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 Scaphoideus titanus este o specie de cicadă-vector invazivă originară din America de N,
care se dezvoltă exclusiv pe vița de vie

 Această specie reprezintă principalul vector natural care răspândește fitoplasmoza
Flavescence dorée la vița de vie în Europa

Scop: evaluarea abundenței și dinamicii activității de zbor a cicadei S. titanus în podgoria
Miniș-Măderat în periaoda 2020-2021;

Material și Metode
 Monitorizarea speciei S. titanus a fost efectuată în patru plantații de viță de vie afectate

de simptome specifice infecțiilor cu fitoplasma, două dintre ele în Centrul Viticol Miniș
și două în Centrul Viticol Covăsânț;

 Insectele au fost colectate cu ajutorul capcanelor galbene duble-adezive (6
capcane/podgorie), înlocuite săptămânal în perioada mai-octombrie în fiecare an;

Cuvinte cheie: podgorii, abundență, cicada americană a viței de vie, România

Rezultate
 Un total de 11.242 de specimene de S. titanus au fost capturate pe capcane în ambii ani, 

dintre care 23,68% în 2020 și 76,31% în 2021;
 Cel mai mare număr de capturi a fost la soiul Pinot noir, 2.043 (18,17%) în 2020 și 6.322 

(56,23%) în 2021;
 O creștere semnificativă a capturilor de S. titanus (de 11,4 ori) a fost observată la soiul 

Chardonnay în 2021 comparativ cu 2020;
 Din totalul cicadofaunei colectate anual pe capcane în toate cele patru podgorii, S. titanus a 

reprezentat 19,4% în 2020 și 42,17% în 2021;
 În ceea ce privește suma speciilor de vectori, S. titanus a reprezentat 20% în 2020 și 

60,03% în 2021.

Concluzii
 Monitorizarea în perioada 2020-2021 a arătat prezența speciei S. titanus în podgoria Miniș-

Măderat cu populații care variază de la o plantație la alta și de la an la an.
 În funcție de condițiile climatice anuale, activitatea adulților de S. titanus are loc din a doua 

și a treia săptămână din iunie până la sfârșitul lunii septembrie - începutul lunii octombrie, 
cu un maxim de capturi în august.

Dinamica speciei S. titanus în raport cu 
precipitațiile, temperatura și BBCH-ul în 2020

Dinamica speciei S. titanus în raport cu 
precipitațiile, temperatura și BBCH-ul în 2021

Studiul a fost obtinut în cadrul Proiectului ADER 7.3.8.  “Cercetări privind bolile sistemice, fitoplasmozele şi cancerul
bacterian la viţa de vie, în vederea creşterii eficienţei economice a exploataţiilor viticole” finanţat de Ministerul

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale


