
105

Apariţ ia în România a unor insecte miniere 
dăunătoare plantelor cultivate în câmp şi seră, în 

perioada 2003-2009 

MIRELA CEAN 

Abstract 
Occurrences of some  leaf mining pests in field and glasshouse crops in 
Romania during 2003-2009 
The leaf mining flies are important pests of many vegetables and flower 
crops. During outbreaks these insects can cause severe damage to these crops, 
resulting in important economic loses. This work  investigated the presence 
and spread of quarantine pest Liriomyza trifolii (BURG.) in Romania, between 
2003-2009. Biological material has been obtained from captured flies on yel-
low sticky traps which were placed in host plant crops and also leaves were 
sampled and kept in laboratory to observe emerging leaf miners.  The serpen-
tine leafminer was detected in some areas of the country, mainly in green-
houses. Also, based on these investigations other leaf miner pests belong 
Diptera and Lepidoptera families  were found. Some of them as Liriomyza 
soror, Liriomyza eupatorii, Napomyza gymnostoma, Tuta absoluta are new or 
rare species for Romania.  
Rezumat 
Muştele miniere sunt insecte dăunătoare pentru foarte multe culturi legumi-
cole şi floricole. Atacurile produse de acestea  pot cauza daune, care duc în 
final la pagube economice importante. În cadrul acestui articol sunt prezen-
tate rezultatele înregistrate în perioada 2003-2009, referitoare la dăunătorul 
de carantină Liriomyza trifolii. Materialul de studiu a fost obţinut  prin captu-
rarea adulţilor, plasându-se capcane galbene lipicioase în culturile plantelor 
gazdă, şi prin plasarea frunzelor cu simptome în condiţii de laborator. În urma 
acestor activităţi Liriomyza trifolii a fost depistată într-o serie de judeţe ale 
ţării, la plante gazdă cultivate în principal în seră. De asemenea, în urma 
acestor investigaţii au fost depistate şi alte insecte miniere aparţinând ordine-
lor Diptera şi Lepidoptera. Unele dintre ele cum ar fi Liriomyza soror, Liri-
omyza eupatorii, Napomyza gymnostoma, Tuta absoluta sunt specii noi sau 
rare pentru Romania. 
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 Material ş i metodă 

Materialul biologic studiat, constituit din insecte şi plante cu simptome caracteristice 
produse de insecte miniere a fost colectat în perioada 2003-2009. Colectarea insectelor 
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adulte s-a realizat prin două modalităţi: aspirare directă de pe frunze şi capturare pe capcane 
galbene lipicioase. În cazul în care au fost depistate larve sau pupe viabile în frunzele 
infestate, acestea au fost plasate în condiţii de creştere, în vederea obţinerii adulţilor 
necesari pentru identificarea morfologică. Adulţii obţinuţi au fost cufundaţi în alcool etilic 
70% şi păstraţi la întuneric, pentru a se evita  decolorarea lor,  până în momentul 
identificării. 

Pentru identificarea speciilor de diptere de carantină, au fost urmărite caracterele 
morfologice ale exemplarelor mascule, descrise în Standardul Organizaţiei Europene şi 
Mediteraneene pentru Protectia Plantelor (OEPP) PM7/53, şi anume: culoarea părţii dorsale 
a abdomenului, lungimea aripii, lungimea nervurii Cu1A, culoarea şi forma articolului III 
antenal, culoarea regiunii frontale şi orbitale, culoarea mezonotului şi a femurului, fondul 
pe care sunt plasate setele verticale, culoarea anepisternului, forma distifalusului, prezenţa 
aparatului stridulator. Pentru identificarea altor specii de muşte miniere din familia 
Agromyzidae s-a utilizat literatura de specialitate (1972, 1973, 2004). De asemenea, pentru 
identificarea lepidopterului Tuta absoluta s-au utilizat caracterele morfologice ale 
exemplarelor adulte mascule, în special genitalia conform literaturii de specialitate: 
Povolnỳ (1975). 

 Rezultate 

Un obiectiv principal al studiului a fost actualizarea situaţiei privind distribuţia dăunătorului 
de carantină Liriomyza trifolii la nivel naţional. Astfel, pe baza informaţiilor acumulate în 
urma derulării planului de monitorizare organizat de Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, celor existente la Laboratorul Central Fitosanitar (LCF) înainte de începerea acestui 
program de monitorizare şi pe baza activităţii proprii de cercetare s-a realizat harta 
distribuţiei musculiţei miniere Liriomyza trifolii (fig.1.). Se observă că dăunătorul este 

Fig.1. 
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prezent cu preponderenţă în partea de sud-est a ţării fiind depistat în 2003, în Municipiul 
Bucureşti şi judeţul Ialomiţa, iar în 2004 în judeţul Brăila. În anul 2006, Liriomyza trifolii 
(BURG.) este semnalată în judeţele: Constanţa, Ilfov, Dolj şi municipiul Bucureşti, iar în 
2007  în  judeţele: Ilfov, municipiul Bucureşti şi Dolj. În anul 2008, dăunătorul este prezent 
în municipiul Bucureşti, iar în 2009 apare în judeţele Buzău şi în Ilfov. În anul 2010, musca 
minieră nu a mai fost semnalată deşi programul de monitorizare a continuat. 

Un alt obiectiv important a fost identificarea plantelor gazdă astfel că, în perioada 2003-
2009, am depistat specia Liriomyza trifolii  (BURG.) am depistat dăunătorul Liriomyza 
trifolii (Burg.) la 13 specii de plante gazdă, cultivate în câmp şi în spaţii protejate (tab.1). 
Toate plantele gazdă depistate de noi se regăsesc în literatura de specialitate, dar o serie de 
plante sunt semnalate pentru prima dată ca gazde ale speciei Liriomyza trifolii (BURG.), în 
România. Astfel, relaţiile Liriomyza trifolii (BURG.)- Cucumis sativus L.; Liriomyza trifolii 
(BURG.)- Nicotiana alata; Liriomyza trifolii (BURG.)- Phaseolus vulgaris L.; Liriomyza 
trifolii (BURG.)- Glycine max L.; Liriomyza trifolii (BURG.)- Cucurbita pepo L; Liriomyza 
trifolii (BURG.)- Solanum nigrum; Liriomyza trifolii (BURG.)- Chenopodium album; 
Liriomyza trifolii (Burg.)- Tagetes erecta, Liriomyza trifolii -Salvia splendens sunt noi 
pentru ţara noastră.  

Tabel 1. 

Relaţiile Liriomyza trifolii (Burg.)- Capsicum annuum L; Liriomyza trifolii (Burg.)- 
Solanum melongena, Liriomyza trifolii (Burg.)- Lycopersicon lycopersicum sunt noi pentru 
aceste plante cultivate, în aer liber. 

În urma observaţiilor efectuate în perioada 2003-2009 am identificat şi următoarele 
specii miniere din genul Liriomyza, specii semnalate în trecut şi de Drăghia: Liriomyza 
bryoniae (Kaltenbach, 1858), Liriomyza cannabis (HENDEL, 1931), Liriomyza congesta 
(BECKER, 1903), Liriomyza cicerina (Rondani, 1875),  Liriomyza strigata (Meigen, 1830) 
şi Liriomyza trifolii (Burgess, 1880).  

Am depistat pentru prima dată în România specia Liriomyza soror Hendel  şi am 
detectat din nou specia Liriomyza eupatorii Kalt., specie semnalată de Drăghia în lucrările 
lui, dar neintrodusă în baza de date din Fauna Europea, precum şi specia Liriomyza sonchi 
Hendel, depistată şi de Ureche (2010).  

Nr. 
crt. 

Planta gazdă Familia botanică Anul semnalării 

1. Chrysanthemum spp. Asteraceae 2003 
2. Lycopersicon lycopersicum Solanaceae 2003, 2004, 2006, 2007, 

2008, 2009 
3. Capsicum annuum Solanaceae 2006, 2007, 2008, 2009 
4. Cucumis sativus Cucurbitaceae 2006, 2007, 2008 
5. Nicotiana alata Solanaceae 2006 
6. Solanum melongena Solanaceae 2006 
7. Phaseolus vulgaris Fabaceae 2007, 2009 
8. Glycine max Fabaceae 2008 
9. Cucurbita pepo–zucchini Cucurbitaceae 2008 
10. Solanum nigrum Solanaceae 2008 
11. Chenopodium album Chenopodiaceae 2008 
12. Tagetes erecta Asteraceae 2009 
13. Salvia splendens Lamiaceae 2006 
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Pe parcursul anilor am depistat şi identificat pentru prima dată în România trei specii 
miniere dăunătoare pentru plantele horticole, şi anume: molia minieră a tomatelor Tuta 
absoluta Meyrik 1917 (CEAN ŞI COLAB., 2009),  musca minieră a cepei Napomyza 
gymnostoma Loew 1858  (CEAN, 2007; COMAN ŞI CEAN, 2009) şi Holocacista rivillei 
Stainton, 1855, specie monofagă aparţinând ordinului Lepidoptera, fam. Heliozelidae, 
dăunătoare pentru Vitis vinifera L. (date nepublicate).  
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