Tuta absoluta, Molia miniera a tomatelor (Sud-American)
Tuta absoluta este o molie miner care originează din America de Sud și care s-a răspândit în Europa, fiind pentru
prima oară detectată în 2006 în Spania. Parazitul preferă să se hrănească cu plante de roșie, dar poate infesta și ardeiul,
cartofii și plantele de tutun (Familia Solanaceae). Larvele de obicei formează mine în frunze, dar pot de-asemenea găuri
fructele, florile și tulpina.
Tuta își poate completa ciclul de viață în 29-76 de zile, în dependență de temperatură (dezvoltarea optimă are
loc între 23-25 °C) (Krechemer, Cuthbertson). Prin urmare, este posibil că ar putea avea până la 12 generații într-un singur an.
Ouăle sunt depuse pe partea inferioară sau tulpina frunzelor, de obicei individual. Oul eclozează în larvă în 4-6 zile. Larva
mai apoi sapă în frunză și începe a se hrăni, trecând prin 4 stadii larvare. Întreaga perioadă larvară durează aproximativ
10 săptămâni la 15°C/59°F și 3 săptămâni la 25°C/77°F. În timp ce larva crește, periodic poate să își părăsească mina
inițială și să caute o alta zonă proaspătă în care să sape. După ce a ajuns la maturitate, molia trăiește pentru o
săptămână (masculi) sau două săptămâni(femele)(IRAC). Având în vedere că fiecare molie femelă poate produce până la
260 de ouă (deși în mod normal produce în jurul a 40-50), populația de molii și larve e în stare să crească într-un ritm
incredibil. Daca o femelă depune 50 de ouă în medie și 6 generații sunt completate, populația rezultată va ajunge la 500
milioane de larve. Imaginați-vă să aveți asta în serele d-voastră.
Un scurt video care arată viața moliei: : https://youtu.be/4MMu0c_m7UY
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Supraviețuirea moliei Tuta:
Tuta absoluta ar putea fi capabilă să supraviețuiască în aer liber în Moldova. Temperaturile letale (care cauzează
moartea) sunt -10°C pentru moliile adulte și 2°C pentru larve (Machekano). În timpul iernii, când plantele de roșii nu sunt
disponibile, Tuta ar putea supraviețui pe suprafețele buruienilor din sere sau zone protejate. Plante gazdă în afară de
roșii, cartofi și tutun mai sunt:
-

Fasole (Phaseolus vulgaris L.)
Nalba (Malva spp.)
Solanacee (Solanum nigrum)
Ciumafaie (Datura stramonium)
Volbura (Convulvulus arvensis)
Talpa gâstei perenială (Chenopodium bonus-henricus L.)
Talpa gâstei roșie (Chenopodium rubrum)
Susai moale (Sonchus oleraceus)

De aceea este important să curățați serele între roade și de asemenea să aveți grijă ca buruienile să nu crească
primprejurul serei. După ce ați înlăturat o roadă de roșii, cultivați solul ca să distrugeți orice pupe sau molii adulte
care se ascund sub gunoi(IRAC). IRAC de asemenea recomandă o perioadă de repaus de 6 săptămâni, fără plante,

între roade. Dacă aceasta nu este posibil, considerați un repaus de cel puțin o săptamână după curățarea resturilor și
a buruienilor, când sera poate fi ținută închisă, permițând temperaturilor dinăuntru să ajungă la 50°C, care sunt
letale pentru Tuta (Machekano).

Prevenire:
Pentru a reduce concentrația de Tuta la ferma d-voastră, considerați rotația roadelor la plante care nu sunt
gazdă lui: castraveți, ceapă, pepeni, bostănei, dovleac, verdețuri de salată, mazăre, morcovi, asparagus, varză, napi,
broccoli, conopidă, căpșuni, zmeură etc. Daca vă decideți să creșteți roșii, ardei sau vinete și cumparați răsadul,
asigurați-vă să întrebați pe vânzător dacă a avut Tuta pe proprietatea sa în trecut sau prezent. Verificați răsadurile
de larve sau ouă și țineți-le izolate de orice altă plantă până la răsădire/plantare.
Puteți să preveniți moliile adulte din a invada serele prin plase antiinsecte deschizăturilor și a ventilatoarelor
(densitatea minima de 9x6 fire/ cm²). Ușile serelor ar putea prezenta o problemă, dar o soluție posibilă ar fi o zonă
de intrare mai mică plasată în jurul ușii principale (vezi imaginea de mai jos).
O companie (Edenshield) promovează folosirea extractului de Achillea fragrantisima (familia Asteraceae) ca sa
respingă Tuta și musculița albă. Uleiul de scorțișoară și cuișoare au fost descoperite ca repelent sau tratemente
insecticide eficiente împotriva parazitului (Adil, Derbalah). De asemenea, nu abuzați folosirea fertilizatorului, în mod special
cu nitrogen/azot. Plantele mari, apetisante ar putea crește rata dezvoltării moliei Tuta absoluta (Han 2014, 2018).

Detectare si monitorizare:
Pentru a monitoriza prezența Tuta în seră, feromon și/sau capcane lipicioase pot fi folosite. Capcane de feromon
sunt disponibile de la Koppert, Biobest, și posibil în alte locuri (vezi la sfârșitul documentului). Fii sigur că capcana de
feromon este specific pentru Tuta absoluta, deoarece feromonii variază în funcție de dăunători. Atât capcanele
lipicioase galbene, cât și cele albastre sunt eficiente în capturarea moliilor Tuta. Plasați capcanele deasupra plantei. Cele
galbene funcționează cel mai bine în zilele însorite, cele albastre-în zilele înnorate. Odată ce ați detectat prezența moliei
Tuta, începeți un tratament.

O camera cu plasa la intrarea serei

Tratament:
A scăpa de Tuta odată ce a invadat recolta e foarte dificil. În primul rând, larvele străpung frunzele și
insecticidele ar putea să nu ajungă la ele. În al doilea rând, Tuta se reproduce rapid și se poate hrăni pe alte plante
gazda( buruieni solanacee si culturi) supraviețuind pe alocuri de pe urma individualilor care nu au fost omorâți de
insecticide și a celor dinafara gazdei. În al treilea rând, a fost demonstrat că Tuta poate dezvolta resistență la insecticide
destul de rapid (Illakwahhi, Grant).

O combinație de rotație a culturilor, izolare de celelalte ferme vegetale, profilaxie, salubrizare,
control biologic și chimic ar trebui luate în considerație când cultivați o cultură susceptibilă moliei Tuta
absoluta. Aceasta va reduce riscul ca Tuta să dezvolte rezistență la insecticidele obișnuite.
Chiar și înainte de a detecta prezența Tutei în cultura d-voastră, e important să aveți un plan pregătit de tratare.
Daca e posibil, folosiți insecte benefice pentru control biologic mai intâi, pentru ca ele să se stabilească înainte ca
populația Tuta să le depășească numeric. Apoi folosiți insecticide care nu rănesc pe cele biologice. Folosiți chimicale
rotativ- cu 3-4 moduri de acțiune pe care le veți folosi pe o perioada de 2 luni, posibil folosind două aplicații ale aceluiași
chimicat consecutiv înainte ca să vă mutați la altul. Aceasta va reduce rezistența Tutei la un pesticid specific, ceea ce
decurge de obicei când doar 1-2 pesticide sunt folosite pe tot parcursul sezonului de creștere. Ca să folosiți pesticide cât
mai efectiv, citiți eticheta și ajustați spray-ul pH sau folosiți un adjuvant dacă e recomentat. Un adjuvant din ulei poate
îmbunătăți penetrarea chimicală a plantei ca să ajungă la larva dinăuntru.
O rotație sugerată ar fi:
Săptămâna 1: Bt + Azadirachtin
Săptămâna 2: Bt + Azadirachtin
Săptămâna 3: Chlorantraniliprole + lufenuron
Săptămâna. 4: Chlorantraniliprole+lufenuron
Săptămâna 5: Indoxacarb
Săptămâna 6: Indoxacarb
Săptămâna 7: Spinosad
Săptămâna 8: Spinosad
Apoi vă veți reîntoarce înapoi la Bt, din moment ce noua generație de Tuta e deja clocită și nu a fost expusă la
chimicalele de la începutul rotației.

Control biologic:
Anumite tipuri de insecte consideră că Tuta este foarte gustoasă. Daca ați putea încuraja acești prădători
naturali să rămână înăuntrul și împrejurul serei, ei ar putea de mențină nivelul de Tuta scăzut. Folosind insecte de
control biologic necesită planificare și administrare atentă, din moment ce au anumite condiții de mediu pe care le
preferă și insecticidele le-ar putea răni. S-ar putea deja sa aveți unele insecte locale, dar puteți deasemenea cumpăra
altele specifice.
Nesidiocoris tenuis este un prădător bun al Tutei, dar se poate hrani și cu plante și prin urmare, să cauzeze daune(Biondi).
Fiți conștienți de acest lucru dacă vă decideți să folosiți Nesidiocoris. https://youtu.be/QpTzLnIK9dk
Macrolophus pygmaeus poate supraviețui pe câteva tipuri de plante (roșii, vinete, ardei, castraveți, fasole verde) dacă
populația Tuta nu este îndeajuns de mare ca să susțină populații de Macrolophus. . (Pekinis).
https://youtu.be/AwvJVT25KxY
Trichogramma spp, sunt viespi mici care parazitează ouăle Tuta. Acestea sunt disponibile de la Cherkasy Biozakhyst
https://cherkasybiozakhyst.com/trihogramma/p96 sau posibil și de la Koppert sau Biobest.

Alte insecte de control biologic potențiale (Zapala):
Amblyseius swirski sau A. cucumeris, Orius spp., Dicyphus spp. Si Nabis spp.

Insecticide:
Mai jos veți găsi ingredientele active obișnuite din componența insecticidelor pentru controlul Tuta absoluta,
plus câteva alte pesticide care au efecte negative asupra insectelor benefice. Sunt împărțite în trei categorii, fiecare
corespunzând efectelor pe care le are asupra Nesidiocoris, Macrolophus si Trichogramma spp. Chimicale cu caractere
aldine au performat cel mai bine în experimentele de pulverizare a Tuta absoluta. Câteva din insecticidele enumerate au
fost extrase din microorganisme și ar putea face parte dintr-un program ecologic de pulverizare. Această informație a
fost alcătuită din sursele listate în bibliografie (Al Antary, Arno, El-Assar, Fontes, Jallow, Khan, Kim, Nozad-Bonab, Qazi, Sukhoruchenko, Tayeb
and Wanumen).
Relativ sigure
Beauveria bassiana (o ciupercă care crește pe corpul insectei; sporii sunt sensibili la lumina soarelui, produsul ar trebui
aplicat seara sau într-o zi înnourată. Crește cel mai bine la umiditate înaltă. Folosiți preventiv)
11-Bt (Bacillus thuringensis) (bacterie din sol care produce o toxină dăunatoare speciei Lepidoptera)
28-Chlorantraniliprole (deasemenea efectivă amestecată cu lufenuron)
13-Chlorfenapyr
3A-Deltamethrin
28-Flubendiamide (larvacid)
15-Lufenuron
18-Methoxyfenozide
7C-Pyriproxifen
23-Spirotetramat
Moderat sigure
UN- Azadirachtin (cel mai bine amestecat cu Bt. Sau Beauveria( concentrație de 50% fiecare), reduce depunerea ouălor
la adulți)
Hidroxid de cupru (bacteriacid, folosit pentru prevenirea/tratarea bolilor bacteriale sau fungale)
6-Benzoat de emectina (sigur pentru Nesidiocoris si Macrolophus, dar dăunator pentru Trichogramma spp.)
22A-Indoxacarb (larvacid)
Daunator
6-Abamectin
Bacillus subtillus(Bacteriacid, folosit împotriva bolilor bacteriale)
1B-Chlorpyrifos
4A-Imidacloprid
22B-Metaflumizone
Pseudomonas fluorescens (biofungicid, folosit împotriva bolilor fungale)
5-Spinetoram
5-Spinosad
4A-Thiacloprid

Bio-insecticide potențial folositoare pentru controlul Tuta:
Metarhizium anisopliae (ciuperca care poate infecta oul, larva si pupa) (Contreras)
Steinernema feltiae (Entomopathogenic nematode care se hranesc cu Tuta) (Batalla-Carrera)

Feromoni, Capcane lipicioase, Control biologic:
Marcoser (Insecte benefice de control biologic)
TR. PRINCIPALĂ, NR 1A1
COMUNA MATCA, 807185
+40 374.080.808
+40 236.836.366
vanzari@marcoser.ro
ElitAgrotehnologie (capcane cu feromoni)
STR. CALEA ORHEIULUI 122, ET.3
CHIȘINĂU, MD-4839, MOLDOVA
+373 22 866 811
BioChemTech (capcane, feromoni)
str. Mesteru Manole 12, MD-2044,
Chisinau, Republica Moldova
+373 68 31 70 70
sales@biochemtech.eu
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