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Tuta absoluta (Povolny, 1994) un nou dăunător minier pentru
România
Mirela Cean, Iuliana Dobrin
Abstract
Tuta absoluta (Povolny, 1994) a new leafmining pest in Romania
	The tomato leafminer (Tuta absoluta) is a harmful
leafmining moth with a strong preference for tomato (Lycopersicon
lycopersicum), but can also attack potato Solanum tuberosum, pepino (Solanum muricatum) and other solnaceous plants such as: Solanum melongena, Capsicum annuum, Datura stramonium, Datura
ferox, Nicotiana glauca, Solanum elaeagnifolium, Solanum nigrum.
The pest was reported for the first time in Romania, in 2009 on tomato plants cultivated in greenhouse. Based on existing information
the distribution of this species was made.
Rezumat
	Molia minieră a tomatelor este în principal un dăunător
al culturii de tomate, dar poate ataca şi alte plante din familia Solanaceae cum ar fi: Solanum tuberosum, Solanum muricatum, Solanum melongena, Capsicum annuum, Datura stramonium, Datura
ferox, Nicotiana glauca, Solanum elaeagnifolium, Solanum nigrum.
Insecta a fost semnalată pentru prima dată în România, în 2009, pe
plante de tomate cultivate în seră. Ulterior, pe baza datelor existente
s-a realizat distribuţia acestei specii în ţara noastră.
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Introducere
	Insecta a fost descrisă iniţial ca Phthorimaea absoluta, apoi transferată
în genul Gnorimoschema (1962), Scrobipalpula (1964), Scrobipalpuloides
(1987), în prezent utilizându-se denumirea Tuta absoluta (Povolnỳ, 1994).
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În Europa a fost semnalată pentru prima dată în anul 2006, în Spania (www.
tutaabsoluta.org).
Material şi metode
	Materialul studiat, format din fructe şi frunze cu simptome, precum şi
insecte ca atare, a fost recepţionat în cadrul Laboratorului Central Fitosanitar,
în vederea identificării speciei dăunătoare.
Pentru identificare s-au utilizat caracterele morfologice ale exemplarelor adulte mascule, în special genitalia, din literatura de specialitate: Povolnỳ
1975, Germain şi colab. 2009. În diverse stadii insecta poate fi confundată cu
alte specii, după cum urmează: Phthorimea operculella (Zeller, 1873), Scrobipalpopsis solanivora Povolnỳ, 1973, Symmetrischema tangoalis (Gyen,
1913), Keiferia lycopersicella (Walsingham, 1897), de aceea examinarea
armăturii genitale este esenţială.
Descrierea armăturii genitale mascule
Uncus larg, rotunjit, valve moderat curbate în forma literei S, cu
peri numeroşi; peretele valvei prezintă în interior, în regiunea mediană, o
protuberanţă vizibilă, ca un spin. Saccus lung şi lăţit, gnathos lărgit, de forma
literei U, cu vârful rotunjit, procesul saccular bine dezvoltat, cu vârful ascuţit,
vinculum de lungime medie şi lăţit, procesul parabazal fie greu vizibil lateral
din partea procesului saccular pereche fie ascuns de către acesta; aedeagus
lung şi viguros (fig.1).

Fig. 1. Tuta absoluta-Armătura genitală masculă (orig.) / Tuta absoluta-Male
genitalia (orig.) (stânga / left.)
Fig. 2. Situaţia dăunătorului Tuta absoluta în România / The situation of the pest
Tuta absoluta in Romania (dreapta / right)
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Rezultate
În urma analizării probelor s-a identificat specia Tuta absoluta,
semnalată pentru prima dată în ţara noastră, în 2009, în judeţul Botoşani
(Leaotă 2009). În intervalul 2009-2010, insecta şi-a extins aria de răspândire
astfel că a fost semnalată în următoarele judeţe: Maramureş (2009), Bihor
(2010), Arad (2010), Ilfov (2010) şi Mureş (2010). Insecta a fost depistată
pe tomate (Lycopersicon lycopersicum), cultivate exclusiv în spaţii protejate.
De asemenea, a fost interceptată pe fructe de tomate importate din Spania şi
Turcia, probele respective provenind din judeţele: Cluj, Covasna şi Vaslui.
Redăm în continuare arealul de răspândire al dăunătorului, în România şi
situaţia intercepţiilor referitoare la Tuta absoluta, în perioada 2009-2010 (fig.
2).
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