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Tachinide (Diptera:Tachinidae) cu rol în limitarea 
populaţiilor moliei viţei de vie, Sparganothis pilleriana Den. 

et Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae) 
în unele vii din sudul României

Daniela BărBuceanu & Ionel andriescu

Abstract

Tachinidae (Diptera: Tachinidae) with role in limitation of Leaf-
rolling tortrix Sparganothis pilleriana Den. & Schiff. (Lepidop-
tera: Tortricidae) from some wineyards from Southern Roma-
nia

Two species of tachinids - Nemorilla maculosa (Meig.) and 
Pseudoperichaeta nigrolineata (Walk.) - were obtained as a result 
of the rearing of Sparganothis pilleriana Den. et Schiff. larvae and 
chrysalis. Observations were carried out between of 2000-2003 in 
two Southern vineyards: Ştefăneşti-Argeş, with a small S. pilleriana 
population, and Dăbuleni-Dolj (near the Danube) where the host has 
a large population. The two species are mentioned as parasites for 
the first time in Romania. The N. maculosa species plays a greater 
role in reducing the host population (2,74%) than the P. nigrolineata 
species (0,34%). As the main parasitoid at the Ştefăneşti vineyard, 
N. maculosa infests the host by 4,2%, while at the Dăbuleni vine-
yard it infests the host by 1,64%. In its turn, N. maculosa was infest-
ed by two species of hyperparasitoids, Pediobius sp. şi Catolaccus 
ater Ratzb, the actions of which were reduced. The two species of 
tachinids were identified by dr. Paul Tschorsnig to whom we ad-
dress our thanks, hereby.
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Introducere

Nemorilla maculosa (Meigen, 1824) şi Pseudoperichaeta nigrolineata 
(Walker, 1835) sunt tachinide polifage care parazitează numeroase micro-
lepidoptere. Nemorilla maculosa este citată de Thomson (1954) ca un paraz-
itoid frecvent al speciei Sparganothis pilleriana Dennis et Schiffermüler, 1776 
în Europa. Pykhova (1968) constată că o specie înrudită, Nemorilla floralis 
(Fallen, 1810) este unul din principalii parazitoizi ai microlepidopterului în 
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Ucraina, iar Predescu (1971) obţine aceeaşi specie, N. floralis, din pupe de S. 
pilleriana colectate în viile din vestul României. Despre Pseudoperichaeta ni-
grolineata nu există menţiuni în literatura de specialitate ca parazitoid al mo-
liei frunzelor viţei de vie. Specia a mai fost obţinută în România din Ostrinia 
nubilalis (Hübner, 1796) (ionescu et al. 1964) şi Archips rosanus (Linnaeus, 
1758) (diaconu şi Tschorsnig 1999).

Material şi metode

Observaţiile s-au efectuat în două regiuni viticole din sudul Româ-
niei, Ştefăneşti-Argeş şi Dăbuleni-Dolj. Localitatea Ştefăneşti, situată în par-
tea central-sudică a subcarpaţilor Munteniei şi caracterizată printr-un climat 
mai umed şi răcoros, prezintă o populaţie mică de Sparganothis pilleriana. 
În localitatea Dăbuleni, situată în sudul Olteniei lângă Dunăre cu un climat 
cu influenţă mediteraneeană, populaţia de S. pilleriana este bine dezvoltată. 
Colectările s-au făcut în perioada de activitate a gazdei, respectiv în lunile 
mai-iulie, anii 2000-2003. Cu excepţia anului 2001, ceilalţi ani s-au carac-
terizat prin valori termice peste medie. Larvele şi pupele de S. pilleriana au 
fost crescute în condiţii de laborator. Din cele 36 larve şi pupe de S. pilleriana 
parazitate de tachinide, s-au obţinut patru adulţi de P. nigrolineata şi 26 adulţi 
de N. maculosa; şase puparii, probabil de N. maculosa, nu şi-au desăvârşit 
dezvoltarea, două fiind hiperparazitate. Tachinidele au fost identificate de 
dr. P. Tschorsnig de la Natürkundemuseum, Stuttgart (Germania), căruia îi 
mulţumim şi pe această cale.

Rezultate şi discuţii

Biologia speciei Nemorilla maculosa (Meig.)
Activitatea parazitoidului este în funcţie de condiţiile climatice locale 

şi anuale.
În condiţiile climatice din localitatea Dăbuleni parazitarea gazdei în-

cepe în ultima decadă a lunii mai şi continuă în luna iunie, atât timp cât în vie 
este prezent stadiul de larvă al gazdei. Astfel, în perioada 2000-2002, cele mai 
precoce colectări de larve mature parazitate s-au înregistrat pe 29.05.2001, iar 
cele mai tardive pe 27.06.2000.

În localitatea Ştefăneşti, unde climatul este mai răcoros, parazitarea are 
loc la începutul lunii iunie şi continuă în tot cursul acestei luni: în perioada 
2000-2003 cele mai precoce colectări de larve parazitate au avut loc pe 4.06 
2002, iar cele mai târzii pe 29.06.2001. Ouăle parazitoidului sunt depuse dor-
sal, în jumătatea anterioară a corpului, adesea pe capsula cefalică şi placa 
protoracică, dar şi pe segmentele toracice, rar pe cele abdominale. A existat un 
singur caz în care oul era situat ventral, în regiunea toracică. 

Atunci când sunt depuse două sau trei ouă pe corpul gazdei, din larvele 
care pătrund în interiorul gazdei, numai una ajunge la maturitate. Există însă 
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şi excepţii: dintr-o larvă matură colectată pe 17.06.2002 în Dăbuleni care avea 
două puncte de necroză pe segmentele toracice, au eclozat pe 30.06, la interval 
de câteva ore, două femele de N. maculosa. A fost singurul caz în toţi cei patru 
ani de studiu. De asemenea, au existat cazuri când larvele colectate prezentau 
puncte de necroză pe suprafaţa corpului, însă din ele nu au rezultat parazitoizi. 
Parazitoidul atacă în general, larve ajunse la completa dezvoltare, rar larve 
mai mici. Totuşi, pe 29.05.2001 din Dăbuleni a fost colectată o larvă gazdă de 
12 mm cu capsula cefalică corespunzătoare vârstei a IV-a care şi-a continuat 
nestingherită dezvoltarea şi a năpârlit; pe 27.06 după ce a consumat conţinutul 
larvei gazdă, larva parazitoidă ajunsă la completa dezvoltare şi-a format pupa-
riul, iar pe 2.07 a eclozat un mascul de N. maculosa.

Pupariul proeminează din resturile larvei sau crisalidei la nivelul to-
racelui, ventral. Doar în două cazuri, formarea pupariului s-a făcut în afara 
pupei-gazdă, larva complet dezvoltată a parazitoidului părăsind pupa printr-o 
deschidere îngustă, practicată într-un caz la capătul anterior al pupei, iar în al 
doilea caz între primele două segmente abdominale.

În perioada de studiu, adulţii au apărut cel mai devreme la Dăbuleni pe 
15.06.2001, iar cel mai târziu pe 24.07.2000. La Ştefăneşti cea mai precoce 
apariţie a fost înregistrată pe 2.07.2003, iar cea mai târzie pe 15.07.2002. În 
condiţiile anului 2002, la Dăbuleni eclozările adulţilor s-au eşalonat în pe-
rioada 30.06 – 8.07, iar la Ştefăneşti în perioada 3.07 – 15.07.

Influenţa temperaturilor ridicate asupra dezvoltării gazdei şi parazitoi-
dului se observă mai bine în condiţiile climatice ale anului 2003 la Ştefăneşti. 
Anul 2003 este un an de excepţie din punct de vedere al regimului termic, 
temperaturile neobişnuit de mari din lunile mai şi iunie determinând o accele-
rare a dezvoltării gazdei, Sparganothis pilleriana şi respectiv, a parazitoidului 
Nemorilla maculosa Meig.

Din larve mature şi pupe colectate în 2003 la Ştefăneşti, eclozările flutu-
rilor de S. pilleriana au fost precoce, eşalonându-se în perioada 16.06 – 14.07, 
cu un maxim înregistrat pe 30.06; zborul adulţilor de N. maculosa a avut loc, 
de asemenea, devreme, desfăşurându-se pe o perioadă scurtă de timp: 2.07 
– 6.07 (Fig. 1). Maximul de zbor a avut loc pe 4.07. Nu se poate preciza care 
dintre cele două sexe eclozează primul, fiind prezenţi deopotrivă, masculi şi 
femele, pe toată durata zborului.

Adulţii, în condiţii de laborator şi hrăniţi cu apă zaharată, au supravieţuit 
5-12 zile, valorile extreme fiind prezente atât la masculi cât şi la femele.
= Sex-ratio

În cei patru ani de colectări, din pupariile care şi-au desăvârşit dez-
voltarea s-au obţinut mai mulţi masculi (15) decât femele (11), ceea ce 
înseamnă că masculilor le revine un procent de 57,7%, iar femelelor 
42,3%, sex-ratio având valoare supraunitară:1,36. 

= Importanţa speciei Nemorilla maculosa (Meig.) în cadrul complexului 
de parazitoizi 
În cadrul complexului parazitar al populaţiilor de S. pilleriana, spe-
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cia Nemorilla maculosa a realizat un procentaj de parazitare global de 
2,74% (Tabelul 1). 
În localitatea Ştefăneşti, specia N. maculosa reprezintă principalul 

parazitoid, realizând un procentaj de parazitare de 4,2%. Urmărind figura 2 
se observă că la Ştefăneşti, importanţa parazitoidului este în creştere, de la 
3,13% în anul 2000, ajungând la 8,2% în anul 2003. O excepţie o constituie 
anul 2001 cu un procentaj de parazitare de 1,62% datorat temperaturilor mai 
mici înregistrate în acest an, parazitoidul preferând climatul cald şi uscat.

Tabelul 1. 
Rolul tachinidelor în reducerea numerică a populaţiei de S. pilleriana Den. et 
Schiff. / The role of tachinids in reducing the number of. S. pilleriana Den. et 
Schiff. population

Localitate An Nr.larve 
şi pupe

Nr. ex. 
parazitate %

Tachinidae

Nr. % N. maculosa P. nigrolineata
Nr. % Nr. %

Ştefăneşti

1998 27 5 18,51 - - - - - -
2000 64 12 18,75 2 3,13 2 3,13 - -
2001 124 18 14,52 2 1,62 2 1,62 - -
2002 164 30 18,29 8 4,87 7 4,27 1 0,61
2003 122 34 27,87 11 9,02 10 8,20 1 0,82

Subtotal 501 99 19,76 23 4,59 21 4,20 2 0,4

Dăbuleni
2000 215 61 28,37 3 1,4 3 1,4 - -
2001 308 67 21,75 6 1,95 5 1,62 1 0,32
2002 146 16 10,96 4 2,74 3 2,05 1 0,68

Subtotal 669 144 21,52 13 1,94 11 1,64 2 0,3
Total 1170 243 20,77 36 3,08 32 2,74 4 0,34

În localitatea Dăbuleni, specia N. maculosa realizează un procentaj 
de parazitare de 1,64%. Deşi condiţiile climatice sunt favorabile dezvoltării 
speciei, procentajele de parazitare sunt mai mici faţă de cele înregistrate la 
Ştefăneşti, datorită, probabil, competiţiei dezavantajoase cu alte specii de pa-
razitoizi sau numărului insuficient de eşantioane.
= Hiperparazitoizii speciei Nemorilla maculosa (Meig.)

În urma creşterilor în laborator, din puparii care aparţin, probabil, spe-
ciei N. maculosa s-au obţinut doar două specii de calcidoide: Pediobius 
sp. şi Catolaccus ater Ratzeburg. În anul 2003 în localitatea Ştefăneşti, 
cele două specii de hiperparazitoizi au realizat un procentaj de parazi-
tare de 20%, procentajul global de parazitare fiind de 6,25% (Tabelul 
2).
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Tabelul 2. 
Hiperparazitoizi obţinuţi din Nemorilla maculosa (Meig.) / Hyperparasitoids of 
N. maculosa (Meig.)

Localitate Anul colectării
Nemorilla ma-

culosa
(nr. ex.)

Pediobius sp. Catolaccus ater

Nr. % Nr. %

Dăbuleni
2000 3 - -
2001 5 - -
2002 3 - -

Ştefăneşti

2000 2 - -
2001 2 - -
2002 7 - -
2003 10 1 10,0 1 10,0

Total 32 1 3,13 1 3,13

Pseudoperichaeta nigrolineata (Walk.)
Numărul mic de exemplare obţinut nu a permis observaţii pertinente 

asupra biologiei acestui parazitoid. Cele patru exemplare (doi masculi şi două 
femele) au rezultat atât din larve, cât şi din pupe de S. pilleriana. Larvele ga-
zdei au fost parazitate mai devreme decât cele din care au apărut adulţii de N. 
maculosa. Rolul acestei specii în cadrul complexului parazitar al gazdei este 
minor, realizând un procentaj de parazitare de numai 0,34% (Tabelul 1).

Fig. 1. Dinamica apariţiei adulţilor de Nemorilla maculosa (Meig.) şi Spargan-
othis pilleriana Den. et Schiff. în localitatea Ştefăneşti-Argeş, anul 2003  / The 
dynamics of Nemorilla maculosa (Meig.) and Sparganothis pilleriana Den. et 
Schiff. adults in Ştefăneşti-Argeş, 2003.
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Concluzii

 În viile din sudul României, populaţiile de Sparganothis pilleriana sunt 
controlate de două specii de tachinide, Nemorilla maculosa (Meig.) şi Pseu-
doperichaeta nigrolineata (Walk.). 

Cele două specii sunt menţionate pentru prima dată ca parazitoizi ai 
moliei frunzelor viţei de vie în România. 

Parazitarea gazdei are loc în stadiul de larvă matură, mai rar imatură. 
Activitatea parazitoidului Nemorilla maculosa începe mai devreme în podgo-
ria Dăbuleni decât în podgoria Ştefăneşti. Masculii sunt mai numeroşi decât 
femelele, sex-ratio având valoare supraunitară: 1,36.

Specia N. maculosa are importanţă mai mare în limitarea populaţiei 
gazdă, cu un procent de parazitare de 2,74 %, în timp ce P. nigrolineata 
asigură o reducere de numai 0,34%. În viile din Ştefăneşti, N. maculosa este 
principalul parazitoid realizând o parazitare a gazdei de 4,2%, în timp ce în 
Dăbuleni parazitarea a fost de numai 1,64%.

N. maculosa a fost hiperparazitată de două specii, Catolaccus ater 
Ratzb. şi Pediobius sp., acţiunea acestora fiind redusă: 6,25%.
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