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SITUA�IA ATACULUI SPECIILOR DE LEPIDOPTERE ASUPRA CULTURILOR DE 
VARZ� DIN ZONA DE SUD-EST A ROMÂNIEI  

THE ATTACK SITUATIONS OF LEPIDOPTERA SPECIES ON THE CABBAGE CROPS IN SOUTH-
EASTERN ROMANIA 

GABRIELA PATRICHI

Abstract
This paper has included in a complex study that has looked into parasitoid insects which limits dangerous 

Lepidoptera species of cabbage crops. Therefore the analysis of some of the biological and ecological features of this 
pest of cabbage crops was one of the research objectives. The results can contribute to establish a series of monitoring 
methods and management plans for those six Lepidoptera species: Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758), Pieris rapae 
(LINNAEUS, 1758) (Pieridae), Mamestra brassicae (LINNAEUS, 1758), Autographa gamma (LINNAEUS, 1758), 
Helicoverpa armigera (HUBNER, 1808) (Noctuidae), Plutella xylostella (LINNAEUS, 1758). 

The frequency and intensity of larval attack was recorded and abundance, constancy, dominance and index of 
ecological significance are analyzed. 

During 1998 – 2001, the Pieridae damage was ruling from among those 6 pests Lepidoptera species in the 
cabbage crops excepting 2000 year when Plutella xylostela had a peak of attack and was the most abundant. 
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INTRODUCERE

Aceast� lucrare face parte dintr-un studiu mai complex care a avut în vedere cunoa�terea insectelor parazitoide 
care limiteaz�  popula�iile speciilor de lepidoptere d�un�toare culturilor de varz�. Astfel analiza diferitelor aspecte 
legate de biologia, comportamentul si ecologia lepidopterelor fitofage în culturile de varz� a fost unul din obiective �i
nu scopul cercet�rilor, iar rezultatele ob�inute pot contribui la punerea la punct a unei metodologii de monitorizare �i
management a celor �ase specii de lepidoptere identificate în culturile de varz�: Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758), 
Pieris rapae (LINNAEUS, 1758) (Pieridae), Mamestra brassicae (LINNAEUS, 1758), Autographa gamma (LINNAEUS,
1758), Helicoverpa armigera (HUBNER, 1808) (Noctuidae), Plutella xylostella (LINNAEUS, 1758). 

Pieris brassicae, în condi�iile climatice ale ��rii noastre, are 2-3 genera�ii pe an (S�VESCU A., 1961; 
MANOLACHE C. et al., 1969; L�C�TU�U MATILDA & PISIC� C., 1980; PERJU T., 1995). Pieris rapae  în condi�iile
climatice ale zonei studiate, are 4 genera�ii pe an (NICULESCU E. V., 1963; CÂNDEA E., 1984). Buha verzei (Mamestra 
brassicae), conform cercet�rilor efectuate în �ara noastr�, are dou� genera�ii pe an (IONESCU MARIA, 1961; S�VESCU A., 
1961). Buha gama (Autographa gamma) este o specie bivoltin� (S�VESCU A., 1961; PERJU T., 1995) �i ierneaz� în sol, 
obi�nuit în stadiul de larv� ajuns� la completa dezvoltare sau ca pup� dar �i ca omizi de stadiul II sau III (MUSTA��
GH., 1973). Helicoverpa armigera  în condi�iile ��rii noastre are 2-3 genera�ii pe an �i ierneaz� în stadiul de pup�,
ad�postit� în sol. Adul�ii apar prim�vara, la sfâr�itul lunii aprilie, începutul lunii mai (MANOLACHE C. et al., 1969; 
L�C�TU�U MATILDA & PISIC� C., 1980; PERJU T., 1995). Pentru Plutella xylostella au fost identificate un num�r de 3-4 
genera�ii pe an pentru �ara noastr�, func�ie de condi�iile de temperatur� �i umiditate (MUSTA�� GH., 1973).

În lucrare sunt prezentate unele aspecte legate de biologia acestor specii �i este realizat� analiza ecologic� a 
popula�iilor de lepidoptere studiate.  

MATERIAL �I METODE 

Observa�iile �i colect�rile s-au realizat pe o perioad� de 4 ani, 1998 - 2001, în culturi de varz� dintr-un num�r
de 33 de sta�ii �i 54 de date de colectare apar�inând la patru jude�e (Gala�i, Br�ila, Tulcea, Constan�a) din zona de sud-
est a României (Fig. 1). Specia Pieris brassicae fost g�sit� în 16 sta�ii (27 date de colectare), Pieris rapae în 26 sta�ii 
(45 date de colectare), Mamestra brassicae în 25 sta�ii (36 date de colectare), Autographa gamma în 14 sta�ii (21 date 
de colectare), Helicoverpa armigera în 9 sta�ii (13 date de colectare), Plutella xylostella în 25 sta�ii (43 date de 
colectare).

Pentru condi�iile climatologice din jude�ul Gala�i, am realizat schema ciclului biologic al speciilor Pieris 
brassicae, Mamestra brassicae �i Plutella xylostella  pe baza calcul�rii sumei de temperatur� efectiv� dup� S�VESCU �I
R�F�IL� (1978).  



GABRIELA PATRICHI

82

Pe parcursul celor 4 ani de studiu au fost controlate 9037 plante iar lepidopterele d�un�toare au fost colectate 
în stadiile de ou�, larve (stadiile 2-4) �i pupe dar prezen�a lor a fost identificat� �i pe baza parazitoizilor specifici g�si�i
pe plante. În cazul ou�lor, �inând cont de faptul c� procentajul de parazitare a acestora a fost de 45,3% la Pieris 
brassicae, 15,8%  la Pieris rapae, 65,7%  la Mamestra brassicae �i 61,6% la Autographa gamma, am men�ionat 
num�rul de larve posibil eclozate. Primul stadiu al larvelor d�un�torilor nu a fost colectat dar num�rul indivizilor a fost 
notat. 

Eviden�a d�un�torilor pe plante este ilustrat� statistic prin indicii de frecven�� �i intensitate a atacului 
(SIMIONESCU VIORICA, 1984). 

Datele ob�inute în urma colect�rilor din teren, au fost analizate sinecologic calculându-se abunden�a, constan�a,
dominan�a – dintre indicatorii ecologici analitici �i indicii de semnifica�ie ecologic� �i afinitate cenotic�, dintre 
indicatorii sintetici (SIMIONESCU VIORICA, 1984). 
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REZULTATE �I CONCLUZII 

Pe baza observa�iilor în teren �i a studierii materialului biologic am identificat un num�r de 6 specii de 
Lepidoptere care d�uneaz� culturilor de varz�: Pieris brassicae L., Pieris rapae L., Mamestra brassicae L., Autographa 
gamma L., Helicoverpa armigera HBN., Plutella xylostella L., unele dintre acestea producând pagube însemnate. 
Pentru condi�iile climatologice din jude�ul Gala�i, la specia Pieris brassicae am identificat 3 genera�ii. În figura 2, se 
observ� e�alonarea genera�iilor în anul 2000. Prima genera�ie  se dezvolt� din mai pân� în iulie, urmat� de a doua 
genera�ie în cursul lunilor iulie-august, iar în cursul lunilor septembrie-octombrie apare par�ial a treia, pupele acesteia 
hibernând. La specia Mamestra brassicae pentru condi�iile din anul 2000 în Gala�i am identificat dou� genera�ii (Fig. 
2). Prima genera�ie evolueaz� din mai pân� în iulie, urmat� de a doua genera�ie care începe din luna august �i dureaz�
pan� în prim�vara urm�torului an. Hibernarea are loc sub form� de pup�  în p�mânt. Urm�rind figura 2 se poate observa 
c� adul�ii primei genera�ii au ap�rut în mai, în momentul în care se realizeaz� pragul biologic de dezvoltare de 9oC. 
Pentru Plutella xylostella, în figura 2 se observ� e�alonarea celor 4 genera�ii pentru condi�iile climatologice ale anului 
2000. Adul�ii primei genera�ii au ap�rut începând cu sfâr�itul lunii aprilie - începutul lui mai �i aceast� genera�ie
dureaz� pân� la sfâr�itul lunii iunie. Genera�ia a doua evolueaz� în cursul lunii iulie �i începutul lui august, iar genera�ia
a treia din a doua jum�tate a lunii august pân� la începutul lui septembrie astfel încât ultima genera�ie, a patra, se 
desf��urat pân� în noiembrie. Genera�iile a III-a �i a IV-a se suprapun într-o oarecare m�sur�, fiind greu de delimitat. 
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Fig. 2. Ciclul biologic al speciilor Pieris brassicae, Mamestra brassicae �i Plutella xylostella 
Life cycle of Pieris brassicae, Mamestra brassicae and Plutella xylostella

Frecven�a atacului celor �ase specii de Lepidoptere asupra culturilor de varz� din regiunea de sud-est a 
României a înregistrat o medie de 59% pentru întreaga perioad� studiat� cu valori mai mici în primii doi ani, 29,6% în 
1998 �i 20,1% în 1999, valori care au cunoscut o cre�tere progresiv� în urm�torii doi: 58,7% în 2000 �i 74,8% în 2001 
(Fig. 3). 

În majoritatea sta�iilor am putut constata un atac mixt pe localitate, cu anumite specii dominante. Ponderea cea 
mai mare dintre cele 6 specii de Lepidoptere identificate a avut-o Pieris brassicae cu 39,3% plante atacate, urmat� de 
Pieris rapae cu 29,2% �i Plutella xylostella - 25,5%, care au avut valori apropiate, ultimele trei pozi�ii fiind ocupate în 
ordine de c�tre Mamestra brassicae, Autographa gamma �i Helicoverpa armigera care au înregistrat 4,6%, 1,1% si 
respectiv 0,4% (Fig. 3). 

În func�ie de procentul de plante atacate în perioada studiat� (Fig. 4), am constatat:  
- varia�ii mari la speciile Pieris brassicae (6,8% în 1999  74,6% în 2001), Plutella xylostella (73,7% în 2000 

 8% în 2001), Mamestra brassicae  (23,6% în 1999  1,5% în 2001); 
- varia�ii mai atenuate la specia Pieris rapae (14,7% în 2000  50,4% în 1998) care a prezentat, în medie, un 

atac mijlociu pe parcursul celor 4 ani de studiu; 
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- valori relativ constante de la an la an la speciile cu un atac slab cum au fost Autographa gamma (2,3% în 1998 
 0,7% în 2001), Helicoverpa armigera (1,4% în 1999  0,1% în 2001); 
Din punct de vedere al raporturilor dintre plantele atacate de c�tre speciile d�un�toare, se observ� c� în primii 

doi ani atacul mixt al celor 6 specii a fost relativ compact, cu o majoritate a plantelor atacate apar�inând speciei Pieris 
rapae (50,4% în 1998 �i 44,8% în 1999), situa�ia fiind diferit� în urmatorii doi ani cand s-au eviden�iat dou� vârfuri de 
atac: în 2000, marea majoritate de 73,7% a plantelor erau atacate de Plutella xylostella iar în urm�torul an - 2001, 
74,6% erau atacate de Pieris brassicae (Fig. 4). Speciile Autographa gamma �i Helicoverpa armigera au avut un atac 
nesemnificativ, pe parcursul perioadei studiate, în zona de S-E a României.Pentru a urm�ri dinamica popula�iilor de 
Lepidoptere, datele ob�inute au fost prelucrate cu ajutorul analizei sinecologice. 

Ierarhia abunden�ei speciilor d�un�toare studiate, pe tot parcursul celor 4 ani (Tabel 1, fig. 5), reprezint� de 
fapt suma oscila�iilor mai mari sau mai mici ale acestui indice, înregistrate în perioada studiat�. Reprezentarea grafic� a 
acestei oscila�ii ne ofer� o imagine în care se observ� fie o abunden�� constant� pe parcursul celor 4 ani la unele specii 
cum ar fi Autographa gamma �i Helicoverpa armigera care au înregistrat un num�r redus de indivizi, fie varia�ii foarte 
mari cum au fost cele înscrise de  Plutella xylostella, Pieris brassicae, Mamestra brassicae  (Fig. 5). 

Figura 4. Frecven�a atacului larvelor de lepidoptere func�ie de num�rul plantelor atacate (% )
The frequency of larval attack varying with the damaged plants
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Tabel 1. Analiza sinecologic� - Abunden�a, constan�a, dominan�a �i indicele de semnifica�ie ecologic� a speciilor de 
Lepidoptere d�un�toare culturilor de varz� din zona investigat� în perioada 1998 – 2001.

Nr. 
crt. Specii d�un�toare Abunden�a

Dominan�a Constan�a Indicele de 
semnifica�ie

ecologic�
% cls. % cls. % cls. 

1. Pieris brassicae 4744 37,5 D5 50 C2 18,8 W5
2. Plutella xylostella 3249 25,7 D5 79,6 C4 20,5 W5
3. Mamestra brassicae 2337 18,5 D5 64,8 C3 12 W5
4. Pieris rapae 2116 16,7 D5 85,2 C4 14,2 W5
5. Autographa gamma 181 1,4 D2 38,9 C2 0,5 W2
6. Helicoverpa armigera 20 0,2 D1 24,1 C1 0,05 W1
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Figura 5. Varia�ia abunden�ei speciilor de lepidoptere d�un�toare culturilor de varz�,
 pe parcursul perioadei 1998-2001

Variation in abundance of the dangerous Lepidoptera species 
in the cabbage crops, during the 1998 - 2001

Tabelul 1 eviden�iaz� drept eudominante în culturile de varz� din zona de sud-est a României, speciile Pieris 
brassicae,  Plutella xylostella,  Mamestra brassicae,  Pieris rapae, reprezentând 66,6% din totalul speciilor �i 98,4% 
din totalul indivizilor. Autographa gamma este indicat� ca specie recedent� cu un procent de 16,7% din totalul speciilor 
�i 1,4% din totalul indivizilor iar specia Helicoverpa armigera este subrecedent� �i reprezint� doar 0,2% din totalul 
indivizilor.  

Raportat la constan�a speciilor în sta�iile studiate, Plutella xylostella �i Pieris rapae au fost euconstante, 
Mamestra brassicae – constant�, iar Pieris brassicae �i Autographa gamma sunt specii accesorii pentru zona studiat�.
Helicoverpa armigera  este o specie accidental� în culturile de varz� (Tabel 1). 

Indicele de semnifica�ie ecologic� eviden�iaz� drept specii caracteristice culturilor studiate pe: Pieris 
brassicae,  Plutella xylostella,  Mamestra brassicae,  Pieris rapae. Specie accesorie sau înso�itoare este Autographa 
gamma iar accidental�, Helicoverpa armigera.

Aceast� analiz� ecologic� permite stabilirea ulterioar� a rela�iilor dintre dinamica d�un�torilor �i cea a speciilor 
de parazitoizi care intervin în limitarea lor �i faciliteaz� interpretarea complex� a biocenozelor parazitoide precum �i
rolul lor în reducerea pe cale natural� a popula�iilor lepidopterelor studiate. 
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