros, 
temperatura medie anualǎ fiind de 9,8°C, cu 0,4°C peste valoarea multianualǎ. În acest an, 
nivelul precipitaţiilor a fost peste media multianualǎ, înregistrându-se un total al 
precipoitaţiilor de 1171.1 mm. 

În anul 2011 din punct de vedere termic media anulală este cea caracteristică zonei, 
dar este de remarcat temperaturile care depăşesc valoare multinuală în perioada iulie – 
septembrie, acestea fiind extrem de favorabile dezvoltării dăunătorilor. Deasemenea, nivelul 
precipitaţiilor este la nivelul multianualei, dar cu o distribuţie foarte neuniformă. În perioada 
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de vară şi spre toamnă, a fost o perioadă secetoasă care coraborată cu temperaturile mai 
ridicate a favorizat creşterea şi dezvoltarea tuturor speciilor de dăunători, făcănd ca aceştia 
să-şi prelungească mult perioada de activitate.  

 
OBIECTIVE  CERCET ĂRII,   

 
Ţinând seama de faptul că bogatul complex de dăunători poate afecta puternic valoarea 

estetică a amenajărilor peisagistice sau poate determina chiar uscarea unor exemplare din 
arborii, arbuştii şi plantele ornamentale, în perioada 2008-2011, în cadrul parcurilor din 
judeţul Covasna am procedat la efectuarea unor observaţii şi la amplasarea unor câmpuri 
experiemntale de cercetare (observaţii la care au luat parte şi angajaţii Unităţii Fitosanitare 
Covasna), care au avut următoarele obiective: 

 

���� Monitorizarea complexului de insecte dăunătoare ale speciilor de plante 
ornamentale din parcurile oraşelor Covasna, Târgu Secuiesc şi Sfântu Gherghe 
(pentru evaluarea rezervei biologice) şi a frecvenţei atacului produs de către 
acestea, în mod special a microlepidopterelor miniere Parectopa robiniella 
Clemens, Phyllonorycter robiniella Clemens şi Cameraria ohridella Deschka-
Dimić; 

 

���� Studierea aspectelor de morfologie externǎ a stadiilor de dezvoltare ale minatorului 
Phyllonorycter robiniella Clemens; 

 

���� Urmǎrirea ciclului biologic şi a ecologiei speciilor Parectopa robiniella Clemens, 
Phyllonorycter robiniella Clemens şi Cameraria ohridella Deschka-Dimić; 

 

���� Testarea eficacităţii diferitelor metode de combatere a speciilor Parectopa 
robiniella Clemens, Phyllonorycter robiniella Clemens şi Cameraria ohridella 
Deschka-Dimić. 

 

MATERIALE  ŞI  METODE  DE  LUCRU 
 

���� ● Monitorizarea complexului de insecte dăunătoare ale speciilor de plante 
ornamentale. 

 

În parcul central al oraşului, zonǎ de agrement pentru turişti se întalnes o serie de 
arbori ornamentali: salcâm 73, salcie 17, castan 38, pin 12, acer 11, tei 12, fag 1, molid 5, 
duglas 2. În perioada 2008-2011, în Parcul central al oraşului Covasna, precum şi salcâmii 
din oraşele Sfântu Gheorghe şi Târgu Secuiesc, s-a procedat la monitorizarea celor douǎ 
specii de molii miniere ale salcâmului (Parectopa robiniella Clemens şi Phyllonorycter 
robiniella Clemens), respectiv a castanului ornamental (Cameraria ohridella Deschka-
Dimić). La toate speciile s-a procedat la stabilirea frecvenţei atacului produs, respectiv al 
numǎrului de frunze atacate precum şi la stabilirea numǎrului de mine dezvoltate pe o 
frunzǎ. Prelevarea frunzelor s-a fǎcut în 3 sau 4 termene din timpul perioadei de vegetaţie a 
plantei gazdǎ. Identificarea celor douǎ specii care atacǎ salcâmul s-a fǎcut dupǎ 
caracteristicile minelor dezvoltate.  
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���� ● Studierea aspectelor de morfologie externǎ a stadiilor de dezvoltare ale 
minatorului Phyllonorycter robiniella Clemens. 

 

Pentru studierea aspectelor de morfologie externǎ, materialul biologic (adulţi, larve şi 
pupe) a fost prelevat din parcurile oraşului Covasna. Toate stadiile de dezvoltare au fost 
prelevate din frunzele infestate de către acest dăunător, conservate timp de 24 de ore în 
glicerinǎ, dupǎ care au fost transportate la Centrul de Microscopie Electronicǎ al 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinara Cluj-Napoca, unde s-au realizat 
fotografiile. 
 

���� ● Urmǎrirea ciclului biologic şi a ecologiei speciilor Parectopa robiniella 
Clemens, Phyllonorycter robiniella Clemens şi Cameraria ohridella Deschka-
Dimić. 

 

Pentru stabilirea ciclului biologic al speciilor de microlepidoptere miniere, anual s-au 
prelevat eşantioane din frunzele atacate (câte 1000 de frunze la fiecare observaţie), începând 
cu a doua jumǎtate a lunii mai şi pânǎ în luna septembrie, frunze care au fost analizate în 
laborator şi s-a urmărit stadiile de dezvoltare ale speciilor studiate.  

La fiecare observaţie s-a stabilit frecvenţa frunzelor din cadrul probei, numǎrul de 
larve moarte din rezerva biologicǎ existentǎ în eşantioanele analizate, şi s-a determinat 
stadiul biologic al rezervei biologice: larve, pupe, adulţi. La fiecare observaţie s-a făcut 
corelaţia cu fenofaza de dezvoltare a plantei gazdǎ, precum şi cu evoluţia factorilor 
climatici. 
 

���� ● Testarea eficacităţii diferitelor metode de combatere a speciilor Parectopa 
robiniella Clemens, Phyllonorycter robiniella Clemens şi Cameraria ohridella 
Deschka-Dimić. 

 

Pentru combaterea acestor dăunători s-au verificat trei metode:  
 

• metoda chimică; 

• metoda prin captarea în masă a masculilor; 

• metoda mecanică. 
 

► Testarea eficacităţii unor insecticide 
 

Pentru studiul combaterii chimice a microlepidopterelor miniere s-au efectuat 
experienţe pentru testarea eficacităţii insecticidelor cu substanţa activă din grupe chimice 
diferite. Pentru fiecare an de studiu s-a lucrat cu 6 variante de tratamente a 3 repetiţii 
fiecare, aplicate pe câte 5 arbori situaţi în oraşul Covasna.  

Substanţele insecticide folosite pentru cele 6 variante experimentale sunt:  

♦ VANTEX 60 CS  (gama cihalotrin),   

♦ WARRANT 200 SL  (imidacloprid),  

♦ DIMILIN 25 WP (diflubenzuron),  

♦ CALYPSO 480 SC (tiacloprid),  

♦ CONFIDOR ENERGY (imidacloprid  + deltametrin),  

♦ MOVENTO 100 SC (spirotetramat).  
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 ► Metoda prin captarea în masă a masculilor 
 

Această metodă s-a aplicat pentru combaterea moliei miniere a frunzelor de castan, 
Cameraria ohridella Deschka-Dimić. S-a utilizat feromonul atractant sexual autohton 
AtraCam, sintetizat de către Institutul ce Cercetări „Raluca Ripan” Cluj-Napoca. În arborii 
de castan luaţi în experienţă s-au amplasat câte trei capcane feromonale, iar momeala 
feromonală a fost schimbată la un interval de şase săptămâni. 

 

► Metoda mecanică 
 

 Pentru diminuarea rezervei biologice a moliilor miniere studiate s-a procedat la 
colectarea şi distrugerea frunzelor căzute toamna, frunze în care se află rezerva biologică 
hibernantă a moliilor Cameraria ohridella Deschka-Dimić şi Parectopa robiniella Clemens. 
S-a comparat frecvenţa şi intensitatea atacului produs de către aceste specii la arborii din 
zona în care s-a procedat la adunarea şi distrugerea frunzelor cu atacul produs la arborii din 
zona în care nu s-a aplicat această măsură. 

 
REZULTATE  PRIVIND  R ǍSPÂNDIREA  ŞI  BIOECOLOGIA SPECIILOR 

PHYLLONORYCTER ROBINIELLA CLEMENS  ŞI  
PARECTOPA ROBINIELLA CLEMENS ÎN JUDEŢUL COVASNA 

 

În perioada anilor 2008-2011, în trei locaţii din cadrul judeţului Covasna (oraşele 
Covasna, Târgu Secuiesc şi Sfântu Gheorghe), s-a procedat la monitorizarea frecvenţei 
atacului produs de către cele două molii miniere ale salcâmului, Phyllonorycter robiniella 
Clemens şi Parectopa robiniella Clemens, precum şi a numărului de mine pe care acestea le 
dezvoltă pe o frunză de salcâm. 

Monitorizarea acestor elemente s-a făcut anual cam în acelaşi interval calendaristic şi 
cu prelevarea probelor cam la un interval de o lună, în vederea comparării şi semnalării cât 
mai corecte a tendinţelor care apar în evoluţia celor doi parametrii cantitativi urmăriţi. În 
localitaţile Covasna şi Tg. Secuiesc, s-au făcut câte trei observaţii, iar la Sf. Gheorghe s-au 
efectuat patru observaţii. 

 

Monitorizarea moliilor miniere ale salcâmului în localitatea Covasna 
 

Făcând o sintezǎ a dinamicii frecvenţei atacului total produs de către moliile miniere 
ale salcâmului, Phyllonorycter robiniella şi Parectopa robiniella, pe parcursul celor trei 
patru de monitorizare, se constatǎ tendinţa de creştere a acestui parametru, atât pe parcursul 
perioadei de eşalonare anualǎ a ciclului biologic, cât şi de la un an la altul. La încheierea 
ciclului biologic al dǎunǎtorilor studiaţi, frecvenţa atacului a fost de 9,2% în anul 2008, de 
9,9% în anul 2009, şi de 16,8% în anul 2010 şi anul 2011. Se constatǎ ca anii calduroşi (mai 
ales în perioada de eşalonare a stadiilor de dezvoltare) sunt deosebit de favorabili pentru 
înmulţirea populaţiei de molii miniere ale salcâmului. 

 Untrucât cele douǎ specii de molii miniere au acelaşi areal de rǎspândire, ele pot 
ataca singular sau în complex frunzele de salcâm. Pentru evidenţierea acestui aspect, 
frunzele atacate au fost analizate în funcţie de atacul produs de cǎtre o singurǎ specie sau 
împreunǎ. 
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Se poate constata o creştere a frecvenţei frunzelor atacate singular sau concomitent de 
cǎtre ambele specii, atât pe intervalul de timp dintre douǎ observaţii, cât şi de la un an la 
altul. Creşterea cea mai accentuatǎ a numǎrului de frunze atacate s-a semnalat în anul 2011, 
când numărul de frunze atacate de cǎtre o singurǎ specie a ajuns la finalul ciclului biologic 
al moliilor miniere la 15,8% din frunze, iar al celor atacate concomitent de cǎtre ambele 
specii a ajuns la 3,9% de frunze în anul 2010 şi cu o prăbuşire a numărului de frunze atacate 
în anul 2011, când frecveţa acestor frunze a fost  de 1%. 

La moliile miniere ale salcâmului, pe lângǎ monitorizarea frecvenţei atacului, am 
procedat şi la determinarea numǎrului de mine pe care speciile le dizvoltǎ pe o frunzǎ. 
Aceasta parametru l-am urmǎrit atǎt pe frunzele atacate de cǎtre o singurǎ specie, cât pe 
frunzele care prezentau atacul produs concomitent de Phyllonorycter robiniella Clemens şi 
Parectopa robiniella Clemens.. 

În anul 2008, numǎrul mediu de mine pe o frunzǎ atacatǎ de cǎtre o singurǎ specie, la 
sfârşitul lunii septembrie a ajuns la 2,9 mine/frunzǎ la Phyllonorycter robiniella şi de 2,3 
mine/frunzǎ la Parectopa robiniella, iar când acestea au atacat concomitent a fost de 2,2 
mine/frunzǎ la Phyllonorycter robiniella şi de 1,8 mine/frunzǎ la Parectopa robiniella. 

 În anul 2009, în luna septembrie, numǎrul mediu de mine pe o frunzǎ atacatǎ de cǎtre 
o singurǎ specie a fost de 3,3 mine/frunzǎ la Phyllonorycter robiniella şi de 2,2 mine/frunzǎ 
la Parectopa robiniella, iar când acestea au atacat concomitent a fost de 2,1 mine/frunzǎ la 
Phyllonorycter robiniella şi de 1,7 mine/frunzǎ la Parectopa robiniella. Constatǎm ca faţǎ 
de anul trecut, numǎrul de mine/frunzǎ a crescut numai la Phyllonorycter robiniella. 

În anul 2010, la ultima observaţie fǎcutǎ numǎrul mediu de mine pe o frunzǎ atacatǎ de 
cǎtre o singurǎ specie a fost de 3,7 mine/frunzǎ la Phyllonorycter robiniella şi de 2,1 
mine/frunzǎ la Parectopa robiniella, iar când acestea au atacat concomitent a fost de 1,8 
mine/frunzǎ la Phyllonorycter robiniella şi de 1,6 mine/frunzǎ la Parectopa robiniella.  

În anul 2011, numǎrul mediu de mine pe o frunzǎ atacatǎ de cǎtre o singurǎ specie a 
ajuns la 4,7 mine/frunzǎ la Phyllonorycter robiniella şi de 1,4 mine/frunzǎ la Parectopa 
robiniella. În acest an au fost cele mai puţine mine/frunză semnalate la Parectopa robiniella 
din toţi anii de monitorizare. Când moliile miniere au atacat concomitent a fost de 2,9 
mine/frunzǎ la Phyllonorycter robiniella şi de 1,3 mine/frunzǎ la Parectopa robiniella. 

 

Monitorizarea moliilor miniere ale salcâmului în localitatea Tg. Secuiesc 
  

În anul 2008 atacul final a ajuns la o frecvenţa de 5,4% la Phyllonorycter robiniella şi 
cu 2 mine/frunzǎ, iar la Parectopa robiniella frecvenţa atacului a fost de 2,7% şi în medie 
cu 1,8 mine/frunzǎ. 

În anul 2009, în luna septembrie, la evaluarea finalǎ s-a semnalat o frecvenţa a atacului 
de 6,1% la Phyllonorycter robiniella şi cu 3,2 mine/frunzǎ, iar la Parectopa robiniella 
frecvenţa atacului a fost de 3,9% şi în medie cu 2,1 mine/frunzǎ. 

În anul 2010 în luna septembrie, la evaluarea finalǎ s-a semnalat o frecvenţa a atacului 
de 9,8% la Phyllonorycter robiniella şi cu 3,5 mine/frunzǎ, iar la Parectopa robiniella s 
frecvenţa atacului a fost de 5,9% şi în medie cu 2,9 mine/frunzǎ. 
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În anul 2011 la evaluarea finalǎ s-a semnalat o frecvenţa a atacului de 14,3% la 
Phyllonorycter robiniella şi cu 3,9 mine/frunzǎ, iar la Parectopa robiniella frecvenţa 
atacului a fost de 2,7% şi în medie cu 1,7 mine/frunză. 

Urmărind dinamica populaţiilor de molii miniere în zona Tg. Secuiesc, se poate 
constata o creştere relativ lentă dar sigură la Phyllonorycter robiniella Clemens pe parcursul 
celor patru ani de monitorizere. Frecvenţa atacului a crescut de la 5,4% în anul 2008 la 
14,3% în anul 2011, iar numărul mediu de mine semnalate pe o frunză a crescut de la 2 
mine în anul 2008 la 3,9 mine în anul 2011. Se constată o corelaţie direct proporţională între 
frecvenţă atacului şi numărul mediu de mine/frunză. 

La Parectopa robiniella Clemens în primii trei ani, tendinţele au fost identice cu cele 
ale speciei precedente (atăt la frecvenţa atacului, cât şi la numărul mediu de mine/frunză), 
dar în anul 2011 s-a constatat o reducere accentuată a acestor parametrii, revenind la valorile 
din anul 2008. Factorii ecologici din toamna anului 2010 şi primăvara anului 2011 au 
afectat puternic rezerva biologică hibernantă. 

 

Monitorizarea moliilor miniere ale salcâmului în localitatea Sf. Gheorghe 
 

În anul 2008 frecvenţa atacului a ajuns la 5,4% la Phyllonorycter robiniella şi cu 3,9 
mine/frunzǎ, iar la Parectopa robiniella frecvenţa atacului a fost de 2,8% şi în medie cu 2,1 
mine/frunzǎ. 

În anul 2009, în luna septembrie, la evaluarea finalǎ s-a semnalat o frecvenţa a atacului 
de 6,1% la Phyllonorycter robiniella şi cu 3,5 mine/frunzǎ, iar la Parectopa robiniella 
frecvenţa atacului a fost de 4,9% şi în medie cu 2,5 mine/frunzǎ. 

În anul 2010, la evaluarea finalǎ s-a semnalat o frecvenţa a atacului de 7,1% la 
Phyllonorycter robiniella şi cu 3,8 mine/frunzǎ, iar la Parectopa robiniella frecvenţa 
atacului a fost de 5,8% şi în medie cu 2,4 mine/frunzǎ. 

În anul 2011, la evaluarea finalǎ din luna septembrie, s-a semnalat o frecvenţa a 
atacului de 18,5% la Phyllonorycter robiniella şi cu 4,8 mine/frunzǎ, iar la Parectopa 
robiniella frecvenţa atacului a fost de 3,6% şi în medie cu 2,1 mine/frunzǎ. 

Urmărind dinamica populaţiilor de molii miniere în zona Sf. Gheorghe, se constată 
aceleaşi tendinţe ca şi în celelalte locaţii unde au fost monitorizate. Este o creştere relativ 
lentă la Phyllonorycter robiniella pe parcursul celor patru ani de monitorizere şi se constată 
o corelaţie direct proporţională între frecvenţă atacului şi numărul mediu de mine/frunză. 

La observaţia din luna septembrie, frecvenţa atacului produs de către Phyllonorycter 
robiniella a fost cuprinsă între 5,4% (la Tg. Secuiesc şi Sf. Gheorghe în anul 2008) şi 18,5% 
(la Sf. Gheorghe în anul 2011). Comparând între ele cele trei locaţii, se constată că atacul 
cel mai puternic (în primii trei ani de monitorizare) se realizează la Covasna, iar în anul 
2011 la Sf. Gheorghe.  

Frecvenţa atacului produs de Parectopa robiniella Clemens, în luna septembrie, a 
oscilat între 2,7% (la Tg. Secuiesc în anul 2008 şi 2011) şi 7,3% (la Covasna în anul 2010). 
În fiecare an atacul cel mai scăzut a fost pe salcâmii de la Tg. Secuiesc. 

În toate locaţiile de monitorizare a moliilor miniere ale salcâmului, specia dominantă a 
fost Phyllonorycter robiniella  Clemens, specie la care se constată o creşţere a frecvenţei 
atacului de la un an la altul, specia având o tendinţă de creştere a densităţii populaţiei. 
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La Parectopa robiniella Clemens se constată în toate locaţiile o creştere a frecvenţei 
atacului în primii trei ani de monitorizare şi o diminuare a acestui parametru în anul 2011.  

În toate localitãţile luate în studiu, pe arborii de Robinia ambigua (salcâmul roşu) s-a 
semnalat atac produs numai de cãtre Phyllonorycter robiniella Clemens. Pe aceastã specie 
de Robinia frecvenţa atacului este mult mai redusã decât pe Robinia pseudoacaccia. În 
general am semnalat cel mult douã mine/foliolã. 

 

REZULTATE  PRIVIND  STUDIEREA  MORFOLOGIEI  EXTERNE   
A  SPECIEI  Phyllonorycter robiniella Clemens 

 

Larvele moliei miniere a frunzele de salcâm are la eclozare o lungime a corpului 
cuprinsă între 0,45-0,95 mm, iar larva de ultimă vârstă ajunge la lungimea de 3,7-4,75 mm. 
La materialul studiat în Covasna aceste dimensiuni se gasesc spre limita superioară găsită în 
literatura de specialitate. Dimensiunea de 4,75 mm nu a mai fost găsită în literatura 
consultată. 

Vârstele larvare ale speciei Phyllonorycter robiniella Clemens se recunosc după 
dimensiunile corporale, ornamentaţiile tegumentare şi elemente de chetotaxie.  

În primele două vârste larvare lăţime capsulei cefalice este mai mare decât lungimea, 
în vărsta a treia lungimea este egala cu lăţimea, iar în ultimile două vârste larvare lungimea 
capsulei cefalice este mai mare decât lăţimea. 
 În primele vârste larvare segmentul cel mai amplu este protoracele, iar din vârsta a 
treia segmentele 3, 4 şi 5 abdominale am cea mai amplă dezvoltare. 
 La larva acestei specii se întâlnesc patru perechi de pseudopode amplasate pe 
segmentele 3, 4, 5 abdominale şi pe segmentul anal. 
 Lungimea picioarelor adevărate creşte de la prima pereche spre ultima mereche, iar la 
cele false, descreşte de la prima spre ultima pereche. 
 Pe partea dorsală a segmentelor 6 şi 7 (înspre partea lor anterioară), care au o 
ornamentaţie tegumentară  caracteristică, se găsesc câte 6 negii bine dezvoltaţi care au o 
foarmă conică, uşor curbată spre posterior. 
 Pe partea ventrală a segmentului 7 abdominal, în partea posterioară a acestuia, se 
întâlneşte o ornamentaţie caracteristică formată dintr-o ridicătură transversală sub formă de 
bordură pe care se observă 18 şiruri transversale de microtuberaţii.  
 Pe partea ventrală a ultimului segment abdominal se găsesc două adâncituri 
transversale, sub formă de falie, situate spre partea laterală a segmentului.  
 La partea posterioară a ultimului segment abdominal se termină cu o formaţiune sub 
foarma unei coroane cu o ormanentaţie foarte bogată. 
 Lungimea medie a pupelor biometrate a fost de 3,278 mm. Segmentele abdominale 
cele mai dezvoltate sunt segmentele 4, 5 şi 6 a căror lungime depăseşte 0,300 mm. 
 Apendicii aparatului bucal ating ca lungime partea posterioară a segmentului 6 
abdominal. 
 Pupa este învelită într-o ţesătură mătăsoasă, laxa la inceput, şi se observă 
clemasterixul, şi este într-un puparium format dintr-o pânză mai densă sub forma unei plăci 
ovale. 
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REZULTATE PRIVIND BIOECOLOGIA  SPECIEI  PHYLLONORYCTER  
ROBINIELLA  CLEMENS  ÎN  JUDEŢUL COVASNA 

 
În zona Covasna Phyllonorycter robiniella Clemens dezvoltă două generaţii pe an, iar 

adulţii generaţiei hibernante îşi reiau activitatea începând cu sfărşitul celei de a doua decade 
a lunii mai. Imediat după declanşarea zborului femelele încep depunerea pontei pe frunzele 
de salcâm. 

La prima generaţie incubaţie este de 11-12 zile, astfel încât începând cu ultimile zile 
ale lunii mai şi primele zile ale lunii iunie încep să fie semnalate minele pe frunzele 
infestate. Perioda de dezvoltare a minelor produse de către larvele primei generaţii se 
prelungeşte până spre începutul lunii august, datorită faptului că adulţii generaţiei hibernate 
apar eşalonat şi durata de depunere a pontei se întinde pe tot parcursul lunii iunie.  

Larvele moliei miniere se hrănesc aproximativ 40 de zile, după care acestea se 
împupează. Stadiul pupal durează 10-11 zile. 

Din studiile efectuate am ajuns la concluzia că un individ al acestei specii parcurge 
stadiile de ou, larvă şi pupă într-un interval de 61-66 de zile. 

Adulţii generaţie de vară îşi fac apariţie în ultima decadă a lunii iulie, iar activitatea de 
zbor a acestora se prelungeşte până către sfârşitul lunii august. 

La generaţia a doua, durata de incubaţie este de 8-11 zile, primele larve ale acestei 
generaţii fiind semnalate la începutul lunii august. 

Durata stadiului de larvă durează între 24 – 36 de zile. O parte din pupulaţia de larve 
(cele care au apărut mai târziu) nu-şi termină termină dezvoltarea, acestea murind la venirea 
temperaturilor mai scăzute. 

Pupele generaţie a două sunt semnalate începând cu ultimile zile ale lunii august şi 
începutul celei de a doua decade a lunii septembrie. Stadiul pupal durează 11-15 zile, adulţii 
generaţiei hibernante zburând începând cu decada a doua a lunii septembrie. 

Durata de dezvoltare a stadiilor de ou, larvă şi pupă la această generaţie este cuprinsă 
intre 48 şi 55 de zile.  

Cea mai mare parte din populaţie de Phyllonorycter robiniella Clemens iernează în 
stadiul de pupă.. 

În minele dezvoltate de cãtre Phyllonorycter robiniella Clemens am semnalat şi o 
parazitare a larvelor şi a pupelor într-un procent maxim de 3,9% în anul 2009, de 5,2% în 
anul 2010, respectiv 7,1% în anul 2011. 

Anual am semnalat (dar mai ales în anul 2011) un numãr foarte mare de mine care au 
fost dezvoltate spre partea superioarã a frunzei, situaţie care nu a fost semnalatã în literarura 
de specialitate consultatã.  

 

REZULTATE  PRIVIND BIOLOGIA MOLIEI MINIERE A CASTANULUI  
          

 În zona Covasna, molia minieră a frunzelor de castan, dezvoltă anual câte 3 generaţii 
(a treia generaţie fiind parţială, parte din larvele generaţiei de vară intrând în diapauză 
hiemală). Adulţii generaţiei hibernante îşi încep zborul în prima jumătate a lunii mai. Zborul 
maxim al adulţilor se semnalează la aproximativ 11-14 zile de la denclanşarea acestuia.  
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Pe întreg intervalul de zbor al adulţilor generaţiei hibernante cu cele 20 de capcane 
feromonale amplasate anual s-au capturat: 

♦ 4243 de adulţi în 2008, (o medie de 212,15 adulţi/capcană);  

♦ 6607 de adulţi în 2009, (o medie de 330,35 adulţi/capcană); 

♦ 8981 de adulţi în 2010, (o medie de 449,05 adulţi/capcană). 
 

 Durata incubaţiei la prima generaţii este de 19 zile la o temperatură medie de 16,9 °C, 

de 20 de zile la o temperatură medie de 14,9 °C, respectiv 22 de zile la o temperatură medie 

de 14,2 °C.  În ultimile zile ale lunii mai sau în primele zile ale lunii iunie pe frunzele de 
castan încep să apară minele. 
 Evoluţia larvelor acestei generaţii a fost de 23 de zile la o temperatură medie cuprinsă 

între 16,9-18,3 °C, de 24 de zile la o temperatură medie cuprinsă între 14,9-17,2 °C, 

respectiv 26 de zile la o temperatură medie cuprinsă între 14,2-18,1 °C, iar în ultima decadă 
a lunii iunie s-au semnalat pupele. Acest stadiu pupal s-a eşalonat pe un interval de 9-10 
zile. 
 Zburul adulţilor noii generaţii (generaţie de vară) s-a semnalat în prima decadă a lunii 
iulie, iar maximul curbei de zbor s-a produs după aproximativ 8 -13 zile. În fiecare an 
densitatea populaţiei acestei generaţii a fost cea mai ridicată, fapt care duce atăt la creşterea 
frecvenţei atacului cât şi a intensităţii atacului la nivelul aparatului foliar al castanilor. 

Pe întreg intervalul de zbor al adulţilor generaţiei de vară cu cele 20 de capcane 
feromonale amplasate anual s-au capturat: 

 

♦ 5806 de adulţi în 2008, (o medie de 290,3 adulţi/capcană);  

♦ 6958 de adulţi în 2009, (o medie de 347,9 adulţi/capcană); 

♦ 10075 de adulţi în 2010, (o medie de 503,75 adulţi/capcană). 
 

 Durata incubaţiei ouălor celei de a doua generaţie a fost mai redusă decât la prima 

generaţie, aceasta fiind de 15 zile la o temperatură medie de 19,7 °C, de 16 de zile la o 

temperatură medie de 19,2 °C, respectiv 17 de zile la o temperatură medie de 18,3-18,5 °C. 
 Primele mine ale acestei genaraţii s-au semnalat în ultima decadă a lunii iulie. 
 Durata dezvoltării larvelor acestei generaţii a fost de 19 de zile la o temperatură medie 

de 19,7 °C, de 20 de zile la o temperatură medie de 19,2 °C, respectiv 21 de zile la o 

temperatură medie de 18,5 °C, iar în prima decadă a lunii august s-au semnalat pupele. 
Acest stadiu pupal s-a eşalonat pe un interval de 7-9 zile. 
 Zburul adulţilor ultimei genaraţii s-a semnalat în a doua jumătate a lunii august, iar 
maximul curbei de zbor s-a produs după a proximativ 10 -13 zile.  

 Incubaţia ouălor la această generaţie a fost 14 zile la o temperatură medie de 21,8 °C, 

de 15 de zile la o temperatură medie de 19,3 °C, respectiv 15 de zile la o temperatură medie 

de 19,4 °C. Primele mine ale acestei genaraţii s-au semnalat în ultima decadă a lunii august 
şi primele zile ale lunii septembrie. 
 Dezvoltarea larvară a acestei generaţii a fost de 19 de zile la o temperatură medie de 

19,8 °C, respectiv 20 de zile la o temperatură medie de 19,4 °C, iar în ultima decadă a lunii 
septembrie s-au semnalat pupele. Acest stadiu pupal este şi stadiul hibernat al speciei. 
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 Pe întreg intervalul de zbor al adulţilor acestei generaţii cu cele 20 de capcane 
feromonale amplasate anual s-au capturat: 

 

♦ 1322 de adulţi în 2008, (o medie de 66,1 adulţi/capcană);  

♦ 2554 de adulţi în 2009, (o medie de 127,7 adulţi/capcană); 

♦ 2837 de adulţi în 2010, (o medie de 141,85 adulţi/capcană). 
 

 Este de remarcat faptul că generaţiile de vară se suprapun, zborul adulţilor fiind un 
zbor continuu pe intervalul iulie-august. 

 

REZULTATE PRIVIND TESTAREA EFICACIT ĂŢII  DIFERITELOR  
METODE  DE COMBATERE  A  SPECIILOR   
PARECTOPA ROBINIELLA CLEMENS,   

PHYLLONORYCTER ROBINIELLA CLEMENS  
ŞI CAMERARIA OHRIDELLA DESCHKA-DIMI Ć. 

 

În vederea combaterii moliilor miniere s-a verificat eficacitatea unei game de 
insecticide, dar şi aplicarea unor metode alternative, distrugerea rezervei prin adunarea 
frunzelor înfestate sau captarea în masă a msculilor cu ajutorul capcanelor feromonale. 

Pentru studiul combaterii chimice a microlepidopterelor miniere, Parectopa robiniella 
Clemens, Phyllonorycter robiniella Clemens şi Cameraria ohridella Deschka-Dimić s-au 
efectuat experienţe pentru testarea eficacităţii insecticidelor cu substanţa activă din grupe 
chimice diferite.  

Cercetarea a fost organizată pe experienţe de cîmp monofactoriale după metoda 
blocurilor. Pentru fiecare an de studiu s-a lucrat cu 6 variante de tratamente a 3 repetiţii 
fiecare, aplicate pe câte 5 arbori situaţi în oraşul Covasna.  

Momentul de aplicare al tratamentelor s-a stabilit pe criteriul biologic, în funcţie de 
momentul apariţiei adulţilor şi zborul în masă al acestora urmărit atât vizual, cu ajutorul 
panourilor albe cu material adeziv la microlepidopterele salcâmului, căt şi cu ajutorul 
capcanelor cu feromonul atractant sexual specific (pentru Cameraria ohridella). 

Pentru combaterea acestor dăunători la fiecare generaţie s-au aplicat câte un tratament 
chimic, iar eficacitatea produsului testat s-a verificat la încheierea ciclului evolutiv al speciei 
prin controlul frecvenţei şi intensităţii atacului din fiecare variantă experimentală şi 
compararea acestuia cu cel semnalat la varianta martor netratat. 

 

���� Rezultatele obţinute în testarea insecticidelor pentru combaterea moliilor 
miniere ale salcâmului 

 

Pe arborii de salcâm netrataţi moliile miniere ale frunzelor de salcâm, în anii de 
monitorizare, a prezentat o frecvenţa a atacului cuprinsă între 9,9% în anul 2009 şi 16,8% în 
anul 2010 şi 2011, specia prezentând o tendinţã de creştere a nivelului densitãţii populaţiei. 
Intensitatea atacului a oscilat între 31,4% şi 47,4%, determinând un grad de atac cuprins 
între 3,11% (în anul 2009) şi 7,96% (în anul 2011). 

Aplicarea a douã tratamente chimice (câte unul pentru fiecare generaţie), în funcţie de 
produsul aplicat, gradul de atac poate sã fie diminuat într-o proporţie cuprinsã între 81,3% şi 
97,44%.  
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Cele mai bune rezultate în combaterea moliilor miniere ale frunzelor de salcâm se 
obţin cu produsul Movento 100 SC, care este un sistemic total, eficacitatea acestuia în 
diminuarea gradului de atac fiind cuprinsã între 95,5% şi 97,44%. 

Insecticidul Confidor Energy, care prezintã dublã modalitate de acţiune (sistemicã şi 
de contact),  prezintã o eficacitate cuprinsã între 92% şi 95,23%. 

Piretroizii de sintezã (Vantex 60 CS) au o eficacitate mai redusã, aceştia afectând 
numai adulţii, iar asupra populaţie de larve au o eficacitate mai redusã, afectându-le numai 
în perioada de eclozare şi imediat dupã pãtrunderea acestora în mezofil, eficacitatea acestora 
fiind cuprinsã între 81,3% şi 89,6%. 

Insecticidul Dimilin 25 WP, un inhibitor de chitinã prezintã o eficacitate cuprinsã între 
84,9% şi 92,46%. 

Produsele sistemice din grupa cloronicotinelor (Warrant 200 SL şi Calypso 480 SC) 
prezintã o eficacitate cuprinsã între 87,8% şi 92,96%. 

Pe perioada experimentală am constatat existenţa unor diferenţe asigurate statistic între 
influienţa factorilor climatici în eficacitate insecticidelor. Rezultaele obţinute în anul 2009 
sunt foarte dinstinc semnificativ negative (un an mai rece decăt ceilalţi ani), cele din anul 
2010 sunt distinct semnificativ pozitive, iar cele din anul 2011 sunt foarte dinstinct 
semnificativ pozitive. 

 

���� Rezultatele obţinute în testarea insecticidelor pentru combaterea speciei 
Cameraria ohridella Deschka-Dimić 

 

Pe arborii de castan netrataţi molia minierã a frunzelor de castan, Cameraria ohridella 
Deschka-Dimić, în anii de monitorizare, a prezentat o frecvenţa a atacului cuprinsă între 
49% în anul 2009 şi 85% în anul 2011, specia prezentând o tendinţã de creştere a nivelului 
densitãţii populaţiei. Intensitatea atacului a oscilat între 53% şi 71%, determinând un grad 
de atac cuprins între 25,97% (în anul 2009) şi 60,35% (în anul 2011). 

Prin aplicarea unui tratament chimic la atingerea maximului curbei de zbor a adulţilor, 
gradul de atac produs de cãtre Cameraria ohridella Deschka-Dimić, poate sã fie diminuat 
într-o proporţie cuprinsã între 71,66% şi 98,91%. 

Movento 100 SC a prezentat o eficacitate cuprinsã intre 94,45% şi 98,91%; Confidor 
Energy a redus gradul de atac cu 93%-96,77%; Dimilin 25 WP a avut o eficacitate cuprinsã 
între 83,37% şi 94,34%; cloronicotinele între 81,98% şi 91,65%; iar piretroidul de sintezã 
Vantex 60 SC a avut cea mai scâzutã eficacitate, aceasta fiind cuprinsã între 71,66% şi 
83,18%. 

 

���� Rezultate privind combaterea speciei Cameraria ohridella Deschka-Dimić prin 
captarea în masă a masculilor cu ajutorul feromonului atractant sexual 

 

Utilizarea capcanelor cu feromonul atractant sexual specific, AtraCam, pentru captarea 
în masã a masculilor de Cameraria ohridella Deschka-Dimić, a diminuat gradul de atac 
produs de cãtre molia minierã a frunzelor de castan într-o proporţie cuprinsã între 54,18% 
(în anul 2009) şi 85,78% (în anul 2011). Captarea în masã a masculilor contribuie la 
diminuarea rezervei biologice a dãunãtorului, dacã se aplicã consecvent în fiecare an. 
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 Pe întreg intervalul de zbor al adulţilor de Cameraria ohridella cu cele 20 de capcane 
feromonale amplasate anual s-au capturat: 

 

♦ 16119 de adulţi în 2009, (o medie de 805,95 adulţi/capcană);  

♦ 21893 de adulţi în 2010, (o medie de 1094,65 adulţi/capcană); 

♦ 14461de adulţi în 2011, (o medie de 723,03 adulţi/capcană). 
 
���� Rezultate privind combaterea moliilor miniere ale frunzelor de salcâm prin 

metoda adunării şi distrugerii frunzelor infestate  

 

Adunarea şi compostarea frunzelor de salcâm atacate de cãtre moliile miniere pot sã 
ducã la diminuarea gradului de atac într-o proporţie de 38,58% (în anul 2009) şi 54,4% (în 
anul 2010). Frecvenţa atacului a fost diminuatã cu 17,26% (în anul 2011) şi 39,6% (în anul 
2010), iar intensitatea atacului cu 10,51% (în anul 2009) şi 32,91% (în anul 2011). 

Frecvenţa frunzelor atacate numai de cãtre Phyllonorycter robiniella Clemens s-a 
diminuat prin adunarea frunzelor într-o proporţie cuprinsã între 6,57% (în anul 2011) şi 
26,32% (în anul 2010). 

Frecvenţa frunzelor atacate numai de cãtre Parectopa robiniella s-a diminuat prin 
adunarea frunzelor într-o proporţie cuprinsã între 38,23% (în anul 2010) şi 57,14% (în anul 
2011). 

Frecvenţa frunzelor atacate concomitent de cãtre Phyllonorycter robiniella Clemens  şi 
Parectopa robiniella Clemens s-a diminuat prin adunarea frunzelor într-o proporţie cuprinsã 
între 47,62% (în anul 2009) şi 80% (în anul 2011). 

Adunarea şi compostarea frunzelor afecteazã într-o proporţie mult mai mare rezerva 
biologicã a speciei Parectopa robiniella Clemens. Aceasta se datoreazã particularitãtilor 
ciclului biologic al acestei specii. 

 

ALTE  SPECII  DE  DÃUNÃTORI  AI  ARBORILOR  ORNAMEN TALI 
 

La arbori de tei, atacul cel mai puternic este produs de cãtre afidul Myzus persicae 
Sulzer care determină şi instalarea fumaginii, Capnodium salicinum. 

La prima observaţie numãrul mediu de afide/frunzã a oscilat intre 21 (în 2009) şi 28,66  
de exemplare (în anul 2011), urmând ca la a doua observaţie numãrul acestora să creascã, 
ajungând la o medie cuprinsă între 43,67 afide/frunzã (în 2009) şi 71 afide/frunzã (în anul 
2011). La ultima observaţie densitatea medie a afidelor a fost cuprinsã între 42 afide/frunzã 
(în 2009) şi 59,33 exemplare/frunzã (în 2011). 

Începând cu luna iulie şi mai ales în luna august pe frunzele infestate de cãtre afide se 
instaleazã afidofauna, mai ales specii de genul Coccinella care reduc densitatea numericã a 
afidelor. 

La salcie, principalii dăunători întâlniţi în zonă sunt: Cynips salicis strobili, Dicranura 
ulmi Denis&Schiffermuller. 

La foioase sunt semnalate atacuri puternice determinate de către cotari şi Euproctis 
chrysorrhoea L. 

Speciile de Viburnum sunt atacate foarte puternic de Aphis spiraephaga Mull., şi 
Aphis fabae Scopoli. 

 


