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Prefață 

 
Diabrotica virgifera virgifera LeConte sau popular viermele vestic al 
rădăcinilor de porumb (VVR) se adaugă unei liste considerabile de specii 
animale și vegetale care au fost introduse pe diverse căi și mijloace în 
ecosistemele naturale și antropice din Europa în ultimii o sută de ani. 
Această specie, ca majoritatea celor menționate pe această listă este nativă 
continentului American și este încadrată din punct de vedere ecologic 
speciilor străine invazive așa cum a fost definită această categorie ecologică 
de specii de către Charles S. Elton în 1958. Mai mult chiar decît semnalul de 
alarmă tras de Rachel Carson asupra efectului devastator al utilizării 
iraționale și excesive a pesticidelor asupra populațiilor de păsări în a sa 
”Primăvară tăcută”, cartea lui Charles S. Elton ”Ecologia invaziilor de către 
animale și plante” a reprezentat un avertisment foarte timpuriu asupra 
deteriorării mediului natural, fenomen incontrolabil deși, uneori cele mai 
grave implicații le pot avea specii introduse deliberat în scopuri agricole sau 
horticole dar, scăpate de sub control în ecosistemele naturale sau artificiale 
acestea pot produce pagube considerabile. Exemplele pe care își 
fundamentează Elton lucrarea au constituit în acea epocă adevărate 
catastrofe de mediu dacă cităm doar invazia speciei denumită popular 
”kudzu” (Pueraria montana (Lour.) Merr.), a iepurelui european 
(Oryctolagus cuniculus L.) în Australia și Noua Zeelandă, a omizii păroase a 
dudului (Hyphantria cunea Drury), a gîndacului din Colorado (Leptinotarsa 
decemlineata Say) sau a filoxerei (Viteus vitifolii L.) în Europa și a omizii 
păroase a stejarului (Lymantria dispar L.) în America de Nord. Dintre cele 
7.000 de specii estimate a fi non-native, prezente în fauna Americii de Nord, 
circa 1.000 sînt considerate invazive. În mod cert speciile invazive sînt în 
minoritate, dar cu toate acestea, deși prezente într-un număr mai mic decît 
fauna locală, acest lucru nu împiedică ca acestea să producă anual pagube de 
miliarde de dolari prin impactul ecologic și economic. De aceea strădania 
ecologilor și a factorilor de decizie din domeniul protecției mediului este, în 
primul rînd, aceea de a stabili care specii sînt mai dăunătoare și provoacă 
pagube mai mari și cum răspund acestea metodelor de eradicare. În Europa, 



 
 

de asemenea semnalarea speciilor invazive și studiile de caz în care sînt 
implicați din ce în ce mai mulți cercetători sînt din ce în ce mai importante în 
politicile privind mediul și noile strategii de control; în același timp o 
semnificativă participare publică este dedicată acestui subiect. 

Speciile străine invazive sunt recunoscute ca acele specii, care 
afectează biodiversitatea și prin aceasta implică costuri enorme în 
agricultură, silvicultură, piscicultură și alte activităţi umane ca și faţă de 
sănătatea umană (Wittemberg și Cock, 2001). Majoritatea ecologilor, 
taxonomiștilor sau a cercetătorilor din domeniul mediului și bioeconomiei 
au aderat acestei definiții și problematicii generale legate de acest subiect, 
direcție pe care o urmăm în tratarea subiectului cărții de față.          

                                                       
București, 2017                                             Dr. Traian MANOLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Introducere 
 

Genul Diabrotica este un gen din familia Chrysomelidae (subfam. 
Galerucinae, trib Luperini) foarte bogat în specii și răspîndit pe tot globul și 
care cuprinde în jur de 354 de specii. Derunkov și colab., (2015) identifică în 
jur de 107 specii valide răspîndite pe teritoriul Americii de Nord și America 
centrală, 8 dintre acestea în frunte cu D. virgifera virgifera fiind prezente pe 
teritoriul SUA, și considerate dăunătoare în culturi de cereale, legumicole și 
horticole. Dintre speciile americane cele mai importante din punct de vedere 
economic sînt Diabrotica barberi Smith & Lawrence (Northern corn 
rootworm, NCR), D. undecimpunctata L., cu trei subspecii, D. u. 
undecimpunctata L., (Western spotted cucumber beetle),  D. u. tenella 
LeConte (Spotted cucumber beetle), și D. u. howardi Barber (Southern corn 
rootworm, SCR), Diabrotica virgifera virgifera LeConte (Western corn 
rootworm, WCR) și D. virgifera zeae Krysan & Smith  (Mexican corn 
rootworm). D. virgifera virgifera, D. barberi și D. v. zeae atacă porumbul și 
produc pagube însemnate iar celelalte atacă îndeosebi Cucurbitaceae 
spontane sau cultivate dar pot produce pagube și la porumb și soia. Pe 
teritoriul S.U.A. răspîndirea celor două specii, D. virgifera virgifera și D. v. 
zeae a fost studiată de mulți entomologi și taxonomiști printre care cel mai 
cunoscut este J.L. Krysan care a publicat o serie de lucrări importante 
privind biologia, ciclul de viață și modul de hrănire al acestei specii. 
 Specia Diabrotica virgifera virgifera LeConte 
(Coleoptera:Chrysomelidae)(viermele vestic al rădăcinilor porumbului) 
(VVR) este o specie străină invazivă (SSI) originară din zona ocupată în 
prezent de Mexic și Guatemala, habitat în care specia se hrănea îndeosebi pe 
plante gazdă din familia Poaceae care prezintă o mare răspîndire și 
diversitate în zonă. Răspîndirea și invazia speciei pe teritoriul SUA, în zonele 
temperate ale continentului are la bază două teorii. Una care s-a dovedit de-
a lungul timpului eronată bazată în special pe așa-zisele modificări climatice 
(cu precădere creșterea nesemni-ficativă a temperaturilor medii anuale pe 
perioada secolelor XIX și XX) și cea bazată pe teoria evoluționistă a 
modificărilor substanțiale ale modulului trofo-dinamic în care se încadrează 
genul Diabrotica (Coleoptera: Chrysomelidae:Galerucinae). Metcalf, 1979, 



 
 

1980, 1985, 1987; Branson și Krysan, 1981; Krysan, 1982; Metcalf și colab., 
1991, 1992, 1994; Manole, 2009,  fundamentează, pe bazele ecologiei 
evoluționiste, teoria modificării relațiilor trofice în interiorul modului trofo-
dinamic (ghildei) al speciei cu ajutorul sistemului chimio-olfactiv de 
comunicație prezent în cadrul tribului Galerucine și anume adaptarea 
acestui mecanism fiziologic de atracție (fagostimulant) al adulților de către 
substanțele volatile de tip ”semiochemicals” pe bază de cucurbitacin, către 
emisiile devenite predominante de α- și β-caryofilină ((E)-b-
caryophyllene)(Manole, 2009). Această specializare deosebită către acești 
compuși volatili este comună multor specii din familia Chrysomelidae, de 
exemplu Leptinotarsa decemlineata Say prezintă o atracție specială față de 
solanină. Profesorul elvețian Ted Turlings, combinînd cercetări de chimie 
analitică, fiziologie a plantelor, ecologie și etologie interpretate cu ajutorul 
statisticii multivariate a stabilit importanța acestor emisii volatile de 
sesquiterpenoide (kairomoni și parakairomoni) în relațiile tritrofice sau 
multitrofice ale sistemului de comunicație chimio-olfactiv al plantelor, 
fitofagilor și dușmanilor naturali ai acestora (Turlings, 2002, 2013). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
CAPITOLUL 1 

 
Scurt istoric al situației dăunătorului în zona de origine 

 
În S.U.A., cultura porumbului este una dintre cele mai importante 

surse de venituri în agricultură iar preocuparea pentru protecția acestei 
culturi este de prim rang. Încă de începutul cultivării acestei plante, speciile 
dăunătoare care se hrănesc pe diferite organe ale plantei au fost luate în 
studiu. Una dintre cele mai importante specii dăunătoare au fost D. virgifera 
virgifera, și  D. v. zeae imediat după invazia în culturile de porumb (Iowa, 
Kansas, Ohio, Ilinois, Michigan, Indiana, Missouri, Nebraska, Wisconsin). Ceea 
ce în mod obișnuit se cheamă cordonul porumbului este o regiune vastă care 
cuprinde Nebraska și Ohio. Însă suprafața ocupată cu porumb cuprinde pe 
lîngă statele deja menționate, avînd în vedere ponderea crescîndă a suprafeței 
cultivate și Dakota de Sud și de Nord, Kentucky și Minnesota (Figura 1, după 
datele furnizate de Departamentul american pentru agricultură, 2010). 

Statele Unite ale Americii este de departe cel mai mare cultivator și 
producător de porumb din lume atît ca suprafață arabilă ocupată cît și ca 
producție (SUA produce anual în medie, în  jur de 257 milioane tone adică 
46% din producția mondială) (Tabelul 1) (Figura 1). Spre deosebire de o 
altă specie invazivă din cadrul familiei Chrysomelidae, mult mai cunoscută 
pentru pagubele produse culturii cartofului în întreaga lume, L.decemlineata 
Say (gîndacul din Colorado), în cazul speciei D. virgifera virgifera nu se 
cunoaște foarte sigur care grup ancestral de specii vegetale a servit ca o 
primă gazdă și cum a evoluat această trecere spre cultura de porumb. După 
cum s-a constatat în multe alte cazuri, invazivitatea unei specii este strîns 
legată de modulul său trofodinamic, deci de modul de hrănire. De aceea, 
înaintea altor considerente de ordin geografic vom face o scurtă incursiune 
asupra modului de nutriție al acestei specii.  

 
 
 

 



 
 

Tabelul 1 - Cei mai mari producători de porumb de pe glob în sezonul 
2014/2015* 

Țara Producția 
(mil.tone) 

Țara Producția 
(mil.tone) 

SUA 365 Canada 11,6 

China 217 România 11,5 

Brazilia 75 Indonezia 9,2 

Ucraina 26 Ungaria  8,5 

Argentina 23 Filipine 7,9 

Mexic 22   

India 21   

Franța 17   

Africa de sud 13,5   

Rusia  12,5   

         *Sursa: USDA, CE 

 

Figura 1 – Culoarea 
verde reprezintă 
aria cultivată cu 

porumb pe 
teritoriul SUA 

(©USDA) 
 

 
 
 
 



 

 
Distribuția geografică a acestei specii este limitată de prezența unei 

gazde corespunzătoare vieții sale larvare, în interiorul solului, pe rădăcinile 
plantelor. Bazîndu-se, desigur pe sinopticul prezentat de situația gîndacului 
din Colorado, Branson și Krysan (1981) au sugerat că D. virgifera virgifera a 
urmat același tipar ”urmărind” gazda Zea mays L., imediat ce aceasta a fost, 
la rîndul ei strămutată de amerindieni din zonele tropicale sau subtropicale 
ale Americii în cele temperate. Zona sa de origine este deja asimilată de 
majoritatea autorilor ca fiind cuprinsă între regiunile subtropicale ale 
Mexicului și Americii Centrale (platourile înalte din Guatemala) (Figura 2). 
Această zonă se va dovedi extrem de importantă pentru civilizația umană 
fiind zona de origine a două plante care vor deveni de-a lungul timpului o 
importantă sursă de hrană pentru om și animalele domestice, dintre care 
una va deveni gazda principală a speciei D. virgifera virgifera. Cartoful, 
Solanum tuberosum L. și porumbul, Zea mays își au, la rîndul lor originea în 
această zonă a MesoAmericii. 

Strămutarea celor două plante gazdă din arealul de origine a 
determinat caracterul invaziv al celor două specii, inițial în America de Nord,  
bazat pe un sistem chimio-olfactiv de comunicaţie, de excepţie. În timp ce în 
cazul gîndacului din Colorado, în care foarte dezvoltat este efectul fagostimulant 
al solaninei, lucrurile sînt mai complicate în ceea ce privește adaptarea 
evolutivă a speciei D. virgifera virgifera la un nou modul trofodinamic. În același 
timp, speciile fitofage care se hrăneau sporadic cu aceste plante (avînd un regim 
de hrană oligofag), odată cu selectarea lor de către amerindieni pentru hrană și 
introducerea lor în cultură, s-au adaptat tot mai mult și s-au orientat tot mai 
mult către aceste gazde care le asigura hrana din belșug. În zonele temperate de 
pe glob în care răspîndirea acestor două specii are loc aparent, cele două specii 
se hrănesc numai pe cele două gazde. Lucrurile nu stau însă deloc așa. 
Asemănările dintre biologia și ecologia lor sînt chiar frapante (Manole, 2009). 

Pentru mai mult de un secol, cercetătorii au remarcat atracția 
curioasă a adulților din tribul Luperini (subtribul Diabroticina) dar și a altor 



 
 

crisomelide către specii de plante care emit compuși volatili toxici pentru 
alte specii (Tallamy și colab., 2005). L. decemlineata este capabilă să 
metabolizeze o toxină cum este solanina pe cînd D. virgifera virgifera, în 
stadiul de adult este deosebit de atrasă de plante din familia Cucurbitaceae 
care conțin un compus amar numit cucurbitacin (Webster, 1895; Contardi, 
1939; Metcalf și colab., 1980; Manole, 2009). Acest mod de comportament și 
atracția este curioasă nu pentru că acești gândaci pot localiza speciile de 
cucurbitacee pe distanțe mari prin urmărirea volatilă a emanațiilor florale și 
a rănilor și nu pentru că substanțele volatile de tipul cucurbitacinului sunt 
fagostimulante pentru Diabroticine ci faptul că, în ciuda efectelor lor nocive 
asupra altor insecte, îi provoacă să consume orice plantă care conține acești 
compuși (Sinha și Krishna, 1970; Metcalf și colab., 1980). Acest 
comportament caracterizează majoritatea, dacă nu pe toate, speciile de 
insecte fitofage care s-au specializat pe un anumit grup de plante (Rosenthal 
și Janzen, 1979). Ceea ce nu puteau explica cercetătorii și era uimitor este 
faptul că în majoritate, cu foarte puține excepții, speciile din această grupă 
nu sînt, din punct de vedere ecologic, specializate în consumul 
Cucurbitaceelor. De altfel, în afara consumului de polen și o scurtă hrănire 
cu petalele florilor, aceste specii nici nu provoacă daune Cucurbitaceelor 
cultivate. Explicația este relativ simplă dacă considerăm din punct de vedere 
ecologic existența speciilor din genul Diabrotica în areralul de origine 
(Manole, 2009, 2015). Charles Elton (1927) și G.E. Hutchinson (1957) au 
introdus și teoretizat noțiunea de nișă ecologică. Dacă habitatul, acea 
porțiune din arealul speciei în care au loc predominat activitățile de bază ale 
speciei (hrănire, reproducere, moarte) poate fi denumită ”adresa” unui 
organism, nișa ecologică poate fi asimilată ”profesiei”, adică poziției și 
rolului acesteia în modulul trofodinamic, cum se dezvoltă și interacționează 
cu factorii abiotici și cu celelalte organisme din comunitatea sa. Mai tîrziu, 
Hutchinson (1965), Mayr (1958, 1963), Botnariuc (1982), Odum (2005) pe 
baza unor modele matematice concepute de MacArthur (1958) au asimilat 



 

noțiunea de nișă celei de volum multidimensional sau hipervolum care este 
spațiul multidimensional în care mediul înconjurător permite speciei să 
supraviețuiască un timp nedefinit. În cazul speciei D. virgifera virgifera, 
coexistența ei în arealul inițial cu o multitudine de specii defoliatoare a 
generat o adaptare complexă, ca urmare a doi factori de presiune: 
concurența interspecifică și dimensiunea cantitativă și calitativă a sursei de 
hrană. Ca să asigure hrana și coexistența larvelor cu gazda principală (în 
acest caz diferite specii din familia Poaceae, după Derunkov și colab., 2015) 
adulții, sub acțiunea selecției naturale s-au diferențiat din punct de vedere 
trofic prin specializări nutritive, în cadrul aceluiași modul trofodinamic cu 
separări parțiale sau totale în structura hipervolumului. În cazul speciei D. 
virgifera virgifera există două forme ale acestei adaptări funcționale și 
anume cea a succesiunii la sursa de hrană și cea a separării parțiale prin 
inhibare chimică cu ajutorul sistemului chimio-olfactiv de comunicaţie a 
presiunii concurențiale. Astfel, adulții se hrănesc cu plantele de porumb în 
mod diferențiat (rod limbul frunzelor fără a dăuna în mod funcțional, se 
hrănesc cu polen și organele florale), în momentul în care dezvoltarea larvară 
este încheiată și fără să împiedice dezvoltarea și vegetația plantelor. Larvele, 
la rîndul lor sînt atrase spre rădăcinile de porumb, pe lîngă emisiile de CO2 și 
de emisiile specifice (îndeobște β-myrcen, (Z)-β-ocimen, benzyl acetat, β-
caryophyllen, (E,E )-α-farnesen) din clasa sesquiterpenoidelor. Ca o concluzie 
privind trofismul acesteia, D. virgifera virgifera (ca un membru al diviziei 
”virgifera” a genului vast Diabrotica (Wilcox, 1972) insecta este specializată, 
din punct de vedere trofic pe speciile din familia Poaceae și formele ancestrale 
se dezvoltau, probabil numai pe graminee, cum ar fi cele din genurile Zea și 
Setaria sau alte graminee spontane (Smith, 1966; Clark și Hibbard, 2004; 
Oyediran și colab., 2004; Moeser, 2003).  

Studii arheologice și biosistematice au indicat că D. virgifera virgifera 
a migrat către zonele temperate ale SUA în ultimii 1.000 de ani din zona 
tropicală a MesoAmericii unde se hrănea pe diverse graminee (Branson și 
Krysan,1981; Coats și colab., 1986; Spencer și colab., 2005). Descoperită 



 
 

întîmplător de către LeConte lîngă Fort Wallace, în statul Kansas în 1865 a 
fost descrisă de către acesta într-un raport către Departamentul Agriculturii 
din SUA în 1868 referitor la biodiversitatea speciilor de insecte într-o zonă 
largă cuprinsă între New Mexico, Arizona și Colorado, adică exact aria în 
care, cu 44 de ani mai înainte, Thomas Say descoperise și descrisese pe 
Solanaceae spontane, specia L. decemlineata cunoscută de atunci sub numele 
de gîndacul din Colorado (LeConte,1869). Gazda probabilă se presupune a fi 
Cucurbita foetidissima Kunth deoarece la acea dată porumbul nu era cultivat 
pe o suprafaţă largă în Kansas. Melhus și colab., 1954 au indicat faptul că 
specia D. virgifera virgifera coexistă cu speciile de graminee și mai ales cu Z. 
mays de circa 5.000 de ani în Guatemala (Figura 2). După invazia Americii 
Centrale spaniolii au fost cei care au preluat de la băștinași cultura 
porumbului promovînd o monocultură de porumb în mici parcele invadate 
de alte specii spontane printre care specii din genurile Setaria și Cucurbita 
(Smith și Lawrence, 1967). Primul care a semnalat atacul speciei în culturile 
de porumb, nu prea departe de aria în care o descoperise LeConte cu 41 de 
ani înainte, prevăzînd faptul că va deveni unul dintre dăunătorii importanţi 
în America de Nord a fost Clarence P. Gillette în 1909, 1910 și 1911 lîngă 
Fort Collins și Loveland, statul Colorado (Gillette, 1912). În anii următori, 
distribuţia speciei D. virgifera virgifera s-a extins lent spre est către regiunea 
vestică de cultivare a porumbului în perioada 1920-1940 (Metcalf, 1983) 
(Figura 2). Primele daune sînt înregistrate în sud-vestul statului Nebraska în 
1929 iar pagube semnificative apar începînd cu anul 1940 (Tate & Bare, 
1946). Aplicarea pe scară largă a insecticidelor în tratamente la sol a debutat 
tot în Nebraska începînd cu anul 1949; s-au folosit produsele Aldrin, 
Chlordan și Heptaclor pînă la mijlocul anilor `50. Începînd cu 1954 D. 
virgifera virgifera era prezentă de-a lungul rîului Missouri din Dakota de sud 
pînă în Missouri iar primele rase rezistente sînt semnalate în 1959 cînd 
tratamentele chimice la sol nu mai sînt eficiente. Începînd cu 1961 în 
Nebraska au apărut populaţii ale dăunătorului de 100 de ori mai rezistente 



 

la insecticidele ciclodiene decît populaţiile sensibile din partea de est a 
statului (Spencer și colab., 2005). La concurenţă cu răspîndirea accentuată 
de-a lungul cordonului porumbului apar și se răspîndesc și formele 
rezistente (Metcalf, 1982, 1983). După Gray și colab., 2009, prima mare 
invazie a speciei D. virgifera virgifera a fost migraţia din platourile înalte din 
Guatemala spre Marea preerie pînă cel puţin în jurul anului 1867 cînd se 
poate vorbi de viermele rădăcinilor de porumb din Colorado înainte să 
înceapă marea expansiune în cordonul porumbului. Gazdele probabile 
pentru specie au fost în această perioadă speciile native de graminee care au 
putut suporta populaţiile cu efective mici pînă la apariţia în culturi a 
porumbului. Odată cu înfiinţarea pe suprafeţe din ce în ce mai mari a 
culturilor de porumb, așa cum am menţionat mai sus, D. virgifera virgifera își 
continuă într-un ritm accelerat expansiunea spre est fiind prezentă la 
mijlocul anilor ’80 în vestul statului Virginia (Chiang, 1973; Gray și colab., 
2009) (Figura 3 și 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Originea și principalele direcții ale migrației speciei D. 
virgifera virgifera LeConte pe teritoriul SUA, urmărind cultura gazdei 

principale, Zea mays L. (© Branson&Krysan, 1981) 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Distribuţia speciei  Diabrotica virgifera virgifera LeConte (puncte 
negre) și a subspeciei Diabrotica  virgifera subsp. zeae Krysan & Smith (puncte 

albe), modificat după Krysan și colab., 1980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 – Situaţia distribuţiei speciei D.virgifera virgifera LeConte în America 

de Nord pînă în 1970 (Chiang, 1973) 
 
În prezent specia D. virgifera virgifera, împreună cu alte trei specii 

din genul Diabrotica reprezintă cei mai importanţi dăunători ai porumbului 
în zona numită cordonul porumbului din SUA adică în statele din zona 
Midwest: Dakota de sud, Kansas, Ilinois, Indiana, Iowa, Nebraska, Ohio, 
Michigan, Mineapolis, Missouri și Wisconsin (Figura 5). Intensitatea atacului 
a fost monitorizată de un grup de cercetători de la Universitatea Purdue, 



 

Indiana în frunte cu C.R. Edwards care este unul dintre autorii cu cele mai 
multe studii privind statutul speciei pe teritoriul Americii de Nord și în 
Europa, după invazia din 1992 (Figura 6). Faptul acesta este relevat și de 
numeroasele studii și lucrări care au abordat diferite aspecte privind 
evoluţia acestei specii pe teritoriul Americii de Nord și apoi după invazia în 
Europa (peste 178.000 de rezultate în 40 secunde pe internet). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 5 – Distribuţia speciei D. virgifera virgifera LeConte pe teritoriul SUA 

pînă în anul 2005 (Gray și colab., 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 – Harta distribuţiei dăunătorului D. virgifera virgifera LeConte în 
America de Nord și gradul de impact al atacului (după Edwards raport EPPO 

2004) 



 
 

 
Legat de monitorizarea permanentă a acestei specii pe teritoriul 

Americii de Nord s-au efectuat pe lîngă cercetările privind biologia și 
ecologia speciei în condiţiile respective și importante studii privind 
prognoza distribuţiei acestei specii. Mai întîi aceste predicţii au fost bazate 
pe monitorizarea unor parametri biologici ai speciei în încercarea de a 
evidenţia ce stă la baza capacităţii de migraţie a speciei. Prima care a 
abordat această problemă a fost Susan Coats (Coats și colab.,1986) care a 
supoziţionat faptul că răspîndirea speciei pe un areal atît de vast care în 
1980 ajungea de la Munţii Stîncoși în vest, pînă aproape de coasta estică a 
SUA trebuie pusă în legătură cu capabilităţile de zbor deosebite ale acestei 
specii. Coats a studiat zborul (gradul, durata, viteza) speciei folosind un 
dispozitiv creat de Rowley în 1968 pentru studiul zborului speciilor de 
ţînţari în condiţii controlate de laborator (Rowley și colab., 1968). 
Concluziile studiului întreprins de Susan Coats au rămas relevante ca o 
primă confirmare bazată pe date știinţifice că răspîndirea rapidă a speciei  D. 
virgifera virgifera este strîns legată de capacităţile sale de zbor și de 
mobilitatea extremă a adulţilor de la un cîmp donor la unul receptor. Coats a 
măsurat și evaluat tipul de zbor (de reproducere, de migraţie etc.) stabilind 
faptul că dispersia acestei insecte pe o arie atît de largă și între diferitele 
sole în interiorul acestei arii reprezintă o primă dovadă puternică asupra 
faptului că zborul preponderent al acestei specii este cel de migraţie bazat 
pe sistemul său chimio-olfactiv de comunicaţie (Manole, 2009). Mai tîrziu, 
(Onstad și colab., 1999, 2010) au elaborat un nou model predictiv, de data 
asta pe baza unor date comportamentale și meteorologice vizînd predicţia 
răspîndirii speciei în culturile de soia după aplicarea unei anumite strategii 
de management și control. Modelul propus de Onstad s-a dovedit destul de 
costisitor iar rezultatele obţinute nu au putut satisface o bună predicţie a 
distribuţiei speciei D. virgifera virgifera ceea ce confirmă implicarea 
complexă a mai multor parametri de stare ai sistemului în care se 



 

desfășoară dezvoltarea insectei, pe lîngă faptul că, în cazul multor specii din 
familia Chrysomelidae complexele metabolice și fiziologice sînt deosebit de 
flexibile și presupun adaptări rapide și multiple la schimbările mediului 
înconjurător (Manole, 2009, 2014). Modelul Onstad, foarte laborios, a 
adunat numeroase date privind densitatea speciei pe stadii (ouă, larve, 
pupe, adulţi) de pe un teritoriu vast cuprinzînd patru state din zona Midwest 
(Ilinois (15 staţii),  Indiana (46 staţii), Michigan (8 staţii) și Ohio (12 staţii). 
Pe baza acestor date modelul de simulare a introdus alţi parametri cum ar fi 
viteza vîntului în condiţii normale și de furtună, viteza și durata zborului, 
direcţia de deplasare și distanţa, alte mobilităţi legate de hrănire, 
reproducere etc. Pe baza acestui model, Onstad și colab., 1999 au stabilit că 
în funcţie de toţi parametri testaţi D. virgifera virgifera adaptată în culturile 
de soia,  se deplasează între 10-30 km/an în funcţie de direcţia și 
intensitatea furtunii și a vîntului predominant. Datele predictive obţinute 
(modelul de simulare folosind un soft de dispersie ArcInfo Grid versiunea 
7.0.4 (ESRI, Redlands, CA, analizat pe o staţie de lucru Sun Ultra 1 Unix) de 
model arătau că populaţiile speciei D. virgifera virgifera vor infesta culturile 
de soia, predominant în Ohio, mai puţin în Michigan și în sudul statului 
Wisconsin pe durata următorilor 5 ani. După 10 ani modelul nu a dovedit o 
predicţie exactă, frontul masiv de infestare fiind regăsit în partea de est a 
statului Iowa confirmînd datele de mai tîrziu că migraţia unei specii invazive 
este strîns legată de parametrii interni ai modului său trofodinamic (Manole, 
2009, 2014). Prognozarea modernă se efectuează prin diverse modele de 
simulare a condiţiilor meteo, bineînţeles strîns conexate cu modulul 
trofodinamic, cu evoluţia și dinamica schimbărilor climatice. Utilizînd 
modelul CLIMEX, versiunea 3, mai mulţi autori (Sutherst și colab., 
2007;Aragon și colab., 2010, 2012; Manole și colab., 2014;) au stabilit 
predicţii valide pentru dispersia speciei D. virgifera virgifera la nivel local, 
regional și continental. Astfel Kriticos și colab., 2012 au elaborat cu ajutorul 
modelului CLIMEX o hartă de favorabilitate a dispersiei speciei predictivă pe 
mai bine de 100 de ani pentru toate continentele pe care specia este deja 



 
 

invazivă și în plină migraţie de ocupare a arealului. Pentru America de Nord 
condiţiile de favorabilitate pe o scară de la 0 la 1.400 de km arată că zona 
optimă de invazie va fi pentru o lungă perioadă partea de est a SUA, modelul 
fiind strîns corelat cu doi factori (sursa de hrană, parametru al modelului 
trofodinamic) și precipitaţiile (parametru al condiţiilor meteo) așa cum, pe 
baza aceluiași model s-a stabilit că pentru România zona predominantă de 
invazie este partea de vest a României (Banat și Transilvania) tot pe baza 
corelaţiei cu cei doi factori menţionaţi (Manole, 2014, Manole și colab., 2017) 
(Figura 7).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Harta zonelor de favorabilitate pentru invazia speciei D. virgifera 
virgifera LeConte pe teritoriul SUA stabilită cu ajutorul modelului predictiv 

CLIMEX 3.0 (după Kriticos și colab., 2012) 



 

Datele obținute de Kriticos și colab., 2012 și analizate sub forma 
hărților de risc au fost confirmate de mai multe alte studii (Siebert și colab., 
(2005) (Figura 8). 
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Analizînd, pe baza tuturor datelor istorice și actuale putem 
concluziona că specia invazivă D. virgifera virgifera LeConte, este pe teritoriul 
Americii de Nord, în aria principală de migraţie, dăunătorul principal al 
culturii porumbului, cu rase rezistente la întreg spectrul de pesticide chimice, 
la rotaţia porumb-soia, clasică în sistemul de management al agriculturii 
americane și, de asemenea, recent cu rase rezistente faţă de toxina Cry3Bb1 
din hibrizii de porumb modificați genetic (situaţie similară gîndacului din 
Colorado, Leptinotarsa decemlineata Say). Avînd în vedere această situaţie, 
este evident faptul că această specie, împreună cu alte trei specii ale genului 



 
 

reprezintă o complexă provocare pentru sistemul agricol american și, în 
același timp, după cum se preconizează, există riscul repetării acelorași greșeli 
comise de specialiștii și fermierii americani după anul 1940 la apariţia 
primelor pagube produse în Nebraska, în strategia de management de control 
după invazia în Europa (Manole, 1999, date nepublicate). În SUA, 
conștientizînd importanţa problemei, dar mai ales în urma presiunilor de 
ordin economic (costurile anuale generate de pagube și de implementarea 
managementului de control adecvat se ridică anual la suma de 1 miliard de 
dolari (Metcalf, 1986, date neactualizate fiind posibilă o sumă mult mai mare) 
a luat fiinţă în 2004 în cadrul conferinţei internaţionale privind genetica 
speciilor din genul Diabrotica care s-a desfășurat în Kansas City, Missouri, în 
decembrie 2004 un consorţiu de cercetare. A luat astfel fiinţă “The Diabrotica 
Genetics Consortium (DGC)”, cea mai mare concentrare știinţifică de resurse 
umane și experţi în domeniul geneticii populaţiei unei singure specii, 
reprezentanţi din: 13 universităţi americane, 5 servicii fitosanitare ale 
Departamentului american de stat pentru agricultură (USDA-ARS), un institut 
de cercetare din Franţa (INRA), muzeul de istorie naturală Ilinois și Agenţiei 
Americane de Protecţie a Mediului (EPA-NERL). Printre experţii 
internaţionali s-au numărat nume de prestigiu ale știinţei biologice printre 
care, C.R. Edwards, Uwe Stolz, Eli Levine, Arnaud Estoup, Jon J. Tollefson, 
Susan T. Ratcliffe, Bruce E. Hibbard, David J. Hawthorne, Lance J. Meinke, pe 
unii dintre ei i-am cunoscut personal în cursul unor reuniuni internaţionale 
pe domeniul speciilor invazive. Consorţiul DGC și-a propus 8 obiective 
generale axate în primul rînd pe genetica moleculară a populaţiilor din genul 
Diabrotica și modelarea sistemului genetic de comportament în cadrul 
managementului de control al raselor rezistente faţă de pesticide și de 
sistemul de rotaţie clasic porumb-soia. Consecutiv cu stabilirea obiectivelor 
generale s-a emis o așa-numită “carte albă” în care s-au identificat 
numeroase obiective specifice privind elaborarea pe baza studiilor de 
genomică a speciilor genului Diabrotica a noilor strategii de control. Avînd 



 

în vedere expertiza generală a celor implicaţi în programul de cercetare 
principalul obiectiv vizat este cel privind manipularea mecanismelor 
genetice ale rezistenţei acestei specii faţă de toate alternativele de control  
(Sappington și colab., 2007).  
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CAPITOLUL 2 
 

Starea actuală a invaziei în Europa 
 

Dacă socotim timpul din momentul în care specia a fost înregistrată 
ca invazivă pe teritoriul Americii de Nord (1868), insectei Diabrotica 
virgifera virgifera i-au trebuit 124 de ani pentru aclimatizare și stabilire, 
pentru a acumula aceea densitate critică necesară unei invazii la nivel global. 
Astfel în 1992 a fost semnalată pentru prima oară prezenţa unei populaţii de 
D. virgifera virgifera în apropierea aeroportului Nikola Tesla, în localitatea 
Surcin de lîngă Belgrad, fosta Iugoslavie, în prezent pe teritoriul sîrbesc 
(Baça, 1994). Era prima invazie înregistrată pe alt continent decît cel 
american și anume pe cel European, fenomen explicat prin amploarea 
schimburilor comerciale între Europa și America de Nord, în special cele cu 
SUA. 

Invazia în Europa este încă neclară, multe aspecte legate de acest 
proces fiind încă controversate. Pînă în 2005 specia era deja prezentă în 
peste 16 ţări europene, în special în principalele cultivatoare de porumb 
România, Ungaria, Franţa, și Ucraina.În timpul războiului care a contribuit la 
destrămarea Iugoslaviei un transport ”caritabil” de porumb din SUA, 
descărcat pe aeroportul din Belgrad cu un an înainte, infestat cu stadii ale 
WCR a dus la detectarea pentru prima oară în anul următor (1992) într-o 
cultură de porumb de la Surcin (lîngă aeroportul din Belgrad) a adulților de 
D. virgifera virgifera după observarea aspectului tipic generat de atacul 
larvelor (forma tulpinii de porumb așa numitul ”gît de lebădă”) (Baça, 
1994). Imediat după semnalarea în Europa, avînd în vedere importanța 
culturii porumbului pentru o serie de țări europene (Tabelul1) a început 
monitorizarea dăunătorului pe teritoriul Serbiei prin inspecţii și observaţii 
vizuale în jurul ariei de semnalare (Sivcev și colab., 1994) (Figura 1). Acest 
proces a continuat sub egida EPPO pînă în 2004 rezultatele fiind 
concretizate în rapoarte care au fost prezentate în 1995 la Graz în Austria și 



 

Gödöllö în Ungaria, în 1996 la Zagreb în Croația, în anul următor din nou la 
Gödöllö în Ungaria, în 1998 la Rogaska Slatina în Slovenia, în 1999 la Paris în 
Franța, în 2000 la Stuttgart în Germania, în 2001 la Veneția în Italia, în 2002 
la Belgrad în Serbia și ultimul la Engelberg, Elveția în 2004. În perioada 
1992-1994 distribuţia WCR acoperea 20.000 Km2 din teritoriul Serbiei. În 
anul 1995 Grupul de lucru internaţional pentru Ostrinia și alţi dăunători ai 
porumbului (IWGO) din cadrul Organizaţiei internaţionale pentru control 
biologic (IOBC) a organizat în martie 1995 la Graz, Austria, cu sprijinul ONU, 
FAO și Organizaţia Europeană pentru Protecţia Plantelor (EPPO), primul 
workshop internaţional avînd ca obiectiv stabilirea unui plan European de 
monitorizare a răspîndirii dăunătorului, tehnica utilizată și măsuri care se 
impun în zonele cu atac (Berger, 1996; Vidal și colab., 2005). Reuniunea a fost 
condusă de expertul american C.R. Edwards (de la Universitatea Purdue, 
Indiana) și cel austriac H.K. Berger (de la Oficiul federal de cercetare pentru 
agricultură din Viena). Aici au fost stabilite pentru prima oară metodele de 
detectare rapidă și monitorizare a speciei în ţările invadate. Au fost introduse 
capcanele feromonale cu feromoni sexuali specifici (Toth, 1996) și cele cu 
momeli pe bază de cucurbitacin. Paralel cu aceste tehnici s-a recomandat 
folosirea capcanelor cu clei de tip Multigard® de culoare galbenă furnizate de 
firma Scentry din Montana, SUA.  

 
Tabelul 1 – Țările cultivatoare de porumb în Europa 

 

Țara Suprafața 
cultivată  
(mii ha) 

Producția 
medie 
(mii 

tone) 

Randament 
(kg/ha) 

Ucraina  4.600 28.700 6.660 

Rusia 2.600 13.700 5.430 

Romania 2.580 11.373 4.408 



 
 

Franța 1.849,6 15.053 8.139 

Germania 495,8 4.072,4 8.214 

Bulgaria 420,0 2.300,0 5.476 

Croația 290,0 1.914,0 6.600 

Austria 201,9 1.639,0 8.118 

Republica 
Cehă  

111,9 752,6 6.726 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Monitorizarea distribuției speciei D. virgifera virgifera LeConte în 
Serbia  în perioada 1992-1994 

(© EPPO 1994) 
 

În perioada 2000-2016 specia continuă răspîndirea în Europa și spre 
Asia occidentală cu o viteză de ≈ 20 Km/an, strict în strînsă dependență de 
prezența speciilor gazdă, în special în culturi agricole de cîmp (Figurile 2, 3 
și 4). Situația actuală și statutul speciei în țările Europene sînt prezentate în 



 

Tabelul 2. Statele rămase încă în afara invaziei dar care au adoptat normele 
EPPO de detecție timpurie și monitorizare sînt cele necultivatoare de 
porumb, soia sau dovleac: Scandinavia (Norvegia, Suedia, Finlanda), Anglia, 
Spania, Portugalia, Irlanda, Islanda, Lituania, Estonia, Letonia, insulele din 
Mediterana la care putem adăuga și Turcia, partea europeană. Dintre cele 
cultivatoare de porumb, Franța care este a treia țară cultivatoare ca 
suprafață acoperită cu porumb după România și Ucraina, a adoptat încă din 
anul cînd a fost prima semnalare (2002) măsurile stabilite în martie 1995 la 
Graz, adică detectare rapidă și eradicarea focarului de infestare. La fel stau 
lucrurile și în Elveția sau Germania. În Italia, în schimb cu toate măsurile de 
detecție rapidă, prevenire și eradicare, o mare suprafață cultivată cu 
porumb în nordul Italiei (Lombardia, Piemonte, Veneto și Trentino Alto 
Adige) ca și în centru (Toscana și Umbria) apare contaminată cu specia 
invazivă D. virgifera virgifera (Figura 3, 4, 5). Cu toate că istoria invaziei 
speciei D.virgifera virgifera este bine documentată, populațiile sursă pentru 
focarele din Europa occidentală rămân necunoscute. Datorită secvenței de 
apariție a focarelor, populațiile din Europa centrală și de sud-est au fost în 
general presupuse a fi sursa majorității, dacă nu a tuturor,  populațiilor 
occidentale europene (Enserink, 1999; Miller și colab., 2005; Vidal și colab., 
2005; Manole și colab., 2017). Cu toate acestea, în fiecare focar populația 
invazivă ar fi putut să apară atît din America de Nord, din Europa centrală și 
de sud-est, sau din alte focare din Europa de Vest. Pentru a face diferența 
între aceste scenarii ale introducerii, Miller și colab., 2009, au analizat 
variația genetică a populațiilor europene și americane ale speciei la opt loci 
microsatelit, analizînd din punct de vedere genetic 



 
 

 
Figura 2 - Monitorizarea distribuției speciei D. virgifera virgifera LeConte în 

Europa în perioada 1994-2000  
(© EPPO, 2002) 

 

 
Figura 3 - Monitorizarea distribuției speciei D. virgifera virgifera LeConte în 

Europa în perioada 2000-2004  
(© EPPO, 2004) 



 

 
Figura 4 – Harta răspîndirii speciei D. virgifera virgifera LeConte în Europa în 

2007 (© C.R. Edwards) 
 

 
Figura 5 – Harta cea mai recentă privind monitorizarea răspîndirii speciei D. 

virgifera virgifera LeConte în Europa (© EPPO, 2012) 
 
 
 

Tabelul 2 – Statutul actual al speciei D. virgifera virgifera în Europa 
 

Țara Anul 
semnalării Localitatea Statut Măsuri 

Serbia 1992 Surcin prezent Măsuri de 
control 



 
 

Muntenegru 1993 Bijelo Polje prezent Măsuri de 
control 

Ungaria 1995 Csongrád prezent Măsuri de 
control 

Croația 1995 Bosnjaci prezent Monitorizare 

România 1996 Nădlac prezent Măsuri de 
control 

Bosnia-
Herzegovina 1997 Tuzla-

Posavina Prezent Monitorizare 

Bulgaria 1998 Bregovo Prezent Monitorizare 

Italia 1998 
Marco Polo di 

Tessera 
(Venet) 

eradicare Monitorizare 

Slovacia 2000 Lucenec prezent Monitorizare 

Elveția 2000 Lugano/ 
Agno eradicare Monitorizare 

Ucraina 2001 Zakarpatya prezent Monitorizare 

Austria 2002 Deutsch 
Jahrndorf Prezent Măsuri de 

control 

Franța 2002 Roissy/Le 
Bourget/Orly Eradicare Monitorizare 

Cehia 2002 Cejc Prezent Monitorizare 
Regatul Unit 2003 Londra Eradicare Monitorizare 

Olanda 2003 Amsterdam Eradicare Monitorizare 
Belgia 2003 Brussels Eradicare Monitorizare 

Slovenia 2003 Pomurje Prezent Monitorizare 
Polonia 2005 Dukla Prezent Monitorizare 

Germania 2007 Baden-
Württemberg Eradicare Monitorizare 

Belarus 2009 Brest eradicare Monitorizare 
Grecia 2009 Salonic Prezent Monitorizare 

Albania 2010 Gjegjan Prezent Monitorizare 

Rusia 2011 Matveev 
Kurgan Prezent Monitorizare 

 

structura moleculară a genotipului unor indivizi din patru populații 
europene, comparativ cu indivizi din populații originare din America de 
Nord (Paris, 2002, Paris 2004, Estul Franței, 2002, Nordul Italiei, 2003 și 
Europa centrală și de sud-est, 1999) (Figura 6). Apoi, cu ajutorul unui model 



 

bazat pe metoda de calcul Bayesian (ABC) și pe simulările pe calculator s-a 
analizat statistic din punct de vedere cantitativ diferite scenarii de 
introducere pentru populațiile vest-europene ale speciei D.virgifera virgifera 
(Miller și colab., 2005; Ciosi și colab., 2008). Astfel, cercetările au arătat că, 
spre deosebire de ceea ce se credea, populațiile invazive în Franța (colectate 
din probele Paris, 2002, 2004 și din estul Franței) provin din surse din 
America de Nord sau din populațiile apărute lîngă Paris în 2002, ca și cele 
colectate din nord-vestul Italiei. Infestări bazate pe focarele din Europa 
centrală și de sud-est s-au dovedit a fi doar populațiile apărute în nord-estul 
Italiei în 2003. Se confirmă astfel ipoteza multiplelor introduceri ale speciei 
în Europa iar noua metodă de examinare genetică devine un instrument 
deosebit de precis și util pentru stabilirea exactă a provenienței populațiilor 
în noile focare din Europa sau de pe alte continente (Miller și colab., 2005; 
Ciosi și colab., 2008) (Figura 7). Mai mult, prin analiza genetică moleculară 
și prin tehnica DNA-barcoding se poate stabili identitatea precisă a speciei și 
identitatea la o anumită  
populație cu anumite adaptări specifice (cea mai importantă fiind stabilirea 
rezistenței genetice). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Căile multiple transatlantice de introducere a speciei D.virgifera 
virgifera LeConte în Europa (după Ciosi și colab., 2008) 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 6 – Distribuția geografică a speciei D.virgifera virgifera LeConte pe cele 
două continente în 2006 și situsurile de colectare a probelor, Pennsylvania, 

Illinois, Texas, Arizona și Mexico în America și Paris-2, Trentino, Alsacia, Eduli 
și Anglia în Europa (după Ciosi și colab., 2008) 

  



 

 
Distribuţia în România 

 
În anul 1996 specia a fost semnalată la Nădlac la graniţa cu Ungaria 

iar procesul de monitorizare a continuat folosindu-se metodele stabilite la 
întîlnirea IWGO de la Graz (Vonica, 1996). Conform informaţiilor publicate  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Situația răspîndirii speciei D. virgifera virgifera LeConte în România 
în anul 2003 

 
 

de Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară București, în 2003 specia 
era prezentă în judeţele: Arad, Caraș Severin, Mehedinți, Bihor, Timiș, Satu 
Mare, Sălaj, Hunedoara, Cluj, Alba, Sibiu, Gorj, Dolj, Vâlcea, Olt, Bistriţa 
Năsăud, Mureș, Harghita, Maramureș, Argeș, Brașov, Prahova și Teleorman 
(Manole, 1999, date nepublicate) (Figura 8). Răspândirea speciilor invazive 
într-o zonă nouă este influențată și condiționată de un număr de factori de 
mediu care pot crește sau controla (ceea ce poate înseamna și încetinirea) 



 
 

vitezei de invazie. Cea mai mare pondere între factorii care determină 
această arie de răspândire sunt factorii geografici, condițiile trofice și  
climatice.Din acest motiv, este necesar ca imediat după invazie, când se 
determină căile și vectorii care au facilitat invazia (detecția timpurie), să se 
procedeze la un program de monitorizare pentru a dezvolta și a stabili o 
gestionare a controlului speciei invazive sau noului dăunător. Monitorizarea 
populațiilor adulte ale viermelui vestic al porumbului, practicat de țările 
europene, a permis detectarea rapidă și stabilirea răspândirii acest dăunător 
invaziv, încă din momentul cînd insectele au fost prima dată observate în 
Serbia. Așa cum s-a arătat în Tabelul 1, activitatea de monitorizare este încă 
importantă în țări cu sau fără infestări izolate, precum și în țările în care 
populația de  D. virgifera virgifera se răspândește încă, și aceasta este 
situația din România. Au fost necesare, deci cercetări noi despre 
posibilitatea dezvoltării procedurilor de supraveghere a porumbului (culturi 
din sudul și sud-estul României) pentru a identifica, monitoriza și evalua 
potențialul dăunător al speciei Diabrotica virgifera virgifera. Zona de 
cercetare a inclus localități din județele din sudul și sud-estul României, 
unde monitorizarea a fost efectuată cu capcane specifice de feromoni. 

Studiile efectuate în țara noastră au pus în evidență extinderea 
acestui areal, precum și metode pentru a detecta timpuriu prezența speciei 
în județele din sudul României, unde (Bărăgan, insula mare a Brăilei și 
Câmpia Dunării) porumbul este cea mai cultivată cultură agricolă. Aria de 
monitorizare a inclus localități din județele Dîmbovița, Teleorman, Giurgiu, 
Călărași și Constanța (Ciocănești, Drăgănești-Vlășca, Naipu, Fundulea, 
Amzacea), localități în care au fost amplasate un număr de 1-4 capcane de 
feromoni/ha. Capcanele cu feromon sexual (3-(4-Methoxyphenyl)-2-
propenal) au fost achiziționate de la compania Csal♀m♂N®, o marcă 
comercială a Institutului de Protecție a Plantelor MTA ATK, Budapesta, 
Ungaria. Distribuția și rata de răspândire a speciei D.virgifera virgifera a fost 
corelată cu unii factori de mediu, și în fiecare analiză asupra ratei și vitezei 
invaziei, aceștia trebuie să fie luați în considerare. Mai întâi de toate, este 
necesară stabilirea modulului trofic pentru această specie aparținând celui 



 

mai mare trib de Luperini din România (Wilcox, 1965; Wilcox, 1972a și b). 
După mulți ani de investigație în habitatul natural din America de Nord, se 
pare că D.virgifera virgifera, pe lîngă atracția chemio-olfactivă față de 
emisiile volatile emanate de porumb, ((E) -β-farnesen, (E)-β -
caryophyllene), este puternic influențată de umiditatea relativă (UR%) din 
cîmp. Luând în considerare acest aspect, ar putea fi o explicație pentru 
densitatea scăzută a adulților dăunătorului în județele din din sudul 
României (Ialomița, Brăila, Galați, Constanța, Călărași), în ciuda suprafețelor 
mari de porumb. După cum se arată în Figura 9, în suprafețele observate, 
condițiile climatice, în special în lunile de vară, iulie și august, din anul 2016, 
au fost caracterizate de precipitatiile mult reduse și de valori foarte ridicate 
ale temperaturilor. Condițiile de secetă nu sînt favorabile pentru hrănirea și 
dezvoltarea larvelor sau adulților. D. virgifera virgifera, în calitate de 
membru din subdiviziunea ”virgifera” a celui mai mare gen Diabrotica 
(Smith, 1966) este înalt specializată pentru gazdele din familia Poaceae și 
formele ancestrale au ajuns, probabil la completa dezvoltare numai pe specii 
precum Zea spp., Setaria spp., sau pe graminee ierbacee din diferite genuri 
(Clark și Hibbard, 2004; Oyediran și colab., 2004; Moeser, 2003; Manole, 
1999). Un alt aspect important referitor la răspândirea și distribuția 
viermelui vestic al porumbului trebuie să fie suprafața cultivată a 
porumbului.   
  

 
Figura 9 – Media temperaturilor (0C) și precipitațiile (mm) în cîmp în 

perioada studiului 



 
 

 

În România, porumbul este cultura de primă importanță. În 2015, 
România avea cea mai mare suprafață cultivată cu porumb (2,52 mil ha) din 
Europa (INS, 2016). În octombrie 2003, Uniunea Europeană a introdus de 
urgență măsuri de prevenire a răspândirii dăunătorului (Decizia 
2003/766/CE), și, de asemenea țările din Europa Centrală și de Est: Bosnia-
Herțegovina, Bulgaria, Croația, Ungaria, Serbia și Republica Slovacă au a 
inițiat o nouă activitate regională pentru elaborarea unui management 
integrat al dăunătorului în cadrul unui proiect FAO (GTFS/RER/017/ITA) 
finanțat din donații ale statutlui italian (Berger, 1996). Cercetările efectuate 
pornesc de la aceste premise întrucît unul dintre aspectele neclare legate de 
modulul trofodinamic al speciei, care atrage atenția, se referă la faptul că, 
abundența de resurse de hrană în partea de sud a României nu pare a fi 
principalul factor pentru răspândirea și distribuția speciei în această zonă. 
Studiile anterioare (Manole, 1999) au stabilit prezența speciei numai în 
județul Sibiu, dar nu și în județele din sudul României. Programul privind 
monitorizarea invaziei viermelui vestic al porumbului în România a început 
în 1996, la scurt timp după prima detectare a dăunătorului la Nădlac, 
folosind aceleași tehnici de lucru descrise în 1995 (Kiss, 2003). Deși nu este 
domeniul major de acțiune, continuarea monitorizării în țară a fost inclusă 
într-un proiect național de cercetare. Monitorizarea populațiilor adulte a 
permis detectarea rapidă și stabilirea răspândirii acestui dăunător invaziv în 
interiorul teritoriului țării în 5 județe din sudul țării (Ilfov, Dîmbovița, 
Teleorman, Ialomița și Constanța) (Figura 10, 11). Monitorizarea este încă 
importantă pentru depistarea zonelor izolate de infestare atît timp cît 
populațiile speciei se răspândesc încă. Astfel, în aceste situații, 
monitorizarea a servit drept mijloc de detectare, și, în unele cazuri, de 
izolarea și carantina zonei, pe lîngă măsurile de control sau eradicare; în 
cazul aparițiilor noi în afara frontului de răspândire obișnuită, măsurile care 
se iau sînt în scopul eradicării. Datele de monitorizare ar putea furniza 
informațiile necesare pentru efectuarea carantinei și alte decizii de 
reglementare. In termeni de date termice și hidrologice, în 2016 (mai ales în 



 

lunile de vară, iulie și august), au indicat un climat uscat, cu temperaturi care 
au atins frecvent 35-38° C, la umbră. Din acest motiv și din cauza întârzierii 
în plasarea capcanelor la începutul perioadei de zbor a adulților (începutul 
lunii iunie, suprapunere cu perioada de înflorire și mătăsire a porumbului), 
în zona Fundulea și Amzacea, adulți de D. virgifera virgifera nu au fost 
capturați, deși simptomele de atac au fost prezente. Prezența adulților a fost 
pusă în evidență în trei din cele cinci puncte de colectare, în ciuda faptului că 
simptomele atacurilor de larve au apărut în toate locațiile investigate 
(Figura 10).Capcanele feromonale utilizate, Csal♀m♂N®, KLPfero + 
conținând cucurbitacin ca atractant, au fost capabile să captureze ambele 
sexe. Datele de capturare au arătat că activitatea de zbor a masculilor a fost 
mult mai intensă decât cea a femelelor, care au preferat să se hrănească cu 
mătasea de porumb de pe știuleți. Prezența masculilor în capcane ar putea 
însemna, de asemenea, încheierea perioadei de împerechere și pregătirea 
pentru hibernare. În Figura 11, numărul de insecte capturate confirmă o 
densitate mai mare în culturile de porumb din județul Dâmbovița, probabil 
datorită unei situații climatice mai bune în zonă, în special umiditatea 
crescută. Un alt factor care ar putea fi luat în considerare trebuie să fie 
comportamentul adultului asociat cu așa-numita "gazdă alternativă". 
Femelele de D. virgifera virgifera nu depun ouăle pe o plantă gazdă, cum ar fi 
porumbul, deoarece ponta este depusă în sol toamna tîrziu, și larvele apar în 
primăvară. Localizarea gazdei este apoi efectuată subteran de larvele 
neonate. Timpul între emergența larvelor din ou și stabilirea larvelor este 
una dintre cele mai vulnerabile perioade din ciclul de viață al acestor insecte 
(Toepfer și Kuhlmann, 2005). Dacă detectarea gazdei este întîrziată ca puțin 
timp peste 24 de ore, supraviețuirea în faza adulților este semnificativ 
redusă (Branson, 1989). Prin urmare, calendarul de timp între eclozare și 
rădăcina disponibilă este o etapă atât de  



 
 

 
Figura 10 – Simptom caracteristic ”gît de lebădă” pentru atacul larvelor de D. 

virgifera virgifera LeConte în județul Dîmbovița 

 
Figura 11 – Prezența și abundența speciei D. virgifera virgifera LeConte în 

zonele monitorizate 
 

critică. Rugozitatea rădăcinilor este, de asemenea, un factor limitator. 
În lumina cercetărilor anterioare (Abe, 2000; Andersen, 1987; 

Branson și Krysan, 1981) datele obținute sugerează că larvele viermelui 
vestic al porumbului nu numai că preferă rapid rădăcini dezvoltate, așa cum 



 

era deja cunoscut, dar studiile pe 41 de specii de graminee și 27 de specii de 
plante lemnoase evaluate în studiile timpurii, au arătat că doar gramineele 
sînt preferate ca gazde larvare (Branson și Ortman, 1967). Pentru a evalua 
conversia eficientă ca resurse alimentare pentru specia D. virgifera virgifera 
a plantelor gazdă alternative trebuie luat în considerare comportamentul 
chimic-olfactiv al speciei față de alte emisii volatile importante din plante, 
cum ar fi cucurbitacin care, pentru majoritatea celorlalte specii este 
repelent. Porumbul cultivat pe terenurile din județul Dâmbovița a fost situat 
în apropierea unor suprafețe importante, bogate în floră spontană și care ar 
putea oferi o explicație privind densitatea mai mare a populației decât în 
județele Ialomița și Călărași, spre exemplu. Studiul desfășurat în perioada 
2016-2017, coroborat cu datele anterioare obținute (Manole, 1999 date 
nepublicate) a indicat faptul că specia D. virgifera virgifera continuă, într-un 
ritm mult mai lent ca în primele etape ale invaziei (40 – 100 km/an), 
înaintarea spre sud-estul țării, zonă în care după cum se știe se află cea mai 
mare suprafață cultivată cu porumb (Figura 12). Cu toate acestea, cele 10 
mari ferme investigate în cele 5 județe nu au raportat daune și 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 12 – Situația actuală a distribuției speciei– D. virgifera virgifera LeConte 
în România (județele colorate cu bleu reprezintă zonele noi monitorizate)(© 

original Traian Manole 2017) 



 
 

 

Figura 13 – Ponderea numerică a indivizilor speciei D. virgifera virgifera 
LeConte în zona de sus-est a României 

 
nici simptome ale atacului. Specia a fost depistată în perioada zborului, cu 
ajutorul capcanelor feromonale în densități mici față de prezența acesteia în 
județul Sibiu, de exemplu (Ocna Sibiului, 2015) în județele Ilfov, Teleorman 
și Dîmbovița.  

Avînd în vedere istoricul invaziei pe continentul american, daunele 
anuale produse și identificarea acestei specii ca principal dăunător al 
porumbului în SUA, introducerea speciei în Europa și, probabil și în alte 
zone ale globului cultivatoare de porumb, sorg sau soia reprezintă o 
continuă preocupare atît la nivelul factorilor de decizie, cît și în ce privește 
cercetarea științifică în vederea stabilirii unui management adecvat de 
control. Cu toate acestea este curios faptul că această specie invazivă nu este 
și cea mai studiată din Europa. Spre exemplu, studiile despre Harmonia 
axyridis Pall., însumează la nivel global peste 113.000 de lucrări științifice în 
timp ce subiectul Diabrotica virgifera virgifera abia dacă atinge 81.700. Mai 
mult decît atît, după invazia europeană există doar două studii privind 
analiza riscului (pest risk analysis, PRA) efectuat pentru Olanda (Lammers, 
2003,2006) care cultivă porumb pe o suprafață de doar 254.000 ha și pentru 
Marea Britanie (106.936 ha) puțin mai mare decît suprafața cultivată în 
județul Timiș (MacLeod, 2007). Cu toate acestea activitatea de monitorizare 
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a speciei este foarte febrilă în toate țările cultivatoare. Se încerarcă, 
îndeosebi diferite posibilități de prognozare a apariției și dinamicii speciei 
D. virgifera virgifera la nivel european. Așa cum arătam (Manole și colab., 
2014) această activitate a suferit modificări importante în ultimii ani cu 
toate că și în momentul de față cea mai importantă variabilă pentru concept 
este evoluția meteorologică. Noul concept de prognoză agricolă propus 
înglobează modelarea evoluției plantei de la formarea seminței și pînă la 
viitoarea recoltă, a solului, a agenților de dăunare și a organismelor benefice 
(Manole și colab., 2014). Modelele fenologice existente se bazează pe 
extrapolarea datelor unui singur parametru variabil dintre factorii de 
comandă și anume, temperatura. Deși înregistrările unor astfel de 
evenimente sau secvențe fenologice par foarte precise, ele sînt, de multe ori 
departe de a ”documenta” corect răspunsul speciilor la schimbările 
ecologice (Dunn și Winkler, 1999; Fitter, 2002; Menzel și colab., 2006). În 
cadrul studiului efectuat am propus integrarea holistă a unor noi parametri 
în sistem, unul foarte important fiind factorul trofic (nivelul, lanțul sau 
modulul trofodinamic) ceea ce a permis validarea datelor globale privind 
dinamica populațiilor la nivel național, conferind un model de precizie la 
nivel regional, localizat sau suprapus arealului populațiilor gazdă. În 
România modelul logistic predictiv a fost dezvoltat teoretic, la nivel 
conceptual de școala românească de ecologie sistemică și dezvoltare 
durabilă (Botnariuc, 1982, 1999; Vădineanu, 1998, 1999, 2004). Pe baza 
acestui model Manole și colab., 2014 a stabilit, folosind sistemul CLIMEX 3.0 
și a softului QUANTUM GIS 1.8.0, o serie de modele predictive pentru cîteva 
specii invazive în România. Kriticos și colab., 2012 a dezvoltat acest model 
predictiv utilizînd tot un scenariu elaborat pe baza lui CLIMEX 3.0 dar în care 
a introdus un parametru în plus și anume o valoare de retenție a apei în 
sistem irigat de 2 mm/zi-1 sau ceea ce poate însemna mai mult de 14 
mm/săptămînă suplimentari peste deficitul precipitațiilor. Modelul (Figura 
16) face o predicție a distribuției speciei D. virgifera virgifera la nivel 
european pe baza a trei indici ecoclimatici: marginal, favorabil și optim. 
 



 
 

 
 

Figura 16 – Indexul ecoclimatic al dezvoltării speciei D. virgifera virgifera 
LeConte în Europa (culoarea roz reprezintă aria nefavorabilă, roșu zona 

favorabilă și maro zona optimă), după Kriticos și colab., 2012 
 
 
 

Bibliografie 
 
 

Abe, M., Matsuda, K., Tamaki, Y., 2000 – Differences in feeding response among 
three cucurbitaceous feeding leaf beetles to cucurbitacins, Applied Entomology 
and Zoology, nr.35, pag.137-142; 
 
Andersen, J., F., 1987 – Composition of the floral odor of Cucurbita maxima 
Duches (Cucurbitaceae), Journal of Agricultural and Food Chemistry, nr.35, 
pag.60-62; 
 
Baça, F., 1993 – New member of the harmful entomofauna of Yugoslavia, 
Diabrotica virgifera virgifera LeConte (Coleoptera:Chrysomelidae), IWGO News 
Letter, nr.13 (1-2), pag.21-22; 
 
Baça, F., 1994 – New member of the harmful entomofauna of Yugoslavia, 
Diabrotica virgifera virgifera LeConte (Coleoptera:Chrysomelidae),  Zastita Bilja 
45, pag. 125–131; 
 



 

Botnariuc, N., Vădineanu, A., 1982 – Ecologie, Ed. Did. Și ped. Buc., pag. 31-43; 
 
Botnariuc, N., 1999 – Evoluția sistemelor biologice supraindividuale, Ed., Univ., 
București, pag.10-36; 
 
Berger, H., K., 1996 – Multi-country coordination efforts to deal with the 
western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera), IWGO News Letter, 
16:26-29; 
 
Branson, T., F., Ortman, E., E., 1967 – Host range of larvae of the western corn 
rootworm: further studies, Journal of Economic Entomology, nr.60, pag.201-
203; 
 
Branson, T., F., Krysan, J., L., 1981 – Feeding and oviposition behavior and life cycle 
strategies of Diabrotica: an evolutionary view with implications for pest 
management, Environmental Entomology, nr.10, pag.826-831; 
 
Branson, T., F., 1989 – Survival of starved neonate larvae of Diabrotica virgifera 
virgifera LeConte (Coleoptera:Chrysomelidae), Journal of the Kansas 
Entomological Society, nr.62, pag.521-523; 
 
Ciosi, M., Miller, N., Rosanna Giordano, Estoup, A., Guillemaud, Th., 2008 – Invasion 
of Europe by the westwrn corn rootworm, Diabrotica virgifera virgifera: multiple 
transatlantic introductions with various reductions of genetic diversity, Molecular 
ecology, nr.17, pag. 3614-3627; 
 
Clark, T., L., Hibbard, B., E., 2004 – A comparison of nonmaize hosts to support 
western corn rootworm (Coleoptera: Chrysomelidae) larval biology, 
Environmental Entomology, nr. 33, pag.681-689; 
 
Dunn, P., O., Winkler, D., W., 1999 – Climate change has affected breeding date of 
Tree Swallows throughout North America, Proceedings of the Royal Society of 
London, Series B, nr. 266, pag.2487–2490; 
  
Enserink, M., 1999 – Biological invaders sweep in, Science, vol.285, pag. 1834; 
 
Fitter, A.,H., Fitter, R.,S.,R., 2002 –  Rapid changes in flowering time in British 
plants. Science, 296, 1689–1691; 
 
Kiss, J., 2003 – Final report on western corn rootworm (WCR), Diabrotica 
virgifera virgifera LeConte, network activity, UN FAO Report no.PR 21261; 



 
 

Kriticos, D., J., Reynaud, P., Baker, R., H., A., Eyre, D., 2012 – Estimating the global 
area of potential establishment for the western corn rootworm (Diabrotica 
virgifera virgifera) under rain-fed and irrigated agriculture – EPPO Bulletin, 
vol.42, nr.1, pag.56-64; 
 
Lammers, W., 2006 – Report of pest risk analysis, Agriculture, nature and food 
quality, 21 pag.; 
 
MacLeod, A., Baker, R., H., A., Cheek, S., Eyre, D., Cannon, R., J., C., 2007 – Pest risk 
analysis for western corn rootworm, Central Science Laboratory, UK, 84 pag.; 
 
Manole, T., 1999 – Raport cu privire la prezența și răspândirea speciei 
Diabrotica virgifera virgifera LeConte (Coleoptera: Chrysomelidae), (viermele 
vestic al rădăcinilor de porumb) în Transilvania, Direcția Agricolă Fitosanitară 
MADR, 55 pag.; 
 
Manole, T., Fătu, V., Jinga, V., Lupu Carmen (eds), 2014 – Tendințe noi în 
prognoza și identificarea riscurilor fitosanitare în culturile agricole, Ed. 
Ganesha, 152 pag. ; 
 
Manole, T., Constantina Chireceanu, Teodoru, A., 2017 – The broadening of 
distribution of the invasive species D.virgifera virgifera LeConte in the area of 
Muntenia region under specific climatic and trophic conditions, Scientific 
papers, series A, Agronomy vol. LX, pag. 495-499; 
 
Miller, N., Estoup, A., Toepfer, S., Bourguet, D., Lapchin, L., Sylvie Derridj, Seok 
Kim K., Reynaud, P., Furlan, L., Guillemaud, Th., 2005 – Multiple transatlantic 
introductions of the western corn rootworm, Science, vol.310, pag. 992-996; 
 
Miller, N., Rosanna Giordano, Guillemaud, Th., Blair D. S., Gray, M., E., Meinke, L., 
J.,  Sappington, T., W., 2009 – Genes, gene flow and adaptation of Diabrotica 
virgifera virgifera, Agricultural and Forest Entomology, nr 11, pag. 47–60; 
 
Moeser, J., 2003 – Nutritional ecology of the invasive maize pest Diabrotica 
virgifera virgifera LeConte in Europe, PhD dissertation; 
 
Oyediran, I., O., Hibbard, B., E., Clark, T., L., 2004 –  Prairie grasses as alternate 
hosts of western corn rootworm (Coleoptera: Chrysomelidae), Environmental 
Entomology, 33:740-747;  



 

 
Schleip, C., Menzel Annette, Dose, V., 2010 – Global Change Biology: European 
phenological response to climate change matches the warming pattern, Willey-
Blackwell, vol.12, nr. 10, pag.1969-1976; 
 
Sivcev, I., Manojlovic, B., Krnjajic, S., Dimic, N., Draganic, M., Baça, F., Kaitovic, Z., 
Sekulic, R., Keresi, T., 1994 – Distribution and harmful effect of Diabrotica 
virgifera LeConte (Coleoptera:Chrysomelidae), a new maize pest in Yugoslavia, 
Zastita Bilja vol.45, nr.1, pag.19-26; 
 
Toepfer, S., Kuhlmann, U., 2005 – Natural mortality factors acting on western 
corn rootworm populations: a comparison between the United States and 
Central Europe, In: Western Corn Rootworm-Ecology and management, Vidal, S., 
Kuhlmann, U., Edwards, C., R., (eds), capitolul 5, pag. 95-119; 
  
Tóth, M., Toth, V., Ujvary, I., Sivcev, I., Manojlovic, B., Ilovai, Z., 1996 – Sex 
pheromone trapping of Diabrotica virgifera virgifera LeConte in Central Europe, 
Növényvédelem, vol.32, nr.9, pag.447-452; 
  
Vidal, S., Kuhlmann, U., Edwards, C., R., 2005 – Western Corn Rootworm – 
Ecology and Management, CABI Publish., 310 pp.; 
 
Vădineanu, A., 1998 – Dezvoltarea durabilă – teorie și practică, vol. 1, Ed., Univ., 
București, pag.135-151; 
 
Vădineanu, A., 1999 – Dezvoltarea durabilă – mecanisme și instrumente, vol. II, 
Ed., Univ., București, pag.52-76; 
 
Vădineanu, A., 2004 – Managementul dezvoltării – o abordare ecosistemică, Ed. 
Ars Docendi, pag. 41-51; 
 
Vonica, I., 1996 – Monitoring for Diabrotica virgifera LeConte in Romania, IWGO 
Newsletter 16(2), pag 15-16; 
 
Wilcox J. A., 1965. A synopsis of the North America Galerucinae 
(Coleoptera:Chrysomelidae), Bulletin no. 400, NY State Museum and Science 
Service, Albany, New Jersey, 226 pag.; 
  
Wilcox, J., A., 1972a – Coleopterorum catalogus supplementa (Chrysomelidae: 
Galerucinae: Luperini: 



 
 

Aulacophorina: Diabroticina), pars 78, fasc. 2, 2nd edn. Dr W. Junk, Dordrecht, 
The Netherlands; 
 
Wilcox, J., A., 1972b –  Coleopterorum catalogus supplementa Chrysomelidae: 
Galerucinae: Luperini: 
Luperina), pars 78, fasc. 3, 2nd edn. Dr W. Junk, Dordrecht, The Netherlands; 
 
1st International Meeting on Diabrotica virgifera virgifera LeConte, 1995-03-
20/21, Graz, Austria; 
 
2nd International Meeting on Diabrotica virgifera virgifera LeConte, 1995-11-08, 
Gödöllö, Hungary; 
3rd International IWGO Workshop and 1st EPPO ad hoc Panel on Diabrotica 
virgifera virgifera LeConte, 1996-10-16/17, Zagreb, Croatia; 
4th International IWGO Workshop, 2nd EPPO ad hoc Panel and 2nd FAO/TCP 
Meeting on Diabrotica virgifera virgifera LeConte, 1997-10-29/30, Gödöllö, 
Hungary; 
 
5th International IWGO Workshop, 3rd EPPO ad hoc Panel and 3rd FAO/TCP 
Meeting on Diabrotica virgifera virgifera LeConte, 1998-10-28/29, Rogaska 
Slatina, Slovenia; 
 
6th  International IWGO Workshop, 4th EPPO ad hoc Panel Meeting on Diabrotica 
virgifera virgifera LeConte, 1999-11-04/05, Paris, France; 
 
7th International IWGO Workshop, 5th EPPO ad hoc Panel Meeting on Diabrotica 
virgifera virgifera LeConte, 2000-11-16/17, Stuttgart, Germany; 
 
8th International IWGO Workshop, 6th EPPO ad hoc Panel Meeting on Diabrotica 
virgifera virgifera LeConte, 2001-10-28/29, Venezia, Italy; 
 
9th International IWGO Workshop, 7th EPPO ad hoc Panel Meeting on Diabrotica 
virgifera virgifera LeConte, 2002-11-03/05, Belgrade, 7 pag.; 
 
10th International IWGO Workshop, 8th EPPO ad hoc Panel Meeting 
on Diabrotica virgifera virgifera LeConte, 2004-01-14/16, Engelberg, 
Switzerland; 
 



 

https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/shortnotes_qps/diabrotic
a_virgifera; 
 
INS - Anuarul Statistic al României 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

CAPITOLUL 3 
 

Strategii de control  
 

Toate sau dacă nu toate, majoritatea lucrărilor științifice referitoare 
la specia Diabrotica virgifera virgifera LeConte apărute în SUA și în Europa 
începînd cu anul introducerii (Surčin, 1992) indică această specie ca fiind cel 
mai important dăunător al porumbului pe teritoriul Americii de Nord (în 
special în SUA și Canada) (Metcalf, 1986; Coats și colab., 1986; Kuhlmann și 
colab., 1998; Steffey și colab., 1999; Onstad și colab., 1999; Bărbulescu, 
2000; Spencer și colab., 2005; Boriani și colab., 2006; Sappington și colab., 
2007; Chandler și colab., 2008; Ciosi și colab., 2008; Hummel și colab., 2009; 
Gray și colab., 2009; Meinke și colab., 2009; van Rozen & Ester, 2010; 
Aragón și colab., 2010; Wesseler & Fall, 2010; Aragón & Lobos, 2012; 
Gassmann și colab., 2012; Sivčev și colab., 2012; Kriticos și colab., 2012; 
Schumann și colab., 2012; Toepfer și colab., 2014; Estes și colab., 2015; 
Babendreier și colab., 2015; Manole și colab., 2017; Toshova și colab., 2017). 
Metcalf (1986) este primul care face o estimare a pierderilor de recoltă și a 
costurilor bănești pentru controlul viermelui vestic al porumbului pe 
teritoriul SUA, estimare pe care acesta o consideră a fi în jur de 1 miliard de 
dolari anual. Aceeași cifră este confirmată mai tîrziu (Chandler și colab., 
1998). Curios este faptul că pînă astăzi această estimare n-a mai fost 
modificată deși unii autori consideră că această cifră ar trebui revizuită 
(Gray și colab., 2009). Cu toate acestea corecția care ar trebui făcută, nu 
poate depăși însă cu mult această cifră, avînd în vedere faptul că în perioada 
de la semnalare (1992) și pînă în prezent daunele produse în culturile de 
porumb din țările europene mari cultivatoare sînt nesemnificative (Manole, 
2017). În acest capitol voi face referire la strategiile de control abordate pînă 
în prezent în cazul speciei, mai ales în zona de origine, America de Nord dar 
și în unele țări europene. 

 
Strategii privind controlul D. virgifera virgifera 
America de Nord 



 

 
În SUA, pentru cultura porumbului din zona central-vestică a țării 

(Midwestern), ca și în cîmpiile din partea de nord și sud, complexul de specii 
din genul Diabrotica a reprezentat o continuă provocare pentru eficiența și 
calitatea producției de porumb în ultimii 70 de ani. Trei specii ale genului au 
fost considerate în mod deosebit cele mai importante: D. virgifera virgifera, 
D. barberi Smith și D. virgifera zeae Krysan & Smith. Prima s-a dovedit a fi 
cea mai periculoasă, celelalte două fiind considerate de importanță 
secundară, dar în momentul cînd se întîlnesc împreună în cultură 
potențează pagubele produse. În SUA, imediat după apariția primelor 
pagube, abordarea managementului de control poate fi diferențiată în cinci 
etape mai mult sau mai puțin distincte. În acest material voi încerca o 
simplificare și o sintetizare pe alte criterii decît sînt prezentate aceste 
aspecte de către alți autori (van Rozen & Ester, 2010; Chandler și colab., 
1998; Chandler și colab., 2008) și anume considerînd populația de D. 
virgifera virgifera ca țintă și nu stadiile acestei insecte (ou, larvă, adult). 
Prima dintre acestea privește etapa, care poate fi încadrată în timp în jurul 
anului 1940 în care, pe o suprafață de peste 10 milioane de ha de porumb 
care se cultiva în monocultură au fost aplicate tratamente la sol cu 
insecticide. Produsele utilizate au fost cele din grupa organocloruratelor cu 
spectru larg și acțiune neurotoxică de tipul diclordifeniltricloretanului 
(DDT) sau hexaclorciclohexanul (HCH) cu diferite formulări comerciale 
(utilizate și în Europa împotriva dăunătorilor din sol) precum: lindan, 
parathion, thiodan, thionex, fumlydox etc. La începutul anilor 1960, procesul 
de conștientizare a impactului asupra mediului și implicit asupra tuturor 
formelor de viață, accentuat în mod dramatic și de o serie de acțiuni publice 
(un moment important l-a constituit publicarea cărții Silent Spring în 
septembrie 1962; serializată în trei părți în New Yorker, unde președintele 
John F. Kennedy a citit-o în vara anului 1962, Silent Spring a fost publicată în 
septembrie și a devenit un best-seller instantaneu și cea mai discutată carte 
din ultimele decenii). Citirea în congresul SUA a unei recenzii a lucrării lui 
Rachel Carson, în 1968 a făcut posibilă identificarea și înțelegerea 
mecanismelor procesului global de deteriorare a naturii. După 1970, ca 



 
 

urmare a acestor acțiuni și în special a demonstrării în numeroase lucrări a 
remanenței mari a substanțelor active în mediul înconjurător și în materia 
organică precum și implicațiile de ordin medical asupra sănătății umane, 
aceste pesticide au fost interzise. Evident, etapa de tratamente la sol 
continuă și după 1970, utilizînd-se produse noi precum piretroizi (bifentrin, 
teflutrin, cyflutrin), carbamați (carbofuran) sau organofosforice (clorpirifos, 
forat, terbufos, tebupirimifos, cloretoxyfos).  

A doua etapă, coroborat cu faptul că în paralel cu necesitatea de a 
stopa acțiunea dăunătorilor asupra culturii de porumb se urmărea 
diminuarea efectelor negative asupra mediului, cunoaște o perioadă intensă 
utilizare a tratamentului semințelor înainte de însămînțare. În prima fază s-
au folosit aceleași substanțe utilizate și în tratamentele la sol (în special 
carbamați de tipul Furadanului, multe sub formă de granule ca, de exemplu 
Vydate 10 G, Lannate 4 G etc.) dar, pe măsură ce exigențele privind impactul 
ecologic au crescut s-a dezvoltat un nou grup de insecticide sistemice, 
neonicotinoidele pe bază de clothianidin, thiamethoxam și imidacloprid. 
Subiect de experimentare este și fipronilul dar utilizarea acestuia în practică 
este redusă (van Rozen & Ester, 2010).  

Ca urmare a necesității sporirii cantităților de produse fitosanitare, 
în special insecticide cu spectru larg de acțiune, presiunile tot mai mari din 
partea organizațiilor ecologiste și a societății au condus cercetările și 
experimentările spre găsirea unor noi strategii de control al speciei D. 
virgifera virgifera. Astfel începe a treia etapă în căutarea unor noi posibilități 
de a stopa atacurile și de a reduce pagubele produse de dăunător prin 
introducerea în tehnologia de cultură a porumbului a rotației porumb-soia.  

Insectele tind însă să se adapteze la perturbațiile și presiunilor 
asupra populațiilor lor. Deși rotația culturilor a părut să funcționeze efectiv 
mai mulți ani, după 1980 numeroase populații ale viermelui nordic al 
porumbului din anumite zone cultivate din Midwest au dezvoltat o diapausă 
extinsă ca răspuns la presiunea de selecție aplicată de rotația anuală a 
culturilor pe suprafețe mari de terenuri agricole (Chandler și colab., 2008). 
Acest fenomen biologic prin care speciile viermilor rădăcinilor porumbului 



 

din zona central-vestică și-au extins durata diapauzei a permis insectelor să 
supraviețuiască ca ouă în sol pentru mai mult de un sezon de creștere 
(Krysan și colab., 1986). Astfel, rotația culturilor nu a rezolvat complet 
managementul de protecție al porumbului față de aceste specii de insecte și 
nici nu a redus problemele de utilizare a insecticidelor. 

A patra etapă începe în 2003, odată cu producerea hibrizilor 
modificați genetic. În 2003 agenția de protecția mediului din SUA a aprobat 
utilizarea primului hibrid transgenic și astfel Yield-Gard® rootworm produs 
de Monsanto Company este comercializat pe piață. Primul hibrid modificat 
genetic, denumit și porumb Bt (între 2002-2004 a fost folosit în mod 
experimental și în România sub denumirea comercială de MON863) conține 
o genă introdusă de la bacteria Bacillus thuringiensis subsp. kumamotoensis 
care codifică expresia fenotipică a proteinei Cry3Bb1, la rîndul ei fiind o 
toxină severă pentru unele specii de coleoptere.  

De la comercializarea hibrizilor de porumb Bt cu activitate împotriva 
larvelor de D. virgifera virgifera, multe aspecte ale managementului de 
control al viermelui vestic al rădăcinilor de porumb s-au schimbat foarte 
mult. Mulți cultivatori au întrerupt utilizarea insecticidelor de sol pentru 
plantarea unui astfel de hibrid. 

Pe măsură ce managementul complexului de dăunători din genul 
Diabrotica a devenit mai dificil în anii 1980 până la mijlocul anilor 1990, a 
fost evident că sînt necesare tactici alternative de control pentru a limita 
efectiv daunele provocate de hrănirea larvelor rădăcinilor de porumb și 
pentru a oferi o alternativă economică față de tratamentele chimice deja 
tradiționale la sol și foliare. Astfel, în timpul acestei perioade critice, 
cercetătorii de la Departamentul de agricultură al SUA (USDA-ARS) și 
universitățile cooperante au inițiat cercetări pentru a identifica noi 
instrumente de management pentru a oferi un control eficient față 
amenințarea economică a acestui complex de insecte (Chandler, 2003).  

A cincea etapă începe astfel cu dezvoltarea și evaluarea unei noi 
tehnologii bazate pe manipularea comportamentului insectelor, concepute 
pentru a gestiona populațiile adulte de D. virgifera virgifera în sensul de a 
limita ovipoziția, reducând astfel numărul de larve disponibile pentru 



 
 

hrănirea și distrugerea rădăcinilor porumbului la începutul sezonului de 
creștere.  

Abordarea convențională a unui management de control al 
dăunătorilor a fost aceea de a trata o cultură sau un produs pe baza unei 
unități individuale de management (o cultură pe o suprafață restrînsă) 
înainte de a se dezvolta o infestare dăunătoare din punct de vedere 
economic. Deși s-au înregistrat multe succese în gestionarea dăunătorilor 
folosind abordarea unității individuale de gestionare, mai ales atunci când se 
folosește o abordare integrată a managementului dăunătorilor, 
reconsiderăm că managementul ar putea fi uneori mai eficient dacă 
dăunătorul va putea fi suprimat pe o arie spațială vastă (se poate înțelege în 
unele cazuri întreaga suprafață cultivată cu planta respectivă). Aceasta este 
esența abordării globale a gestionării dăunătorilor pe o largă suprafață, în 
cadrul căruia tacticile de management sunt aplicate pe o arie spațială largă, 
tratând adesea simultan întreaga zonă, pentru a menține dăunătorul sub 
nivelurile economice sau, în unele cazuri, pentru a-l eradica complet. Acest 
concept (Faust & Chandler, 1998; Gerber și colab., 2005) denumit în limba 
engleză ”areawide pest management”, (prescurtat AWPM) a fost o opțiune 
care, din motive economice a mai fost utilizată în trecut, în special în cazul 
unor specii invazive deosebit de periculoase.  

Din punct de vedere istoric, conceptul AWPM, sub o formă sau alta, a 
fost practicat de la sfârșitul anilor 1800. Premisa generală este că o serie de 
dăunători cu consecințe economice grave pot fi gestionați eficient printr-un 
atac organizat și coordonat asupra populației lor pe suprafețe mari, mai 
degrabă decât prin utilizarea unei abordări de genul parcelă cu parcelă, solă 
cu solă (Knipling, 1978, 1979; Rabb, 1978; Knipling & Stadelbacker, 1983; 
Bellows, 1987; Myers și colab., 1998; Faust & Chandler, 1998; Chandler și 
colab., 2008). Literatura entomologică conține numeroase exemple de 
programe la scară largă și foarte coordonate care se încadrează în conceptul 
AWPM. Amintim, de exemplu, programul radical de control elaborat după 
invazia în Europa a filoxerei, Daktulosphaira vitifoliae L., în perioada 1870-
1880 cînd, pe toată suprafața afectată din Europa s-au plantat soiuri 



 

americane rezistente (Kogan, 1982). Dăunătorul a fost complet sub control 
pînă în 1880. Un alt exemplu, la fel de celebru a fost în cazul invaziei speciei 
australiene Icerya purchasi Mask., în California distrugînd livezile de citrice 
în 1880. A fost nevoie de importul unor specii de dușmani naturali ai speciei 
din Australia, (program coordonat de C.V.Riley între 1888-1889), și anume 
coccinelidul Rodolia cardinalis Muls., și dipterul Cryptochetum iceryae Will. 
Lansarea acestor două specii au condus la completa eradicare a 
homopterului pînă spre sfîrșitul anului 1889 (Doutt, 1958). Numărul 
programelor de gestionare a dăunătorilor care pot fi clasificate ca AWPM a 
crescut dramatic în ultimul deceniu. AWPM are avantaje potențiale față de 
abordarea convențională: suprimarea pe o suprafață largă poate duce la o 
reinfestare redusă prin migrație (mai ales în cazul speciilor deosebit de 
mobile cum este D. virgifera virgifera), din zonele neadministrate în zone 
tratate anterior, iar tacticile de gestionare a dăunătorilor - în special tactici 
ecologice - pot fi mai eficiente. În ce privește specia D. virgifera virgifera, în 
1993 Serviciul USDA pentru Cercetare Agricolă, în cooperare cu un Grup de 
lucru USDM IPM, a elaborat un cadru de parteneriat pentru o inițiativă 
națională AWPM care să includă ca parteneri sectoare federale, statale și 
private. Conceptul AWPM include: 

i) date biologice și ecologice importante pentru înțelegerea dinamicii 
populației pe suprafețe mari, heterogene; 

ii) rolul esențial al interacțiunilor inter-agenție și multidisciplinare 
în dezvoltarea și punerea în aplicare a programelor AWPM, care sunt adesea 
complexe între organizații interguvernamentale și diverse agenții, fermieri 
etc.; 

iii) rolurile de modelare, meteorologie și baze de date în programele 
AWPM care, prin natura lor, sunt intensive; 

iv) importanța evaluării economice și sociologice în implementarea 
cu succes a AWMP. 

Programul AWPM a fost implementat pentru prima oară împotriva 
speciei D. virgifera virgifera pe o arie largă de 41,5 km2 în centura 
porumbului din statele Illinois și Indiana, la sud-est de Sheldon, Illinois și la 
vest de Raub, Indiana în 1996 (Gerber și colab., 2005). 



 
 

 
Europa   

Pînă în anul 2005 activitatea principală la nivel european legată de 
specia invazivă D. virgifera virgifera a fost monitorizarea răspîndirii pe 
teritoriul statelor europene din imediata vecinătate a Serbiei și a modului de 
răspîndire de la acest focar (Kiss și colab., 2005; Boriani și colab., 2006). 
Este semnificativ faptul că seria de lucrări științifice care au urmat imediat 
după detectarea și identificarea speciei a culminat cu o lucrare editată de 
Vidal, Kuhlmann și Edwards la editura CABI Publish., în care, deși sunt 
sintetizate toate aspectele legate de ecologia și managementul acestui 
dăunător, totuși un capitol distinct privind controlul speciei în Europa 
lipsește (Vidal și colab., 2005). Explicația este simplă: pînă la acea dată se 
știa, după experiența americană că D. virgifera virgifera poate deveni unul 
dintre cei mai importanți dăunători ai porumbului în țările mari cultivatoare 
dar daune semnificative, comparative cu cele din SUA nu fuseseră 
menționate în literatură. Primele referințe legate de posibilitatea folosirii 
unor tratamente chimice în controlul dăunătorului sunt menționate în 
lucrările unor autori sîrbi (Bača și colab., 1995; Sivčev, 1997, 1998; Sivčev și 
colab., 2000, 2012), maghiari (Kiss și colab., 2001, 2003) și români (Grozea 
și colab., 2007; Ciobanu, 2007; Popov și colab., 2008). Dintre autorii români 
doar Popov și colab., 2008 au încercat testarea în cîmp a unor insecticide 
folosite în tratamentul seminței pentru controlul larvelor de D. virgifera 
virgifera. Primele măsuri luate de unele state, imediat după invazie au fost 
acelea de monitorizare, detecție rapidă și eradicarea focarelor (activități 
desfășurate cu succes în Franța, Germania, Anglia, Olanda și parțial în Italia, 
Austria și Elveția). Țările invadate (Serbia, România, Ungaria, Croația, 
Bosnia-Herțegovina) au abordat mai degrabă strategia unei rotații, de multe 
ori repetînd experința americană în sistemul porumb-soia dar după eșecul 
acestui sistem evitînd această combinație. 

Beneficiile incrementale ale agricultorilor au fost estimate pentru 
aproape toate țările din UE care cresc porumb: sînt acoperite 20 din cele 27 
de țări ale UE. Aceste beneficii incrementale ale agricultorilor măsoară 



 

numai beneficiile pecuniare percepute de agricultori. Pentru diferite 
strategii de control unele beneficii non-pecuniare pot fi de așteptat, de 
exemplu, reducerea utilizării insecticidelor pentru porumb transgenic 
rezistent la atacul speciei D. virgifera virgifera sau pentru  controlul biologic 
clasic, dar acestea trebuie evaluate prin efectuarea unui studiu la 
producătorii de porumb, care depășește sfera acestui studiu. Trebuie luați în 
considerare numeroși factori legați de aspectele ecologice și economice ale 
unui habitat determinând cea mai bună opțiune de a controla o specie 
invazivă. Programele de control sînt utilizate pentru a reduce densitatea 
dăunătorilor sub un prag acceptabil. 

În multe cazuri, programelor de control sînt preferate programele de 
eradicare, deoarece este posibil ca un control pe termen scurt să fie mai 
costisitor decât o eradicare. După etapa de monitorizare și aplicarea rotației 
culturilor a urmat o serie de încercări, unele cu scop experimental pentru a 
se putea selecta un spectru de produse fitosanitare compatibil cu 
reglementările UE dar și cu eficiență în controlul dăunătorului. 

Cum spuneam, foarte puține studii legate de controlul chimic s-au 
desfășurat în țările europene invadate. Insecticidele pot fi utilizate pentru a 
reduce nivelurile populației viermelui vestic al porumbului și pentru a 
proteja astfel cultura de pagube. Insecticidele utilizate în tratamentul 
semințelor sau al solului sînt substanțele chimice comune aplicate controlul 
speciei în SUA. Cu toate acestea, sistemul de control chimic poate varia în 
cadrul UE datorită diferențelor în regulile aplicării insecticidelor și 
condițiilor agroecologice. Eficacitatea tratamentelor la semințe depinde de 
produsul, condițiile solului, rata insecticidelor pe tona de semințe, timpul de 
plantare și densitatea larvelor populației (Boriani și colab., 2006). Cu toate 
acestea, tratamentul seminței nu s-a dovedit, în general, eficient pentru 
protejarea rădăcinilor de porumb în zonele cu populații mari de larve. Cu 
toate acestea, dacă acest mod de protecție este o alegere viabilă, utilizarea 
lui poate reduce cantitatea de ingrediente active aplicate până la 
aproximativ 90%. De asemenea, controlul adulților se efectuează prin 
aplicarea insecticidelor în diverse doze reduse (în combinație cu un 
stimulent pentru hrănire) prin utilizare aeriană și cu pulverizator de mare 



 
 

viteză (Boriani și colab., 2006). O gamă de opțiuni de tratamente chimice 
sunt disponibile atît în SUA cît și în Europa, inclusiv tratamente la semințe 
(de exemplu, imidacloprid, tiametoxam, clothianidin) și sau aplicat în sol în 
brazde (de exemplu, clorpirifos, tefluthrin) împotriva larvelor (MacLeod și 
colab., 2004). Pentru reducerea densității populațiilor de adulți astfel încât 
cultura să nu fie compromisă sau în vederea reducerii ovipoziției insectei, 
pot fi utilizate aplicații insecticide foliare, dar eficacitatea depinde de 
sincronizarea aplicațiilor, de exemplu la începutul sezonului în perioada de 
pre-ovipoziție. S-a arătat că insecticidul Dursban® WG (Chlorpyrifos 75%) 
oferă rezultate bune împotriva adulților, în ambele cazuri, în SUA și în 
studiile europene (MacLeod și colab., 2004). Semințele pot fi tratate cu 
imadicloprid (Gaucho®), thiamethoxam sau clothianidin care sînt folosite și 
ca insecticide pentru tratarea semințelor. Stropirile de suprafață în vegetație 
sau tratamentele granulare pot fi utilizate împotriva dăunătorului, 
primăvara la plantare pentru a controla larvele. Formulări granulare și 
lichide de clorpirifos (de exemplu, Dursban 5G® sau Dursban 480EC®) 
sunt, de asemenea înregistrate în UE. Spre deosebire de tratamentele pentru 
semințe, există în general, o problemă percepută în ceea ce privește 
ingredientul activ a cărui concentrație nu este suficientă la momentul 
eclozării ouălor. Dursban 5G® și Dursban 7.5G® au arătat în testele 
efectuate o perioadă de eficacitate timp de 8-10 săptămâni (MacLeod și 
colab., 2004). 

Progresele realizate de biologia moleculară au dus la dezvoltarea 
culturilor modificate genetic pentru a rezista daunelor provocate de insecte 
și boli, precum și pentru a tolera aplicațiile erbicide. Genele exprimate în 
hibrizi modificați genetic, pentru a rezista la atacul insectelor sînt 
translocate din bacteria comună din sol, Bacillus thuringiensis (Bt). 
Biotehnologia modernă a permis izolarea genelor care codifică toxinele Bt 
specifice și acestea pot fi introduse în diferite plante pentru a realiza o 
protecție împotriva insectelor. În SUA, compania Monsanto a realizat și 
comercializat pentru prima dată un hibrid de porumb (Mon 863Bt) în 2003. 
Riscul de mediu pe care îl reprezintă YieldGard® Rootworm s-a dovedit a nu 



 

fi mai mare decât riscul de mediu pe care îl reprezintă tratamentele chimice 
convenționale (Ward și colab., 2005). YieldGard® Rootworm a arătat o 
foarte bună eficacitate în controlul larvelor de D. virgifera virgifera și pare a 
fi mai mult sau cel puțin la fel de eficace în protejarea rădăcinilor ca și 
tratamentele la sol sau la sămînță împotriva stadiilor larvare și a adulților. 
Așa cum este încorporată în interiorul plantei, performanța sa este puțin 
probabil să fie afectată de condiții de mediu severe, ca în cazul pesticidelor 
(Ward și colab., 2005; Brookes, 2002; Ludwick și colab., 2016). Introducerea 
genelor Bt în planta de porumb îmbunătățește capacitatea agricultorilor de a 
gestiona dăunători care produc pagube serioase culturilor agricole (Pilcher 
și colab., 2002). Performanța bună și consistența controlului hibrizilor 
Rootworm YieldGard® explică tendințele rapide de adoptare a tehnologiei 
transgenice rezistentă la atacul speciei în SUA. Introducerea acestor culturi 
modificate genetic au sporit considerabil productivitatea agricolă și 
economiile realizate se întorc la producătorii care aleg să adopte această 
nouă tehnologie. Soiurile Bt rezistente la atac au fost plantate pe 
aproximativ 1,8 milioane de hectare (0,85 în 2004) comparativ cu cele 5,7 
milioane de hectare (7,0 milioane ha în 2004) tratate cu insecticidele la sol. 
Este de așteptat ca numărul de hectare plantate cu hibrizi Bt să crească 
rapid, pe măsură ce mai multe companii oferă semințele pentru plantare și 
mai multe piețe sunt deschise porumbului produs cu această tehnologie. 
Succesul utilizării soiurilor transgenice în SUA sugerează că această 
tehnologie este potrivită pentru a controla răspândirea speciei D. virgifera 
virgifera în UE.  

In Europa, culturile modificate genetic și produsele derivate din 
acestea sunt supuse unor evaluări amănunţite efectuate de Agenţia 
Europeană pentru Protecţia Alimentelor (European Food Safety Agency - 
EFSA) și de autorităţile locale inainte ca UE să aprobe comercializarea 
acestora. Porumbul YieldGard® a trecut prin multe evaluări privind 
siguranța în alimentație și procese de aprobare a cultivării în toată lumea, 
înainte de a primi aprobarea UE pentru cultivare în aprilie 1998 (hotărarea 
CE 98/294/CE). Toate aceste evaluări au concluzionat că porumbul 
YieldGard® este un produs sigur, lucru confirmat de cei zece ani de 



 
 

comercializare la nivel mondial fără a fi înregistrată nici o reclamație 
referitoare la siguranţa acestuia. Cu toate acestea, în prezent, nu a fost 
aprobat niciun soi de porumb Bt rezistent la atacul speciei D. virgifera 
virgifera pentru import și cultivare în UE (AGBIOS, 2006). În Europa, 
porumb Bt pentru controlul sfredelitorului porumbului, Ostrinia nubialis 
(Hübner), a fost plantat în Spania începând cu anul 1998. Mici suprafețe au 
fost plantate în  Franța, Germania, Portugalia și Republica Cehă (James, 
2006). În România a fost plantat acest hibrid în județul Neamț pe o suprafață 
de 2,5 ha. Studii bine documentate asupra perspectivei de a putea utiliza în 
Europa porumb modificat genetic au fost realizate de Dillen și colab., 2010; 
Meissle și colab., 2011; Gassmann și colab., 2012; Estes și colab., 2015. 
 
Controlul biologic 

Controlul biologic este folosirea populațiilor de dușmani naturali sau 
substanțe naturale sintetizate împotriva speciilor dăunătoare pentru a 
suprima populațiile de dăunători (Wittenberg, 2005). Sunt o serie de 
abordări în sensul controlului biologic clasic dar și încercări de sisteme 
AWPM ca, de pildă lansarea de masculi sterili. Această metodă s-a dovedit 
neeficace cînd s-a folosit în SUA datorită mobilității ridicate a acestei specii 
și datorită multiplelor împerecheri ale femelelor.  
 
Inducerea rezistenței gazdă împotriva dăunătorilor.  

Această abordare este deosebit de relevantă pentru agricultură unde 
crescătorii de plante selectează (sau creează) soiuri rezistente la boli și 
insecte însă prin metode clasice de ameliorare productivitatea acestor 
hibrizi cu gene de rezistență scade considerabil iar în ceea ce privește 
tehnologia pentru hibrizi transgenici am constatat că există deocamdată, 
anumite reglementări nefavorabile cultivării acestora în spațiul UE. În ceea 
ce privește biodiversitatea populațiilor de dușmani naturali, puține studii au 
fost efectuate în Europa (Kuhlmann și colab., 1998; Zhang și colab., 2003; 
Toepfer și colab., 2005; Toepfer și colab., 2009;) relevante pentru a putea 
identifica și selecta speciile care pot asigura un control biologic eficient (cu 



 

precădere specii din Ord. Aranea deosebit de active în consumul adulților). 
Lucrările apărute în România, de asemenea foarte puține, nu documentează 
suficient biodiversitatea speciilor de dușmani naturali și, de altfel, nici nu se 
face vreo referire la speciile autohtone ci prezintă, ca și în cazul celor legate 
de controlul chimic, date compilate din literatura mondială (Grozea și colab., 
2007, 2008). În America de Nord există o specie din Ord. Diptera, Celatoria 
compressa Wulp (Diptera:Tachinidae), singurul parazitoid cunoscut a cărui 
eficacitate în control este deosebit de ridicată și care ar putea fi importat, 
crescut în biostații și lansat în culturile de porumb. Mult mai multe studii au 
fost efectuate legate de posibilitatea utilizării unor microorganisme în 
controlul larvelor speciei D. virgifera virgifera în sol. Astfel, o serie de lucrări 
printre care Journey & Ostlie, 2000; Pilz și colab., 2007; Kurtz și colab., 2007; 
Toepfer și colab., 2008, 2009, 2010, 2014; Babendreier și colab., 2015; 
Carrera, 2015; Rauch și colab., 2017 au coordonat și publicat studii legate de 
diferite metode de control al viermelui vestic al porumbului cu biopreparate 
entomopatogene și microbiene. Organismele utilizate în aceste studii ca 
dușmani naturali ai speciei D. virgifera virgifera și avînd ca țintă stadiul 
larvar din sol au fost speciile de nematode Steinernema carpocapsae Weiser, 
S. feltiae Filipj., Heterorhabditis bacteriophora Poinar, H. megidis Poinar 
tulpinile de ciuperci entomopatogene, Beauveria bassiana Bals.-Criv.) Vuill., 
B. brongniartii (Saccardo) Petch (DeHoog,1972), Metarhizium anisopliae 
(Metchnikoff) Sorokin,  Metarhizium brunneum  Petch. O sinteză a 
rezultatelor obținute din aceste experimentări în condiții de laborator și de 
cîmp, în care se arată că atît în laborator cît și în condiții de cîmp speciile de 
nematode Heterorhabditis bacteriophora și H. megidis au o mare eficacitate 
în prevenirea atacului larvelor (mai mare de 80%) și în controlul acestora 
(mai mare de 81%) a fost efectuată de Toepfer și colab., (2014). De 
asemenea un experiment de cîmp la scară mare, folosind un agregat atașat la 
tractor cu ajutorul căruia soluția de nematozi a fost pulverizată în cultură, a 
arătat că eficacitatea controlului larvelor de D. virgifera virgifera s-a 
menținut la valorile obținute în experimentele de cîmp, similare cu cele 
obținute prin tratamentul solului cu insecticide. În anul 2012, în colaborare 
cu colegii de la Universitatea de Științe Agricole, Universitatea ”Lucian 



 
 

Blaga” Sibiu am efectuat la ICDPP București un experiment de testare a 
eficacității unui produs biologic pe bază de nematozi entomopatogeni 
(Bioline Exhibitline Hb product (Heterorhabditis bacteriophora, tulpina IR2). 
Materialul biologic (larve de D. virgifera virgifera, L2-L3) a fost obținut prin 
creșteri în condiții controlate în laborator din adulți (♀♂) colectați dintr-o 
cultură de porumb de la Ocna Sibiului, județul Sibiu, iar produsul biologic a 
fost furnizat de firma britanică Bioline AgroSciences Ltd. Au fost testate 
patru diluții ale produsului în concentrație de 80, 200, 400 și 800 de indivizi 
juvenili (DJs) în 1 ml soluție Ringier. Experimentul a cuprins 5 variante (4 
variante cu produs biologic și o variantă martor netratat, 1 ml soluție Ringier). 
Fiecare variantă a cuprins un număr de 10 plante de porumb semănate în 
casolete de plastic pe nisip umed și substrat sintetic de poliester iar larvele au 
fost introduse (20 de larve/variantă) în fenofaza de 6-8 frunze (Tabelul 1).  
 
 

Tabelul 1 – Variantele experimentale de control biologic cu nematozi 
entomopatogeni  (Heterorhabditis bacteriophora Poinar), suspensie de la 

Bioline AgroSciences) 
 

Produsul 
biologic 

Ingredientul activ Doza Mod de 
aplicare 

V1 H. bacteriophora 10,000/m2 Tratament 
la sămînță 

V2 H. bacteriophora 100,000/m2 Tratament 
la sămînță 

V3  H. bacteriophora 1,000,000/m2 Tratament 
la sămînță 

V4 H. bacteriophora 10,000,000/m2 Tratament 
la sol 

V5-
Netratat 

- - - 

 
Eficacitatea a fost apreciată prin gradul de atac măsurat pe scara 1-6 Iowa 
(Figura 1). Variantele V2 și V3 corespunzînd concentrațiilor de 400 și 
respectiv 800 de indivizi/ml (doza fiind exprimată în diluție în ind./m2), au 



 

asigurat o protecție eficientă plantelor de porumb, consumul rădăcinilor 
fiind redus pe scala de atac amintită (Figura 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Eficacitatea unui produs biologic pe bază de nematozi 
entomopatogeni împotriva larvelor de D. virgifera virgifera în condiții de 

laborator (Bioline Exhibitline Hb product (H.bacteriophora)  
 

În România, cercetări desfășurate în perioada 1996-2017 au 
evidențiat existența unui număr de specii care ar putea fi implicate, într-un 
management de protecție adecvat, în controlul biologic al dăunătorului în 
zonele în care atacurile au început să producă în unii ani unele pagube 
(Figura 2). 

Rotația culturilor a fost adoptată din punct de vedere istoric de către 
fermierii care cresc porumb în SUA (Payne et al., 2003) și este o practică 
nechimică eficientă pentru controlul speciei D. virgifera virgifera (Gray et al., 
1998). În Europa, rotația culturilor este opțiunea de control al dăunătorilor 
care se aplică în mod obișnuit împotriva viermelui vestic al porumbului. 
Decizia Comisiei (2003/766 CE) prevede măsuri obligatorii de rotație a 
culturilor în zone unde se produc atacuri ale larvelor în câmpurile de 
porumb. Mai multe culturi alternative pot fi considerate a se roti cu porumb 
pentru controlul speciei D. virgifera virgifera: grâu, grâu de toamnă, orz, 
rapiță, orz de iarnă, orz de primăvară (altele posibile). Am examinat 
beneficiile potențiale suplimentare pentru agricultori în cadrul diferitelor 
strategii de control: chimic, biologic, porumb transgenic rezistent la atac, 
rotația culturii ca metodă culturală. Sub un set rezonabil al ipotezelor 
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derivate din opinia literaturii și a experților, am evaluat economic 
competitivitatea acestor opțiuni diferite de control. Pentru a ne asigura că 
am reușit să capturăm o gamă relevantă de beneficii potențiale suplimentare 
pentru agricultori, pentru fiecare țară am considerat patru scenarii diferite 
pentru controlul speciei D. virgifera virgifera și un scenariu pentru opțiunea 
de ”no control” (Wesseler & Fall, 2010). 

Aceste patru scenarii au arătat că între o scădere preconizată a 
recoltei și costuri scăzute de control, beneficiul pentru agricultor apare cînd 
se optează pentru controlul speciei. Opțiunea de control biologic devine 
mult mai competitivă pentru majoritatea țărilor pentru porumbul recoltat 
pentru boabe, în timp ce pentru porumbul verde, hibridul transgenic 
rezistent la atacul speciei, este opțiunea de control cea mai rentabilă. Rotația 
culturilor devine un mecanism de control competitiv pentru porumbul 
recoltat pentru boabe în comparație cu tratamentele chimice, hibrizii 
transgenici sau controlul biologic, atunci când nivelul daunelor este ridicat, 
în timp ce această opțiune este mai redusă ca efect pentru porumbul verde. 
Scenariul ”no control” se bazează pe o evaluare a pierderii anuale de recoltă 
calculată după un algoritm matematic special în care una dintre variabile  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Grupe trofodinamice implicate în controlul biologic al speciei D. 
virgifera virgifera LeConte în România 

 
este aria susceptibilă de răspîndire a speciei avînd în vedere toate scenariile 
de mediu posibile (Kriticos și colab., 2012), astfel că această valoare a fost 
calculată ca fiind cuprinsă între 60 și 100 km/an la nivel european 
(MacLeod și colab., 2004). Pentru Europa, în cazul în care s-ar opta pentru 
scenariul ”no control” costurile pentru acțiunile de control nu ar acoperi 



 

pierderea de recoltă care s-ar cifra la 5.669.000 euro anual (Wesseler & Fall, 
2010). O tehnologie nouă de control, foarte sofisticată, denumită ”atrage și 
ucide” (attract and kill strategy) a fost elaborată de un grup de cercetători 
germani care valorifică cunoștințele legate de biologia, ecologia și fiziologia 
speciilor de crisomelide și anume sistemul chimio-olfactiv de comunicație 
foarte dezvoltat în cazul acestor specii (Manole, 2009). Se știe că în sol 
larvele de insecte și în special cele de crisomelide se deplasează activ către 
sursele de hrană și anume rădăcinile plantelor gazdă cu care se hrănesc. În 
procesul de respirație rădăcinile emit o cantitate de dioxid de carbon (CO2), 
larvele detectează această emisie specifică cu ajutorul aparatului olfactiv pe 
care l-am amintit și se îndreaptă activ către această sursă. Se pune, desigur 
întrebarea cum decelează larvele între atîtea surse de CO2? Răspunsul 
trebuie căutat tot la nivelul sistemului chimio-olfactiv de comunicație, foarte 
performant așa cum am arătat. Pe lîngă procesul respirației rădăcinile au și 
ele un sistem propriu de comunicație chimic și anume celulele din vîrful de 
creștere emit exudate care, la rîndul lor conțin substanțe volatile, în cazul 
rădăcinilor de porumb fiind vorba de β-caryophyllen. Ideea cercetătorilor 
germani se bazează pe valorificarea acestui sistem de comunicație chimică și 
anume au plasat o sursă puternică de CO2 în solul din jurul plantei de 
porumb cu ajutorul unui caroiaj de grile (Figura 3). În grila B5 au fost 
introduse larvele de  D. virgifera virgifera iar în grila B8 momelile toxice 
(granule de Force 1,5 G, tefluthrin 1g/100g) împreună cu capsulele umezite 
de făină de porumb în Ca-alginat. Emisia puternică provenită de la această 
sursă derutează larvele care pierd semnalul chimic dinspre plantă și sînt 
atrase în aceste capcane unde mor datorită momelii toxice. 

 
 
 



 
 

 
Figura 3 – Strategia de control ”attract and kill” (după Schumann și colab., 

2012) 
 
Rezistența la pesticide a speciei D. virgifera virgifera 
 
Rezistența insectelor față de substanțele active administrate prin 
tratamentele fitosanitare a fost prima consecință importantă a unui 
management exclusiv chimic care a fost utilizat și împotriva viermelui vestic 
al porumbului încă de la apariția primelor daune în 1940. Cunoașterea 
rezistenței poate oferi perspective fundamentale în evoluție, genetică, 
fiziologie și ecologie. Sawicki (1987) a propus o definiție îmbunătățită 
considerabil a rezistenței: ”rezistența este o modificare genetică ca răspuns 
la selecția de substanțe toxice care pot afecta controlul în cîmp”. Mai tîrziu 
această definiție a fost completată, mai ales ca urmare a lucrărilor apărute 
referitoare la rezistența speciei L. decemlineata Say față de întreg spectrul de 
pesticide din toate categoriile chimice utilizate în controlul acesteia (Chio și 
colab., 1978; Hoy, 1993; Forgash, 1985; Grafius & Bishop, 1996; Manole, 
2009; Pereira și colab., 2015, 2017). Rezistența la pesticide este definită ca o 
modificare indusă genetic de capacitatea unei populații de a tolera 
pesticidele; nu trebuie să apară niciun nivel minim de modificare a 
toleranței care să fie considerat rezistență prin această definiție, atâta timp 
cât diferențele măsurate sînt repetate și pot fi estimate într-o manieră fiabilă 



 

din punct de vedere statistic. Termenul ”toleranță” va fi utilizat pentru a 
descrie capacitatea unui organism de a supraviețui la o doză specifică de 
pesticide; nu înseamnă că s-a produs o schimbare determinată genetic 
(Roush & Tabashnik, 1990;. Hoy, 1990; Manole, 2009).  

Insecticidele au fost utilizate pentru controlul larvelor speciei D. 
virgifera virgifera de la sfârșitul anilor 1940 când DDT-ul și hexaclorura de 
benzen (BHC) au fost introduse inițial ca tratamente pentru sol, urmate de 
aldrin și dieldrin. Foarte devreme, după numai 4 ani de tratamente intensive 
în interiorul speciei au apărut primele populații care prezentau rezistență 
față de aceste pesticide (Hill și colab., 1948; Muma & Hill, 1949; Ball & 
Weekman, 1962). Insecticidele utilizate pentru controlul adulților, cum ar fi 
organofosfații și carbamații, au fost utilizate în unele zone pentru a suprima 
în special femelele de D. virgifera virgifera și pentru a reduce numărul 
pontelor depuse. Primul caz de rezistență la insecticide a acestei insecte a 
fost observat în 1959, în Nebraska, la insecticidele ciclodiene cum ar fi aldrin 
și heptaclor. Rezistența la ciclodiene a persistat peste 40 de ani ani de-a 
lungul majorității distribuției sale, în pofida interdicției în SUA de utilizare a 
acestor insecticide la începutul anului 1970 (Parimi și colab., 2006; Ciosi și 
colab., 2009; Wang și colab., 2013). Organofosfații, carbamații și piretroizii 
au înlocuit insecticidele organoclorurate folosite în tratamente la sol, după 
ce rezistența la ciclodiene a devenit larg răspândită (Mayo, 1986). În unele 
regiuni din Nebraska, zone mari au adoptat o abordare a managementului 
adulților pentru a controla ovipozitarea femelelor, bazându-se în principal 
pe insecticidele din grupa carbamaților și organofosfaților (Meinke și colab., 
1998; Chandler, 2003). De atunci, evoluția rezistenței speciei la ambele 
insecticide a fost raportată la populații din zone diferite din Nebraska și 
Kansas (Meinke și colab., 1998; Zhu și colab., 2001, 2005). Utilizarea 
ambelor clase de insecticide a fost restricționată din acest moment pentru 
gestionarea densității viermelui vestic al rădăcinilor de porumb datorită 
modului lor comun de acțiune ca inhibitori ai acetilcolinesterazei și 
potențialele riscuri pentru sănătatea umană (Manole, 2009; EPA, 2015). 

Posedînd un sistem chimio-olfactiv de comunicație comun tuturor 
speciilor de coleoptere din familia Chrysomelidae și în același timp un uriaș 



 
 

potențial de adaptare la diferite toxine prin o serie de mecanisme 
biochimice de metabolizare și încapsulare a acestora, specia D. virgifera 
virgifera nativă în America de Nord a devenit în scurt timp rezistentă față de 
tot spectrul de pesticide utilizat timp de peste 80 de ani în controlul 
acesteia. Era firesc să se deducă faptul că invazia Europeană din 1992 a adus 
pe vechiul continent populații de D. virgifera virgifera la fel de rezistente ca 
și cele din SUA, fenomen prevăzut de unii autori (Manole, 1999, date 
nepublicate) și confirmat de Ciosi și colab., 2009. 
 
Adaptarea speciei  D. virgifera virgifera la rotația porumb-soia 

Așa cum am arătat în capitolul 1, specia D. virgifera virgifera a 
produs primele daune în culturile de porumb din cordonul porumbului din 
SUA începînd cu anul 1929 iar în momentul cînd au început să apară daune 
semnificative (1940) principalele acțiuni de protecție erau bazate pe 
tratamente la sol cu insecticide după care, în momentul în care specia a 
început să dezvolte rezistență față de aceste produse chimice, 
managementul de protecție a fost dublat de introducerea prin 1970, (după 
unii autori de cîteva decenii, după alții imediat după apariția daunelor 
importante adică prin 1940), pe o arie largă în Illinois a rotației porumb-
soia. Dacă considerăm datele din 1970, timp de 17 ani acest sistem de 
protecție părea infailibil (Levine și colab., 2002). Unii autori (Levine și 
colab., 2002) au citat în mod eronat ca dată de început pentru introducerea 
rotației porumb/soia anul 1912. Porumbul a început să fie introdus în 
cultură în SUA și Canada în 1910 și, de fapt în lucrarea lui C.P. Gillette din 
1912, acesta recomandă, la modul general, ca metodă de a evita atacul 
speciei D. virgifera virgifera, pe care o și identifică prima dată ca dăunător al 
porumbului, rotația culturii fără să precizeze cultura de soia. În iunie 1987 
însă, pe o arie extinsă în jur de 3 km2 de lîngă Piper City (Ford County), 
Illinois, fermierii semnalează un neașteptat atac sever al viermelui vestic, 
majoritatea daunelor situîndu-se la nivelul 6 pe scara Iowa 1-6. Cîmpurile cu 
porumb fuseseră plantate în anul anterior cu soia iar atacul sever al 
dăunătorului părea inexplicabil. Înainte de a se produce acest fenomen, 



 

Chiang (1965), descoperise un alt fenomen curios (menționat ulterior și de 
Krysan și colab., 1984,1986 și Levine și colab., 1992), căruia nu i se putea da 
o explicație și anume faptul că specia Diabrotica barberi Smith & Law., 
viermele nordic al rădăcinilor de porumb se adaptase în a evita efectul 
rotației prin prelungirea diapauzei în anul în care pe sola respectivă venea, 
în urma rotației, cultura de soia. Ouăle depuse astfel în toamnă în culturile 
de porumb supraviețuiau fără să eclozeze două sau chiar mai multe ierni 
pînă cînd porumbul revenea, prin rotație pe sola respectivă. Inițial s-a crezut 
că și în cazul speciei D. virgifera virgifera se petrece același fenomen ca în 
cazul speciei Diabrotica barberi. Apoi Levine și Oloumi-Sadeghi (1996) 
încearcă să explice aceste atacuri prin faptul că o parte dintre femelele de D. 
virgifera virgifera se pot refugia în culturile adiacente porumbului pentru a 
depune ponta.  

Pentru a demonstra dacă fenomenul prelungirii diapauzei stă la 
originea daunelor severe apărute în culturile de porumb în rotație după soia, 
Levine colectează (1993) un număr de femele din cultura de soia alăturată 
parcelei de porumb în care s-au constatat daune (localitatea Homer, Illinois). 
Femelele au fost ținute în condiții de laborator unde au depus un număr de 
ouă (n = 94) care, la rîndul lor au fost introduse în condiții speciale de 
temperatură în sol pentru a le induce diapauza. Pînă la sfîrșitul lui iunie 
1994, 85,6% din totalul ouălor au eclozat, restul de 10,8% au rămas 
neeclozate dar aparent în stare bună. O parte dintre ouăle rămase au fost 
distruse de ciuperci și bacterii dar cele potențial viabile au fost reintroduse 
la un nou ciclu de diapauză peste iarnă. Niciunul dintre aceste ouă nu au 
eclozat în primăvara sau vara lui 1995, ceea ce demonstrează că prelungirea 
diapauzei nu este cauza atacurilor și daunelor severe din porumbul cultivat 
după soia (Levine, 1995; Levine & Gray, 1996). Pentru a lămuri definitiv 
problema, același colectiv de cercetători au imaginat un alt experiment. Au 
amplasat capcane feromonale cu atractant (cucurbitacin) atît în solele din 
zona unde au apărut daune severe (Piper City, Champaign County, Illinois) 
cît și în alte zone în care nu se semnalase atacuri puternice în culturile de 
porumb cultivate în rotație cu soia (exemplu, Pike County, Illinois) (Figura 4, 
a și b). Se poate observa că densitatea medie a adulților în capcanele din 



 
 

Champaign County a fost de 7-8 ori mai mare decît în Pike County (Figura 
4). Mulți autori numesc incorect acest fenomen ”rezistența speciei la rotația 
cu soia”. Din punct de vedere fiziologic și ecologic acest comportament 
reprezintă, de fapt o adaptare complexă a speciei care presupune o 
modificare genetică ca urmare a presiunii exercitate de un factor de 
comandă (lipsa hranei în anul cu soia) și o modificare fenotipică 
corespunzătoare în modulul trofodinamic al speciei (care are oricum un 
regim de nutriție oligofag) reprezentînd trecerea pe o gazdă nouă și anume 
soia (Glycine max (L.) Merr.  

 
a)                                     b) 

Figura 4 – Abundența numerică a adulților de D. virgifera virgifera LeConte în 
zona fără atac (a) față de zona ”cu probleme” (b) (după Levine și colab., 2002) 

 
Anterior acestei modificări, adulții de D. virgifera virgifera au fost 

văzuți de multe ori consumînd polen pe florile de soia dar după această 
mutație genetică adulții speciei au început să consume și frunzele de soia 
(Figura 5). Majoritatea autorilor americani consideră că începînd din anul 
1996, specia a devenit complet adaptată la consumul plantelor de soia în 
stadiul de adult și la prelungirea diapauzei în stadiul de ou pînă la revenirea 
culturii de porumb în urma rotației (Onstad și colab., 1999; Levine și colab., 
2002; Gray și colab.,2009; Szalai și colab., 2014). 



 

 
Figura 5 – Adulți de D. virgifera virgifera LeConte hrănindu-se cu frunze de 

soia în culturile din estul statului Illinois (©Levine și colab., 2002) 
 
Rezistența speciei față de spectrul de toxine din porumbul modificat 
genetic 
 

Culturile de plante modificate genetic pentru a produce toxine de la 
Bacillus thuringiensis (Bt) pentru controlul insectelor au fost plantate pe mai 
mult de 200 milioane ha începînd din 1996 (James, 2009). Prima generație 
de astfel de organisme au fost de culturi de plante Bt care produc toxine 
unice pentru a ucide stadiile larvare ale unor dăunători cheie precum: 
porumbul care produce toxina Bt Cry1Ab și bumbacul producând toxina 
similară Cry1Ac. Cu toate ca porumbul Bt și bumbacul Bt încă mai domină, 
soiuri ale acestor plante înregistrate în prezent în Statele Unite produc 
colectiv 18 combinații diferite ale celor 11 de toxine Bt cunoscute. Fiecare 
astfel de hibrid sau soi poate exprima în fenotip o combinație de 1-6 toxine 
Bt care suprimă stadiile larvare ale lepidopterelor sau coleopterelor sau ale 
ambelor (Tabashnik și colab., 2009). 

Chiar dacă mai multe forme de genotipuri modificate genetic de 
porumb Bt-activ pentru specia D. virgifera virgifera care combină trăsături 
ne-conexe, cum ar fi toleranța la erbicide și rezistența la insecte împotriva 
altor insecte ca dăunători țintă - sînt cultivate în  Argentina, Canada și SUA și 
se află în procesul de aprobare în UE, ne concentrăm aici pe prima generație 
de porumb Bt care au produs hibrizi care exprimă fenotipic toxina Cry3Bb1 
(MON 863 și MON 88017), hibridul de porumb Bt DAS-59122-7 cu expresia 



 
 

combinată Cry34Ab1/Cry35Ab1;  hibridul de porumb Bt MIR604 expresia 
fenotipică mCry3A. Acești hibrizi au fost produși și comercializați în SUA în 
2003 și introduși în cultură în mod experimental în același an, ulterior în 
urma rezultatelor bune fiind cultivați în aproape toate zonele din cordonul 
porumbului din statele din zona Midwest. Hibrizii Bt DAS-59122-7 și MON 
88017 au fost propuși spre aprobarea EFSA (European Fond Safety Agency) 
și comercializare în UE în 2005 și respectiv în 2008. După euforia primelor 
succese de prevenire a atacurilor viermelui vestic în SUA, studii privind 
rezistența speciei D. virgifera virgifera față de efectul toxinelor Bt au început 
întîi în condiții de laborator (Lefko și colab., 2008; Meihls și colab., 2008, 
2010, 2011; Oswald și colab., 2011; Gassmann și colab., 2012; Tabashnik & 
Gould, 2012; Devos și colab., 2012; Flagel și colab., 2014; Jakka și colab., 
2016; Ludwick și colab., 2017;). În cîmp a fost pusă în evidență pentru prima 
oară rezistența începînd cu anul 2009, un studiu bine documentat asupra 
fenomenului fiind publicat pentru prima oară de Gassmann și colab., 2011, 
2012 dar multe studii au fost recenzate de Agenția pentru protecția 
mediului (EPA) din SUA în 2011 (US EPA, 2011). 

În concluzie, au fost utilizate mai multe metode de control pentru a 
suprima populațiile speciei D. virgifera virgifera. Rotația culturilor cu plante ne-
gazdă a fost o metodă eficientă la început, deoarece larvele nu se puteau 
dezvolta pe alte plante decât pe porumb și câteva specii de graminee. Cu toate 
acestea, rezistența la insecticide, adaptarea comportamentului la rotația culturii 
de porumb raportată de la sfârșitul anilor 1980 și la mijlocul anilor 1990 în 
zona de est a cordonului porumbului, în care femelele adulte prezintă o 
fidelitate ovipozică redusă la porumb și o ovipoziție semnificativă  în culturile 
din jur (soia). Acest comportament permite speciei dăunătoare să evite rotația 
culturilor ca o tactică de management. Cu toate acestea, deși se putea ușor 
presupune că specia invazivă a pătruns în Europa înzestrată genetic cu această 
adaptare la rotație, și chiar în unele cazuri apăruseră deja efectele acestei 
adaptări (Edwards și colab., 1997; Sivcev, 1999, comunicare personală), în 
Ungaria metoda a fost implementată chiar în rotația porumb-soia în 2000, la 
doar 5 ani de la introducere în sudul Ungariei la Szeged (Kiss și colab., 2004). 

În fine, rezistența dovedită pentru porumbul transgenic și pentru 
toate combinațiile de toxine exprimate în fenotipul hibrizilor Bt, complică 
într-un grad înalt managementul de control care trebuie aplicat în cazul 



 

acestei specii deoarece rămîn doar două alternative sigure în cazul unui 
management integrat și anume controlul biologic și rezistența hibrizilor la 
atac.  
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CAPITOLUL 4 
 

Biologia și ecologia în condițiile Europei centrale 
 

Morfologia speciei D. virgifera virgifera (viermele vestic al rădăcinilor de 
porumb)(VVR) 
 

Adulții de D. virgifera virgifera au o lungime cuprinsă între 5,5 mm și 
7,5 mm și au o formă similară cu alte specii de crisomelide precum Lema 
melanopus L., care trăiesc pe frunzele de cereale, inclusiv pe cele de porumb 
(Figura 1). Adulții sînt de culoare galbenă și neagră, cu trei dungi negre care 
acoperă toată lungimea elitrelor. Uneori, aceste dungi converg și gândacii 
apar aproape în întregime negri. Capul este negru sau maro închis, 
contrastând cu pronotul său galben. Picioarele și antenele adulților sînt de 
asemenea negre. Antenele masculilor sînt întotdeauna mai lungi decât 
jumătate din lungimea corpului. În cazul femelelor, antenele ajung la 
maximum o treime din lungimea corpului. Ouăle au dimensiuni de 
aproximativ 0,5 mm (prea mici pentru a fi detectate cu ochiul liber) și de 
culoare alb-gălbuie. Larvele sînt de culoare galben-albicioasă, cu capsula 
cefalică de culoare neagră. Ultimul tergit abdominal este prevăzut cu o placă 
dorsală maronie. Larvele de vîrsta I au 1,2 mm, în timp ce larvele de vîrsta a 
III a pot ajunge la 1,5 cm în lungime. Pupele sînt de culoare alb-gălbui.  

   
VVR ♂                                  VVR ♀ 

Figura 1 - Diabrotica virgifera virgifera LeConte 
(Coleoptera:Chrysomelidae)(viermele vestic al rădăcinilor porumbului), 

specie invazivă în Europa (Photo © by permission FAO, Jozsef Kiss) 



 
 

 
Biologia și ecologia în condițiile din România  
 

Deși specia D. virgifera virgifera a fost studiată de mai bine de 60 de 
ani în SUA, majoritatea lucrărilor au fost axate pe perspectiva unui 
management de protecție care să limiteze pe cît posibil daunele economice 
provocate pe o largă arie în cordonul porumbului (Meinke și colab., 2009). 
Puține lucrări de început au referiri și la ciclul biologic al insectei dar și 
acestea legate tot de anumite fenomene specifice cum ar fi voltinismul, 
diapauza sau gazdele alternative, fenomene intens implicate în adaptările 
complexe ale speciei la climatul temperat (Branson & Ortman, 1967; Chiang, 
1973; Krysan, 1982; Branson & Krysan, 1981). 

 

 

 
Figura 2 –  Diabrotica virgifera virgifera LeConte, sus larva (stînga), prenimfa 

(dreapta)(©Gloyna și colab., 2014), jos, pupa (©EPPO Global database) 
 

Modul de atac și pagubele produse 



 

 
Figura 3 – Fenofaza plantei de porumb pentru atacul larvelor speciei 

Diabrotica virgifera virgifera LeConte (©Iowa State University, Steffey și colab., 
1999) 

O serie de autori români citați în această lucrare au prezentat și 
anumite aspecte legate de ciclul biologic dar numai în contextul abordat în 
lucrările respective fie referitoare la monitorizarea răspîndirii speciei sau la 
metodele de control. O singură lucrare se referă la ciclul biologic în condițiile 
de nord-vest ale țării dar și aceasta  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 – Modul de atac al larvelor pe rădăcinile de porumb (stînga) și pe 

frunze (dreapta)(©Marlin E.Rice, Steffey și colab., 1999) 
 
prezintă date disparate legate de biologia speciei (Ciobanu și colab., 2007). 
D. virgifera virgifera este un coleopter din familia Chrysomelidae care 
prezintă o generație pe an (univoltin), atît în America de Nord, zona de 
origine cît și în condițiile din Europa. Iernează în stadiul de ou în solul din 
culturile de porumb. În anul următor, primele larve eclozează începând cu 
mijlocul lunii mai în țările din centrul Europei. Larva se dezvoltă în sol și 
trece în dezvoltarea ei prin trei vîrste larvare (L1, L2 și L3). Larvele sînt 



 
 

prezente în principal de la sfârșitul lunii mai pînă la sfîrșitul lunii iulie. 
Larvele neonate (recent eclozate L1) se deplasează printre particulele de sol 
pentru a găsi rădăcinile de porumb. Tipul de sol are un rol covîrșitor în viața 
larvei și îi determină mobilitatea și supraviețuirea. De aceea larvele de D. 
virgifera virgifera se deplasează mai ușor prin soluri nisipoase, comparativ 
cu solurile grele. Dezvoltarea larvară durează trei săptămâni. Împuparea are 
loc în sol și durează aproximativ o săptămână. Primii adulții apar de obicei la 
sfârșitul lunii iunie până la începutul lunii iulie. Vârful maxim al apariției 
populației adulților variază de la an la an și de la o regiune la alta, dar se 
observă de obicei la mijlocul lunii iulie și începutul lunii august în Europa 
Centrală și de Sud-Est. În unele cazuri, se înregistrează vârfuri ale populației 
adulte la sfârșitul lunii august sau în alte cazuri la începutul lunii iulie, în 
special în legătură cu temperaturile suportate de larve în primele straturi 
ale solului. Femela începe depunerea ouălor de la începutul până la 
jumătatea lunii iulie. Cele mai multe ouă sînt depuse în sol în culturile de 
porumb și intră în diapauză la o adâncime de 15-20 cm. Adulții sînt activi în 
câmpurile de porumb până în toamnă în funcție de temperatură, hrană și 
calendarul primelor înghețuri. Studiul nostru a arătat că în România 
eclozarea larvelor începe în perioada aprilie - mijlocul lunii mai. Stadiul 
larvar se desfășoară pe o perioadă de aproape trei săptămîni din luna mai 
până în iunie, iar la sfârșitul lunii mai - începutul lunii iulie, insecta se află în 
stadiul de pupă. La sfârșitul lunii iunie au apărut primii adulți, iar apariția 
adulților a continuat în iulie și august. Comportamentul alimentar a fost 
corelat cu perioada de semănat a porumbului, care a fost puternic 
modificată în majoritatea regiunilor datorită lipsei de precipitații în luna și 
perioada optimă favorabilă plantării porumbului (la sfârșitul lunii aprilie). 
La sfârșitul lunii august, când femelele au încetat hrănirea se retrag în sol 
pentru depunerea pontei. O parte dintre acestea revin la suprafață după 
depunerea ouălor și continuă hrănirea și, în funcție de condițțile meteo pot 
depune o nouă șarjă de ouă. 





 
 

 
 
 
 

Figura 2 – Ciclul biologic al speciei Diabrotica virgifera virgifera LeConte în condițiile din 
România (după Manole și colab., 2017)
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Regimul de hrană al speciei D. virgifera virgifera 
 
Printre numeroasele adaptări caracteristice speciilor din familia 

Chrysomelidae, (și, în speță mă voi referi aici la specia D. virgifera virgifera) una 
dintre cele mai importante este cea legată de regimul de nutriție, adică de 
modulul trofodinamic. Bazat din punct de vedere fiziologic pe un sistem de 
comunicație chimio-olfactiv de excepție, aceste specii au deschis un nou domeniu, 
nu numai în fiziologia insectelor ci un domeniu de interes multidisciplinar 
incluzînd agricultura, științele nutriției și alimentației, biologia, ecologia, 
biochimia, științele mediului, chimia atmosferei sau aerochimia ca și fizica 
(Manole, 2009; Manole și colab., 2013; Loreto și colab., 2014). Cel mai corect 
termen care poate caracteriza noul domeniu și pe care îl propun este cel de eco-
chimie, avînd în vedere atît structurile chimice moleculare implicate și 
numeroasele aplicații în domeniul ecologiei (Manole, 2013). Compușii organici 
volatili (în engleză VOCs) emiși de plante reprezintă cea mai mare parte a 
compușilor organici volatili biogenici (BVOCs) eliberați în atmosfera noastră. 
Substanțele volatile din plante se formează prin multe căi biochimice, atît pe cale 
constitutivă cît și prin stres indus. În ultimii ani, înțelegerea noastră asupra 
funcțiilor acestor molecule a făcut un progres constant și rapid (Loreto și colab., 
2014). Din punct de vedere chimic și biochimic aceste substanțe sunt 
hidrocarburi izomere cu formula moleculară (C5H16)n denumite substanțe 
poliizoprenice sau izoprenoide (în engleză se întîlnește des termenul de 
semiochemicals). După numărul de unități izoprenice din care este alcătuită 
molecula acestora se deosebesc monoterpene (C5H16), sesquiterpene (C15H24), 
diterpene (C20H32), triterpene (C30H48), și tetraterpene sau carotenoizii care 
corespund unor molecule cu 40 de atomi de carbon (Dumitru, 1980). Fiind 
considerate în trecut ca o simplă pierdere de carbon, emisiile volatile biogene au 
devenit acum un element esențial al unei lumi invizibile, percepută și exploatată 
de dușmanii plantelor, de dușmanii inamicilor plantelor și de plantele vecine. În 
plus, aceste substanțe au funcții importante în protejarea plantelor de stresul 
abiotic. Progresele recente ale înțelegerii noastre asupra rolului emisiilor volatile 
biogene în sistemele defensive ale plantelor cu implicații atît pozitive cît și 
negative fac să se dea o atenție sporită acestor emisii. Această problemă specială 
reunește unele dintre cele mai recente și cele mai originale căutări care extind 



 

cunoștințele noastre despre rolul acestor emisii în: (1) mediile terestre 
neexplorate (inclusiv solul) și marine, (2) în schimbarea condițiilor climatice, (3) 
asupra presiunilor antropice și (4) în comunitățile trofice complexe care sînt 
reexaminate în mod exhaustiv. Dincolo de cunoașterea științifică, aceste noi 
cercetări de frontieră demonstrează că manipularea și exploatarea emisiilor 
volatile biogene este o strategie realistă și promițătoare pentru aplicațiile agricole 
și exploatările biotehnologice (Loreto și colab., 2014). Descoperirea rețelei de 
relații ecologice induse de emisiile volatile a motivat interesul în dezvoltarea în 
continuare de studii pe această tematică, în special în scopul exploatării posibile a 
acestora în controlul dăunătorilor în agricultură și silvicultură (Dicke și colab., 
1990, Degenhardtet și colab., 2003, Turlings & Ton, 2006). Numărul studiilor 
despre emisiile volatile a crescut dramatic de la începutul mileniului (Figura 5), 
confirmînd în mod clar interesul lor multildisciplinar care acoperă agricultura, 
știința alimentelor, biologia, știința mediului, chimia atmosferică, precum și fizica. 
Studiile s-au axat atît pe cunoașterea emisiilor volatile generate de stres cît și pe 
cele generate de relațiile interspecifice plantă-insectă fitofagă (atractanți și 
repelenți). Au fost făcute investiții mari pentru a sprijini cercetarea pe un subiect 
științific atât de promițător și încântător. În Europa, Fundația pentru Științe 
Europene a susținut cu generozitate proiectul EUROCORES "Ecologia plantelor 
volatile" (EuroVOL), care a fost coordonat de cei patru autori menționați în 
bibliografie și care a generat rezultate extraordinare, revizuite și în această ediție 
specială a lucrării (Loreto și colab., 2014). La aproape 4 ani de la ultima acoperire 
exhaustivă a acestui domeniu științific (Dicke & Loreto, 2010 și lucrările citate în 
cadrul acesteia), problema sa specială se concentrează asupra unor întrebări noi 
care au apărut de atunci, precum și asupra subiectelor de cercetare care au fost 
recent adresate spre a extinde cunoștințele în domeniu, dincolo de observațiile 
biochimice, fiziologice și ecologice de bază. Recent tot mai noi încercări de control 
al unor specii dăunătoare sînt abordate pe modelul conceptual de control total 
(AWPM), un exemplu grăitor care introduce în acest concept studii bazate pe 
emisiile volatile a fost managementul de control implementat în vestul Americii 
de Nord pentru controlul speciilor de carii ale coniferelor (Familia Scolytidae) cu 
ajutorul unor emisii de izoprenoide extrase din Pinus ponderosa 
Douglas ex C.Lawson și Picea glauca (Moench) Voss  (Seybold și colab., 2018).  

 



 
 

 
Figura 5 – Numărul lucrărilor publicate (coloane) și numărul citărilor (linii) în 

perioada 2000-2013 (web of science database) (după Loreto și colab., 2014, 
modificat). 

 
Ca și în cazul speciei L. decemlineata Say (Manole, 2009), modul de hrănire 

al viermelui vestic al rădăcinilor de porumb poate fi considerat oligofag (la 
început, pînă pe la sfîrșitul anului 1960, unii cercetători considerau specia 
monofagă cu hrănire exclusivă fie pe Z. mays L., fie pe Cucurbita pepo (L.) Dumort., 
C. maxima Duchesne ex Lam.) (Marsh, 1910; Chittenden, 1910; Painter, 1951). Dar 
chiar și așa, dacă avem în vedere distribuția culturii de porumb în 1860-1868, 
dată la care LeConte colecta pentru prima oară specia în vestul statului Kansas, 
devine rezonabilă ipoteza că specia se putea dezvolta, la aceea dată și pe altă 
gazdă și că, în timp nu și-a pierdut această adaptare (Weatherwax, 1954). 
Cunoașterea aprofundată a acestor substanțe active (un fel de 
neurotransmițători) care conectează sistemul chimio-olfactiv al insectei cu planta 
și transmite în același timp un semnal biochimic asupra conținutului proteic al 
plantei (ca posibilă sursă de hrană) poate explica capacitatea de adaptare a 
speciilor fitofage, referindu-ne cu precădere la speciile de coleoptere din familia 
Chrysomelidae, atît la consumul unor proteine toxice (solanina, cucurbitacinul, 
rotenona, nicotina etc.) cît și extrema variabilitate genetică de a trece pe o altă 
gazdă (de la monofagie la oligo- sau polifagie într-un timp relativ scurt). Specia 
Diabrotica virgifera virgifera prezintă spre deosebire de gîndacul din Colorado o 
particularitate specială în legătură cu hrănirea, ceea ce reprezintă o altă 



 

importantă adaptare ecologică după voltinism. Hrana, căutarea și găsirea sursei 
de hrană reprezintă pentru majoritatea speciilor animale unul dintre cei mai 
importanți factori de comandă care au un rol covîrșitor în reglarea densității 
populației speciei respective (Botnariuc, 1980; Stugren, 1982; Odum & Barrett, 
2005). Adaptarea la care mă refer este aceea că, la fel ca multe alte specii (de 
exemplu Culex pipiens L.) stadiul de adult ocupă o altă nișă ecologică în ceea ce 
privește hrana față de stadiul larvar. Avînd o mobilitate foarte mare, adulții fiind 
buni zburători, sursele de hrană sînt mult mai numeroase și diverse, porumbul 
reprezentînd doar hrana de bază pentru maturarea ouălor în perioada depunerii 
pontei. Se părea că larva se hrănește în mod exclusiv cu rădăcinile de porumb sau 
de soia după adaptarea la rotația porumb-soia (Levine & Sadeghi, 1996). Primii 
care au infirmat această ipoteză au fost Branson & Ortman, (1967), însă cercetări 
mai noi (Oyediran și colab.,2004), interesate în mod exclusiv de modul de hrănire 
al larvelor au confirmat faptul că și larva posedă aceeași plasticitate genetică de 
adaptare la hrănirea pe alte plante gazdă. Avînd în vedere faptul că în America de 
Nord și în special în SUA specia invazivă a ocupat încă de la începutul colonizării o 
arie vastă în centura porumbului din Midvest avînd la îndemînă o uriașă sursă de 
hrană dar și din motive strict legate de preocuparea cercetătorilor implicați spre 
asigurarea protecției producției de porumb, studiile asupra gazdelor alternative 
au apărut relativ tîrziu. Unul dintre primele studii a fost efectuat de Branson & 
Ortman, (1967) în SUA și se referă la testarea hrănirii speciei, în stadiul larvar pe 
22 de specii de graminee în condiții de laborator, seră și cîmp (Tabelul 1).  

Dintre speciile testate 13 sînt specii europene sau cultivate în Europa. S-a 
constatat faptul că în condiții de laborator larvele de D. virgifera virgifera au 
supraviețuit minimum 10 zile pe 9 specii de graminee și s-au obținut 3  

 
Tabelul 1 – Rezultatele testării hrănirii speciei D. virgifera virgifera LeConte 

pe gazde alternative (după Branson & Ortman, 1967, modificat) 
 

laborator 
Specia gazdă stadiul larvar stadiul adult 

(total 
exemplare) 

Eragrostis trichodes (Nutt.) Wood Supraviețuire 10 
zile 

- 

Agropyron cristatum (L.) Gaertn. Supraviețuire 10 
zile 

- 



 
 

A. intermedium (Host) Supraviețuire 10 
zile 

- 

A. smithii Rydb. Supraviețuire 10 
zile 

- 

Elymus canadensis L. Supraviețuire 10 
zile 

- 

Hordeum vulgare L. Supraviețuire 10 
zile 

- 

Triticum aestivum L. Vîrsta L2 3  
Setaria viridis (L.) Beauv. Vîrsta L2 1  
S. lutescens (Weigel) Hubb. Supraviețuire 10 

zile 
- 

Stipa viridula Trin. - - 
Avena sativa L. - - 
Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. - - 
Bromus inermis Leyss. - - 
Poa pratensis L. - - 
Phalaris tuberosa subsp. stenoptera (Hack.) 
Hitchc. 

- - 

Andropogon scoparius Michx. - - 
A. hallii Hack. - - 
Sorghastrum nutans (L.) Nash - - 
Sorghum vulgare Pers. - - 
S. sudanense (Piper) Stapf. - - 
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. - - 
Panicum virgatum L. - - 

SERĂ  
Zea mays L. Vîrsta L3 55 
Triticum aestivum L. (soiul Minter) Vîrsta L3 18 
Triticum aestivum L. (soiul Selkirk) Vîrsta L3 3 

CÎMP 
Triticum aestivum L. (soiul Minter) Vîrsta L3 17 
Zea mays L. Vîrsta L3 443 
Hordeum vulgare L. Vîrsta L3 17 
S. lutescens (Weigel) Hubb. Vîrsta L3 16 
A. intermedium (Host) Vîrsta L3 11 
Setaria viridis (L.) Beauv. Vîrsta L3 41 
 
adulți pe specia Triticum aestivum L. și 1 adult pe specia Setaria viridis (L.) Beauv. 
Dar, în același timp se demonstra faptul că, în condiții de cîmp, larvele de D. 
virgifera virgifera se hrănesc și pot realiza un ciclu de viață complet și pe alte 



 

gazde. Tot în SUA, Oyediran și colab., (2004) au testat în condiții de laborator 
hrănirea speciei D. virgifera virgifera pe 21 de specii de graminee dar numai 5 
specii au fost europene sau cultivate în Europa (Tabelul 2). Apartenența 
taxonomică a speciilor botanice testate include doar două familii iar specia 
trecută în tabel ca E. intermedia este de fapt o confuzie fiind identificată drept E. 
hispidus (Opiz) Melderis (Ciocîrlan, 2000). Concluzia acestui studiu a fost aceea că 
larvele speciei D. virgifera virgifera se pot dezvolta pe gazde alternative și, în 
ciuda aparențelor specia poate coloniza o regiune vastă în care să nu se cultive 
porumb. Clark & Hibbard (2004), reiau studiul asupra speciilor gazdă alternative 
ale viermelui vestic al rădăcinilor de porumb și testează un număr de 29 specii 
din două familii botanice, Amaranthaceae și Poaceae. Din familia Amaranthaceae 
au testat Amaranthus retroflexus L. iar din familia Poaceae speciile Eleusine indica 
(L.) Gaertn., Eragrostis curvula (Schrad.) Nees., Chloris gayana Kunth, Sorghum x 
drummondii (Steud.) Millsp. & Chase, Sorghum halepense (L.) Pers., Cenchrus 
tribuloides L., Digitaria sanquinalis (L.) Scop, Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth, 
Panicum italicum L., P. miliaceum L., P. virgatum L., Setaria faberi R.A.W. Herrm, S. 
pumila (Poir.) Roem & Schult., S. vericillatta (L.) P. Beauv., Urochloa texana 
(Buckley) R. D. Webster, Agrostis gigantea Roth, Phalaris arundinacea L., Bromus 
tectorum L., Dactylis glomerata L., Pascopyrum smithii (Rydb.) Á. Löve. Majoritatea 
speciilor sînt noi față de testările anterioare iar dintre acestea 17 sînt considerate 
specii spontane, 8 furajere și numai 4 sînt cultivate. Dintre speciile testate și pe 
care D. virgifera virgifera se poate hrăni în stadiul de larvă 20 sînt prezente și în 
Europa. 

 
Tabelul 2 – Specii de graminee testate în SUA 

ca gazde alternative pentru D. virgifera virgifera LeConte (după 
Oyediran și colab., 2004), modificat 

 
Familia/specia Importanța economică 

Familia Arecaceae  
Sabal minor (Jacq.) Furaj/specie spontană 

Family Poaceae  
Z. mays L. cultivată 
Sorghum bicolor (L.) Moench cultivată 
Sorghastrum nutans (L.) Furaj/ornamentală 
Panicum capillare L. Furaj/ornamentală 
P. smithii M.M.Rahman Furaj 



 
 

E. intermedia (E. hispidus (Opiz) 
Melderis) 

Furaj 

Elymus canadensis L. Furaj 
Elymus trachycaulus (Link) Furaj 
Elymus elymoides (Raf.) Furaj/specie spontană 
Stipa spartea Trin. Spontană 
Nassella viridula (Trin.) Furaj 
Hesperostipa comata (Trin. & 
Rupr.) 

Furaj 

Hesperostipa neomexicana 
(Thurb.) 

Furaj 

Bouteloua curtipendula 
(Michx.) Torr. 

Furaj 

B. dactyloides (Nutt.) Gazon/furaj 
Spartina pectinata Link Ornamentală 
Pleuraphis jamesii Torr. Furaj 
Calamovilfa longifolia (Hook.) Furaj 
Sporobolus compositus (Poir.) Furaj/ornamentală 
Sporobolus cryptandrus (Torr.) Furaj/specie spontană 
Eragrostis trichodes (Nutt.) Furaj 
Aristida purpurea Nutt. Ornamentală 
 

În Europa, gazdele alternative ale speciei D. virgifera virgifera au fost 
studiate de Moeser, (2003), Moeser & Vidal (2004, 2005), Breitenbach și colab., 
(2005),  Gloyna și colab., (2014), dar toate studiile cu excepția celui al lui Moeser 
& Vidal apărut în 2005 s-au concentrat asupra comportamentului hrănirii larvare. 
Unele dintre aceste studii au fost efectuate în condiții de laborator. În Germania, 
Breitenbach și colab., (2005) au testat hrănirea și dezvoltatea larvelor de D. 
virgifera virgifera, în condiții controlate pe un număr de 12 specii și hibrizi ai unor 
graminee față de gazda specifică Zea mays, considerînd dezvoltarea larvară pe 
această gazdă drept etalon de comparație cu celelalte plante gazdă. Toate speciile 
utilizate în experimente au fost native în Europa sau cultivate în mod curent în 
Europa. Față de porumb cel mai mare procent de supraviețuire l-au avut larvele 
crescute pe speciile sălbatice de Setaria (Setaria pumila și Setaria viridis), Elytrigia 
repens și abia apoi speciile cultivate  Hordeum vulgare și Triticum aestivum 
(Tabelul 3). Tot în Germania, Gloyna și colab., (2014) au testat creșterea și 
dezvoltarea larvară a speciei D. virgifera virgifera pe un număr de 50 de specii din 



 

familia Poaceae și 3 specii de plante foioase obținînd rezultate asemănătoare cu 
cele obținute de colectivul din Saxonia inferioară dar un element surprinzător în 
cadrul experimentului l-a constituit testul hrănirii și procentul recuperării de 
larve viabile pe un hibrid al unor specii de graminee originare din Asia tropicală și 
anume Miscanthus x giganteus. 

 
Tabelul 3 – Dezvoltarea larvelor de D. virgifera virgifera LeConte în 

condiții de laborator pe plante gazdă alternative (după Breitenbach și 
colab., (2005), modificat 

 
Specia testată % de supraviețuire larve față de Zea mays 

L. (= 100%) 
Triticum aestivum L. 14,3 
Triticum durum L.  12,5 
Hordeum vulgare L. 25 
Hibridul Triticosecale Wittm.(triticale) 0 
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 0 
Elytrigia repens (L.) Gould 14,3 
Poa annua L. 0 
Setaria pumila (Poiret) Schultes ( 
sin.glauca) 

50 

Setaria verticillata (L.) Beauv. 10 
Setaria viridis (L.) Beauv. 50 
Sorghum sudanense (Piper) Stapf. 0 
Zea mays L. 100 

 
Experimentul cercetătorilor bavarezi demonstrează faptul că în zona de origine 
din America centrală speciile din genul Diabrotica se hrăneau pe graminee 
spontane adaptîndu-se ciclului anual sezonier al acestor specii prin modificarea 
diapauzei în stadiul de ou și prin voltinism. Găsirea gazdei ancestrale a viermelui 
vestic al porumbului este încă un vis nedeslușit al multor colective de cercetare, 
inclusiv din domeniul paleontologiei și biogeografiei (Tabelul 4). Menționăm că în 
afară de speciile asiatice toate celelalte graminee sînt prezente și în flora 
României. Pe lîngă observațiile privind dezvoltarea larvară a speciei D. virgifera 
virgifera pe speciile și hibrizii asiatici cu valori mari ale procentului de 
supraviețuire apropiate de specia etalon (95,7% la hibridul Miscanthus x 
giganteus) studiul a relevat și interesante deosebiri intraspecifice, aceeași specie a 
prezentat valori diferite în cazul diferitelor soiuri sau hibrizi (de exemplu soiuri 



 
 

de Sorghum bicolor  au prezentat valori cuprinse între 0,0 și 2,2%) sau între 
speciile aceluiași gen (exemplu, speciile de L. perene 5,7% față de L. multiflorum, 
11,9%) (Tabelul 4). La concluzii asemănătoare cu cele două colective de cercetare 
au ajuns alți doi cercetători de la Universitatea Georg-August din Göttingen, 
Saxonia inferioară în ce privește creșterea și dezvoltarea larvelor de D. virgifera 
virgifera pe specii din Familia Poaceae și Amaranthaceae, în condiții de laborator, 
speciile testate fiind colectate din Ungaria (Moeser & Vidal, 2004) (Tabelul 5). 
Același colectiv de autori, în aceeași regiune din Ungaria  (Csongrad county), au 
efectuat un prim studiu asupra gazdelor alternative ale stadiului de adult al 
speciei D. virgifera virgifera. Investigațiile s-au desfășurat pe o perioadă de 10 
săptămîni între sfîrșitul lunii iunie și mijlocul lunii septembrie 2000. Observațiile 
și colectările de material biologic s-au desfășurat pe sole cu suprafața cuprinsă 
între 1 și 5 ha cultivate cu porumb în monocultură.  
 

Tabelul 4 – Dezvoltarea larvelor de D. virgifera virgifera LeConte în 
condiții de laborator pe plante gazdă alternative (după Gloyna și colab., 

(2014), modificat 
 

Specia testată % DE SUPRAVIEȚUIRE LARVE 
FAȚĂ DE ZEA MAYS L. (= 

100%) 
Alopecurus pratensis L. 0,0 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl. 0,0 
Bromus hordaceus L. (sin B. mollis L.) 0,0 
Dactylis glomerata L. 59,3 
Festuca arundinacea Schreber 2,4 
F. pratensis Hudson 29,8 
F. rubra L. 0,0 
Lolium multiflorum Lam. 11,9 
L. perenne L. 15,7 
Phalaris arundinacea L. 36,5 
Phleum pratense L. 9,7 
Poa pratensis L. 0,0 
Panicum virgatum L. 6,1 
Sorghum bicolor (L.) Moench 0,0 
S. caffrorum 1,1 
S. durra 2,2 
S. nervosum 0,0 



 

S. saccaracum  0,0 
S. dochna (Forskal) Snowd. 1,1 
S. bicolor x sudanense (Piper) Stapf. 0,0 
Miscanthus x giganteus 95,7 
M. sacchariflorus (Maxim.) Franch. 17,7 
M. sinensis Andersson  50,6 
Zea mays L. 100 

 
Tabelul 5 – Dezvoltarea larvelor de D. virgifera virgifera LeConte în condiții 

de laborator pe plante gazdă alternative (după Moeser & Vidal, 2004) 
 

Familia Specia testată 
Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers 
Poaceae Sorghum halepense (L.) Pers. 
Poaceae Echinochloa crus-galli (L.) P. B. 
Poaceae Setaria italica (L.) P. B. 
Amaranthaceae Amaranthus sp. L. 
Poaceae Eragrostis pilosa (L.) P. B. 
Poaceae Sorghum bicolor var. “Roma” (L.) Moench 
Poaceae Triticum aestivum var. “Bussard” L. 
Poaceae Setaria verticillata (L.) Beaur 
Poaceae Setaria pumila (Poiret) R. et Sch. 
Poaceae Panicum miliaceum L. 

 

Cîmpurile experimentale de cercetare au fost împărțite în 6 sole cu 
înierbare mare de plante spontane și 6 cu o abundență scăzută în specii spontane 
(Moeser & Vidal, 2005). Cîmpurile înierbate au fost stabilite avînd în vedere un 
transect pe care mai mult de trei plante însemna înierbare mare. De pe fiecare 
solă au fost colectați un număr de 10 adulți (60 de indivizi/săptămînă pe o solă, 
120 pe toate/săptămînă), aduși în laborator, refrigerați la -200C și păstrați pentru 
investigații ulterioare. Din totalul de 1.200 de indivizi capturați, 600 au fost 
disecați și s-a analizat conținutul stomacal față de un lot martor în care au fost 
hrăniți în mod diferențiat cu exact țesutul sau organul plantei cercetat. Alți 300 de 
indivizi au fost folosiți pentru o analiză calitativă și cantitativă a polenului 
consumat (Moeser & Vidal, 2005). Studiul a permis o cercetare complexă dar ce 
ne interesează pentru lucrarea de față a fost sintetizat în Tabelul 6. 
 



 
 

Tabelul 6 – Lista plantelor gazdă vizitate de adulții speciei D. virgifera 
virgifera LeConte identificate prin observații vizuale și analiza polenului 

(după Moeser & Vidal, 2005) 
 

Familia Specia 
gazdă 

Observații 
vizuale 

Analiza 
polenului 

Organul 
afectat 

Poaceae 

Zea mays L. Da Da Polen, 
știulete, 
frunze, 
mătase 

Amarantha
ceae 

Amaranthus 
sp. 

Da Da Polen 

Chenopodi
aceae 

Chenopodiu
m album L. 

Da Da Polen 

Asteraceae 
Ambrosia 
artemisiifoli
a L. 

Nu Da Polen 

 
Cirsium 
arvense (L.) 
Scop. 

Nu Da Polen 

 Helianthus 
annuus L. 

Da Da Polen, 
petale 

 
Sonchus 
asper (L.) 
Hill 

Da Da Polen 

 
Xanthium 
strumarium 
L. 

Da Da Polen 

Cucurbitac
eae 

Cucurbita 
maxima 
Duchesne 

Da Da Polen, 
frunze 

Fabaceae Medicago 
sativa L. 

Da Da Polen, 
frunze 

Malvaceae Malva 
sylvestris L. 

Da Da Polen, 
petale 

Poaceae 
Echinochloa 
crus-galli 
(L.)P. B. 

Nu Da Polen 

 

Setaria 
pumila 
(Poiret)R.et 
Sch. 

Da Da Polen 



 

 
Setaria 
verticilaria 
(L.) P. B. 

Da Da Polen 

 
Sorghum 
halepense 
(L.) Pers. 

Da Da Polen 

 

Sorghum 
bicolor (L.) 
Moench 

Da Da Polen 
 
 
 

Scrophular
iaceae 

Linaria 
vulgaris 
Mill. 

Nu Da Polen 

Solanaceae 
Datura 
stramonium 
L. 

Da Da Polen 

În România, Breitenbach și colab., (2005), au desfășurat un studiu în cîmpurile 
experimentale ale stațiunii de cercetări agricole Lovrin pe care porumbul a fost 
cultivat în monocultură timp de 11 ani. Șase specii de graminee native sau 
cultivate în țara noastră, semințele provenind tot din România au fost cultivate în 
blocuri randomizate în cîmpul de porumb infestat natural cu specia D. virgifera 
virgifera, porumbul fiind considerat cultura martor. La sfîrșitul lunii iunie (22 
iunie 2005) plantele au fost acoperite cu o plasă fină de evelină pentru capturarea 
adulților (Figura 6). Concluzia autorilor a fost că speciile sălbatice (îndeosebi cele 
din genul Setaria), comparativ cu gazda specifică Zea mays pot servi ca o sursă 
alternativă de hrană, un anumit număr de indivizi putînd să se dezvolte și să 
crească pe aceste gazde (Figura 7). Tot în Banat la S.C.A. Lovrin, Fora & Lauer 
(2013) au identificat un număr de specii de pe care au colectat adulți de D. 
virgifera virgifera, supoziționînd evident faptul că în afară de Sorghum halepense, 
celelalte specii de graminee (Agropyron repens, Digitaria sanguinalis, Echinochloa 
crus-galli, Setaria glauca,  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 6 – Experimentul de creștere a speciei D. virgifera virgifera LeConte în cîmp la 
S.C.A. Lovrin pe specii din familia Poaceae (după Breitenbach și colab., (2005)(foto 

©:U. Heimbach) 

 
Figura 7 – Numărul mediu de adulți de D. virgifera virgifera LeConte crescuți pe 

diverse plante gazdă la S.C.A. Lovrin (după Breitenbach și colab.,(2005) 
 

S. verticillata, S. viridis, Sorghum halepense, Triticum aestivum și Hordeum vulgare) 
ar putea servi ca gazde alternative pentru specia dăunătoare. 

Un studiu efectuat de asemenea în Banat dar la Timișoara de către Grozea 
și colab., 2017 se axează mai mult pe observarea de daune produse de adulți la o 
serie de specii precum Phaseolus vulgaris L., Cucurbita pepo, Cucurbita maxima, 
Glycine max (L.) Merr., Citrulus lanatus (Thunb.) Matsumura et Nakai, Cucumis 
sativus L., Cucumis melo L., și Helianthus annus L. Cele mai atacate plante au fost C. 
pepo, Ph. vulgaris, G. max, și H. annus. Un studiu desfășurat în 2012 în județul Sibiu 
s-a concentrat printre altele asupra comportamentului hrănirii adulților asupra 
speciilor de plante sălbatice (mai ales plante spontane și plante aromatice), care 
au fost distribuite în culturile de porumb sau în împrejurimile suprafețelor 
cultivate, constituind zone tampon pentru refugiul speciei D. virgifera virgifera 
dar și a multor altor specii utile, componente ale biodiversității ecosistemelor 
naturale (Figura 8) (Manole și colab., 2017). Ca rezultat al observațiilor efectuate, 
am constatat că, în afară de gazda preferată Zea mays, 46 de specii din 11 familii 
botanice au fost vizitate de adulții din această specie (Figura 9). Lista plantelor și 
frecvența acestor vizite în perioada de înflorire sînt prezentate în Tabelul 7. 
Treizeci și șapte de specii de plante au fost înregistrate ca noi resurse alimentare 
pentru adulții de D. virgifera virgifera pentru Europa și pentru România. Cele mai 



 

vizitate plante din perioada de înflorire au fost speciile Echinocystis lobata, Glycine 
max, Cucurbita pepo, Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Achilea 
millefolium și Hypericum perforatum, care de obicei însoțesc drumurile culturilor 
de porumb.Studiul a fost completat în 2017 în cadrul unui program de cercetare  

 

 
Figura 8 – Zona de cercetare de la Ocna Sibiului (județul Sibiu), hartă (ortofotoplan) 

la scara 1:5.000, blocul fizic 814 
  

Tabelul 7 – Lista gazdelor alternative pentru adulții speciei D.virgifera virgifera 
LeConte în culturile din zona Ocna Sibiului (județul Sibiu) 

 
ORDINUL FAMILIA SPECIA f 

 
 
 

Caryophyllales 

 
Amaranthaceae 

Amaranthus 
retroflexus L. 

10 

Amaranthus 
caudatus L. 

8 

Amaranthus 
hybridus L. 

8 

 
Chenopodiaceae 

Chenopodium 
multifidum L. 

2 

Chenopodium 
hybridum L. 

7 

Chenopodium 
album L. 

23 

Atriplex tatarica L. 14 
Fabales Fabaceae Glycine max (L.) 

Merr. 
28 

Phaseolus vulgaris L. 12 
 
Polygonales  

 
Polygonaceae 

Rumex acetosella L. 5 
Polygonum 8 



 
 

lapathifolium L 
Polygonum 
convolvulus L. 

9 

Apiales Apiaceae Conium 
maculatum L. 

12 

Heracleum 
sphondylium L. 

4 

Theales Hypericaceae Hypericum 
perforatum L. 

20 

Malvales Malvaceae Malva sylvestris L. 10 
Cucurbitales Cucurbitaceae Cucurbita pepo L. 34 

Echinocystis 
lobata (Michx.) 
Torrey et A. Gray 

29 

Solanales Convolvulaceae Convolvulus 
arvensis L. 

24 

Ipomoea batatas 
(L.) Lam. 

16 

Calystegia sepium 
(L.) R.Br. 

4 

Asterales Asteraceae Achilea 
millefolium L. 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poaceae 

Zea mays L. 40 
Festuca pratensis 
Hud. 

1 

Lolium perenne L. 4 
Poa annua L. 15 
Poa pratensis L. 12 
Dactyllis 
glomerata L. 

6 

Aspera spica-venti 
(L.) Beauv. 

5 

Bromus tectorum L. 6 
Bromus inermis 
Leysser 

6 

Agropyron 
cristatum (L.) 
Gaert. 

8 

Elymus repens (L.) 
Gould. 

6 

Triticum aestivum 
L. 

11 



 

Avena fatua L. 2 
Agrostis 
stolonifera L. 

5 

Agrostis gigantea 
Roth 

9 

Phleum pratense L. 6 
Stipa pulcherrina 
C.Koch 

3 

Eragrostis pilosa 
(L.)Beauv. 

2 

Cynodon dactylon 
(L.)Pers. 

4 

Echinochloa crus-
galli (L.) Beauv. 

6 

Digitaria 
ischaemum (Sch.) 
Mühl. 

4 

Paspalum 
distichum L. 

8 

Paspalum 
paspalodes 
(Michx.) Scrib. 

9 

Setaria pumila 
(Poiret) Sch. 

6 

Sorghum 
halepense (L.) 
Pers. 

10 

 
Nucleu în care au fost identificate și alte posibile gazde alternative pentru 

specia D. virgifera virgifera, precum Asclepias syriaca L. (gazdă și pentru o altă 
specie invazivă din familia Aphididae), Eleusine indica (L.) Gaertn., și, în fine 
Datura stramonium L.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9 – Structura taxonomică a gazdelor alternative ale adulților speciei D. 

virgifera virgifera în culturile de porumb din județul Sibiu 



 
 

 
Aceste studii de documentare a regimului de nutriție și de identificare a 

speciilor de plante care pot servi ca gazde alternative și, evident ca importante 
surse de hrană pentru adulți au o mare importanță din mai multe motive. Primul 
dintre acestea este de ordin ecologic și se referă la una dintre caracteristicile 
importante ale metabolismului, fiziologiei și în final capacității genomului acestor 
specii de insecte de a reacționa rapid la presiunea factorilor de comandă externi și 
de a răspunde acestor factori ca urmare a unei variabilități genetice crescute. Rata 
de apariție a unui răspuns la presiunea unui anume factor de mediu s-a dovedit a 
fi mai mică de 3 generații (apariția rapidă a rezistenței la pesticide) sau de 5 
generații (adaptarea la rotația porumb-soia prin trecerea pe gazda nouă Glycine 
max). Este evident că în cazul unui management de control integrat păstrarea 
unor surse posibile de hrană și neidentificarea acestora la timp poate constitui un 
factor de comandă important suficient ca în scurt timp să genereze un răspuns (o 
modificare genetică) care să-i permită insectei o adaptare rapidă la noua sursă de 
hrană, în lipsa accesului la cea de bază. Al doilea motiv ține tot de ecologia și 
biologia speciei deși, în esență este un factor antropic care se referă mai mult la 
biogeografia speciei. Dintre speciile menționate în studiul de față și în cadrul 
celorlalte studii citate, peste 20 (peste 40%) sînt specii străine non-native, unele 
considerate invazive. Monitorizarea acestor specii, în special cele din Familia 
Poaceae, în zonele cultivate cu porumb sau soia poate fi o măsură de a preveni 
asigurarea unei surse de hrană speciei în zonele de refugiu. 
 
Comunicarea feromonală și comportamentul reproductiv al speciei 
Diabrotica virgifera virgifera componente ale sistemului chimio-olfactiv de 
comunicație 
 

Informațiile legate de comportamentul reproductiv al populației speciei D. 
virgifera virgifera au lipsit, în general pînă prin anii 70 ai secolului trecut, în mod 
particular cele legate de comunicarea feromonală. Primul care a remarcat faptul 
că există un anume atractant sexual pentru masculii speciei a fost Cates în 1968. 
Deși el nu a putut demonstra conclusiv existența acestui compus atractant, totuși 
a putut demonstra că în ceea ce privește copulația, un anumit stimul are loc după 
primele 6 zile ale unei femele mature virgine. Ulterior, Ball și Chaudhury (1973) 



 

au arătat că extractele obținute din femele colectate din cîmp au fost atractive 
pentru masculii speciei în condiții de teren, deși în concentrații relativ ridicate de 
extract (adică, >500-1000  echivalent ♀), înainte de obținerea unui răspuns 
semnificativ. Deși rezultatele obținute de Ball și Chaudhury, sugerau că femela de 
D. virgifera virgifera poate produce un feromon cu o potență relativ scăzută, 
explicația a fost aceea stabilită de Guss, (1976) și anume faptul că femelele 
colectate din cîmp pentru obținerea extractelor erau femele deja împerecheate la 
care copulația încetase. 

Pe baza tuturor acestor observații Guss, (1976) a reușit într-un 
experiment desfășurat în laboratorul și cîmpul experimental ale serviciului de 
cercetare al departamentului de agricultură SUA de la Brookings, Dakota de sud 
(Northern grain insects research laboratory, USDA; ARS) să demonstreze și să 
obțină feromonul sexual al speciei pe care, de altfel a reușit ulterior să-l izoleze și 
să-l purifice în 1982. Feromonul natural izolat (8-metil-2-decanol propanoat) a 
fost ulterior obținut sintetic și ambele produse au fost testate în cîmp la 
Brookings, Dakota de sud și la Beeville, Texas în mai 1980. În ambele situații, 
produsul sintetic și cel natural au dat rezultate identice legat de comportamentul 
masculilor care au fost atrași în aceeași măsură în capcanele amplasate în cîmp cu 
ambele produse (Guss și colab., 1982). Descoperirea și sinteza feromonului sexual 
la specia D. virgifera virgifera a avut o importanță crucială atît în monitorizarea 
răspîndirii speciei în statele americane cultivatoare de porumb și soia invadate, 
ulterior și în cadrul invaziei europene dar, în același timp, utilizarea capcanelor 
feromonale reprezintă una dintre metodele de bază ale unui management integrat 
(IPM) sau în programele de control la scară largă (AWPM). Acest succes a generat 
apariția unor adevărate școli de chimie experimentală care au început să sintetizeze 
și să producă feromon în capcane speciale, din ce în ce mai perfecționate folosite în 
diferite programe de cercetare a speciei, îndeosebi în Europa. Astfel un colectiv de 
chimiști din Ungaria coordonați de Miklós Tóth reprezintă la Institutul de Protecția 
Plantelor din Budapesta un furnizor important de astfel de mijloace biotehnice (Tóth 
și colab., 2004, 2014). Noua generație de capcane feromonale produse în Ungaria au 
servit și în programul de monitorizare a speciei D. virgifera virgifera care a finanțat 
studiul de față (Figura 10). Adaptările comportamentale ale speciei bazate pe 
sistemul său chimio-olfactiv de comunicație sînt mult mai complexe și ar trebui 
cercetate și cunoscute pentru a putea fi exploatate în programele de control.  



 
 

 Wennemann și colab.,(2004) propune utilizarea unor substanțe volatile 
emise de plante (acele BVOCs despre care am amintit) sau kairomoni de tipul 4- 
metoxy-cinnamaldehyde (MCA) care au capacitatea de a dezorienta indivizii 
speciei D. virgifera virgifera, în cîmp, pe o perioadă 
 

    
 

Figura 10 – Amplasarea capcanelor feromonale KLPfero+ în cultura experimentală 
de porumb (lot I) de la Fundulea – jud. Călărași 

 
de pînă la 10 zile de la administrarea produsului (experimente efectuate în 
Illinois, SUA și în Ungaria la Nagylak) au demonstrat capacitatea produsului de a 
produce intense perturbări în orientarea și mobilitatea adulților în cîmpurile 
tratate. Substanța poate fi încorporată în interiorul unor granule și administrată 
cu avionul. Una dintre metodele de succes utilizate în cadrul programului 
american AWPM inițiat în 1996 în statele americane Illinois și Indiana (Gerber și 
colab., (2005), a fost bazată tocmai pe capacitatea biochimică de intercomunicație 
între insectă și o plantă gazdă (din punct de vedere etologic, o sursă de hrană) și 
anume reacția speciei la un atractant de tip kairomon produs de plante din genul 
Cucurbita sau Citrullus. Produsul a fost încorporat în două tipuri de capcane, fie 
singur sau în adaus cu un produs chimic. În perioada de început a programului 
AWPM (1997-1999) au fost utilizate două produse cu momeli toxice și anume 
SLAM™ (produs de compania Micro-Flo din Lakeland, Florida) care conținea 65% 
cucurbitacin, obținut din rădăcini uscate și măcinate de Cucurbita foetidissima 
Kunth ex Humb., o serie de ingrediente comestibile netoxice (22%), și carbaril 
(13%). Ca urmare a unor inconsistențe în formulare ca și a unei eficacități scăzute 
în perioada 2000-2001 s-a introdus formularea Invite™ EC, (produs de FFP 
AgroTech, Eustis, Florida) care conținea cucurbitacin (80%), obținut din Citrullus 
vulgaris, constituenți netoxici alimentari (20%), și carbaril. Singh și colab.,2004 au 
testat inițial posibilitatea folosirii unei substanțe volatile atractante naturale 



 

pentru adulții speciei D. virgifera virgifera încorporată într-un clei cu care se unge 
capcana (Figura 11).  
 

 
 

Figura 11 – Capcană cu clei de tip Pherocon®AM amplasată la Arad în 2012 
 
Două tipuri de capcane lipicioase au fost folosite pentru comparație, cea de tip 
Pherocon®AM și Csalomon®, ambele folosind cucurbitacin produs de Trécé Inc., 
Salinas, California pentru Pherocon®AM și de Institutul de protecția plantelor din 
Ungaria pentru Csalomon®. Capcanele de tip Pherocon®AM se pot folosi fără 
kairomon pentru monitorizarea densității populației de D. virgifera virgifera, dar 
ambele s-au dovedit instrumente utile pentru programul AWPM. 
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