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THE STINK BUG PERILLUS BIOCULATUS F. 
(HETEROPTERA, PENTATOMIDAE) – PRINCIPAL 
PREDATOR OF COLORADO POTATO BEETLE 

Summary. In the central and northern part of the 
Republic of Moldova at potato plantations there was 
detected the stink bug Perillus bioculatus which is 
considered as a principal entomophage of Colorado 
potato beetle. According to preliminary data, the con-
clusion is made that the North American bug has acli-
matized spontaneously in the south-east of Europe. 
It is assumed that the ecological integration of this 
harmfull species in agrocenosis will reduce essential-
ly the quantitative effect of phytophage Leptinotarsa 
decemlineata, but excluding the chemical treatments 
there will be obtained the ecologically pure agricul-
tural products.
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Rezumat. În partea de centru şi nord a Republi-
cii Moldova pe plantaţiile de cartof a fost depistată 
ploşniţa Perillus bioculatus, care se consideră ca en-
tomofag principal al gândacului de Colorado. Con-
form datelor preliminare, se conchide că heteropterul 
nord-american s-a aclimatizat spontan în sud-estul 
Europei. Se estimează, că integrarea ecologică a 
acestei specii prădătoare în agrocenoze va reduce 
esenţial efectivul numeric al fi tofagului Leptinotarsa 
decemlineata, iar prin excluderea tratamentelor chi-
mice vor fi  obţinute produse agricole ecologic pure.

Cuvinte-cheie: cartoful, gândacul de Colorado 
Leptinotarsa decemlineata, ploşniţa răpitoare Perillus 
bioculatus, integrarea ecologică.

Anual cartoful este cultivat în Republica Mol-
dova pe o suprafaţă de 25-28 mii ha. În anul 2013 
cartoful a fost sădit pe o suprafaţă totală de 23,8 mii 

ha. Recolta culeasă a constituit 320-330 mii tone, 
media pe ţară atingând 13 tone la un hectar [29].

În România, de exemplu, cartoful este con-
siderat un aliment strategic, fi ind un component 
al sistemului de asigurare a siguranţei alimentare. 
Aportul energetic, proteic şi de substanţă uscată de 
pe unitatea de suprafaţă cultivată este asemănător 
cu cel obţinut la cele mai importante culturi – grâu 
şi porumb. De aceea, în ultimii 50 de ani suprafaţa 
cultivată cu cartof a fost de 250-316 mii ha, plasând 
România pe locul doi în Europa [1].

Principalul dăunător al culturii cartofului pe 
continentul european se consideră gândacul de Co-
lorado. Pierderile roadei din cauza acestei specii de 
insecte sunt enorme şi fără măsuri de protecţie cul-
tivarea cartofului este imposibilă.

Gândacul de Colorado Leptinotarsa decemli-
neata Say (Coleoptera, Chrysomelidae) – specie 
invazivă în Europa 

Gândacul de Colorado a apărut pe continentul 
eurasiatic în anii  ’30 ai sec. XX şi a devenit cel mai 
periculos dăunător al culturilor solanacee: cartoful, 
vinetele, tomatele ş.a. În Moldova, gândacul de Co-
lorado a fost semnalat pentru prima dată în 1960, 
iar în 1964 acest dăunător era deja prezent în toate 
raioanele republicii [10].  În urma experimentelor 
efectuate de către cercetătorii moldoveni s-a stabi-
lit că, în condiţiile ţării, efectivul numeric al gân-
dacului de Colorado egal cu 15-25 larve şi adulţi 
per plantă provoacă scăderea cu 25-50% a roadei 
cartofului [23]. 

Caracteristic pentru ciclul biologic al dăunăto-
rului este durata mare a stadiilor de dezvoltare. De 
exemplu, perioada pontei a femelelor hibernante şi 
apariţia larvelor durează 3-3,5 luni cu maximumul 
numeric la sfârşitul lui mai-prima jumătate a lunii 
iunie. Perioada pontei şi eclozarea larvelor din a 
doua generaţie, la fel, este extinsă până la trei luni 
cu maximumul în a doua jumătate a lui iulie-începu-
tul lunii august [10].

Din cauza plasticităţii ecologice mari şi lipsei în 
fauna autohtonă a entomofagilor specializaţi, com-
baterea gândacului de Colorado se bazează prepon-
derent pe metoda chimică [11]. În Republica Moldo-
va plantaţiile de cartof sunt tratate cu diferite insec-
ticide omologate – Fastac, Arrivo, Confi dor, Actelic 
etc. [5]. Numărul prelucrărilor plantaţiilor în medie 
este de 2-3, iar în unele cazuri (ploi torenţiale, acţi-
unea razelor ultraviolete solare ş.a.) poate atinge şi 
4-5 pe perioada de vegetaţie a culturii [22].

În scopul protecţiei sănătăţii umane şi a mediu-
lui înconjurător, viitorul în acest domeniu îi aparţi-
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ne metodei biologice prin utilizarea entomofagilor. 
Studiul răpitorilor şi paraziţilor naturali ai gânda-
cului de Colorado a demonstrat că în Europa el 
este atacat de 270 specii de insecte [11]. Însă, cele 
mai efi ciente şi vorace (o ploşniţă nimiceşte până 
la 2500 de ouă ale gândacului) sunt speciile de he-
teroptere nord-americane – Podisus maculiventris 
Say şi Perillus bioculatus F., trofi c specializate pe 
coleoptere din familia Chrysomelidae. Specia Pe-
rillus bioculatus a fost considerată mai bună pentru 
aclimatizare, având un ciclu vital bine concordat cu 
cel al dăunătorului [4].

Heteropterul Perillus bioculatus F. şi aclima-
tizarea lui în Europa 

Primele încercări de aclimatizare a speciei Pe-
rillus bioculatus au fost efectuate de cercetătorii 
francezi în anii ’30 ai sec. XX – imediat după apa-
riţia (1927) gândacului de Colorado în provincia 
Bordeaux [4, 9]. Însă din cauza declanşării celui 
de-al Doilea Război Mondial, investigaţiile au fost 
stopate şi reluate numai în anii 1950-60, dar deja 
în mai multe ţări europene: Franţa, Germania, Bel-
gia, Iugoslavia, Cehoslovacia, Ungaria, Bulgaria, 
Polonia, URSS [11].

Cercetările cu scopul înmulţirii, aplicării şi acli-
matizării speciei Perillus bioculatus în ex-URSS 
au fost efectuate în anii 1960-90 în regiunile Lvov, 
Cernăuţi, Voronej, Transcarpatia, ţinutul Krasnodar 
şi RSS Moldovenească. Materialul biologic a fost 
adus din Ungaria în 1961. În luna august Labora-
torul de Carantină din Lvov a primit pentru expe-
rimente 34 larve de vârsta 1-a şi a 2-a [20, 21], iar 
Institutul Ucrainean de Protecţie a Plantelor din 
Ujgorod – 100 de ouă, din care au eclozat 65 larve 
de ploşniţă [18]. În 1973, un număr de 2200 ouă ale 
ploşniţei au fost aduse din Lvov în regiunea Krasno-
dar (raionul Lazarevsk) [12]. În urma investigaţii-
lor mul-tianuale s-a stabilit că în zona de nord şi la 
munte ploşniţa se dezvoltă în 2 generaţii, iar la sud – 
în 3-4 [11]. Logic ar fi  ca, după toate particularităţile 
fi ziologo-biologice ale ploşniţei [24-28] şi para-
metrii climatici ai regiunilor selectate, hibernarea 
speciei să fi nalizeze cu o rată mare de supravieţuire 
a adulţilor. Însă toate încercările au eşuat, demon-
strând un succes de iernare a ploşniţei nord-ameri-
cane în limitele 7,3-15,7%. Concluzia fi nală a fost 
că ploşniţa Perillus bioculatus nu poate fi  aclimati-
zată în partea de sud-vest a ex-URSS [11, 14, 20]. 
La fel, s-a renunţat la ideea de aclimatizare a ploşni-
ţei şi în ţările europene, unde la fel se studia această 
problemă şi deja timp de 25-30 de ani la tema dată 
în literatura ştiinţifi că nu s-a publicat nimic.

La noi investigaţiile privind speciile Podisus 
maculiventris şi Perillus bioculatus au pornit de la 
elaborarea metodelor de înmulţire în masă [17] şi 
aplicarea lor pentru combaterea gândacului de Co-
lorado la cartof şi cultura de vinete [13, 22]. Date 
despre încercările de aclimatizare în Moldova a spe-
ciilor nominalizate în literatura de specialitate nu au 
fost găsite.

Colonizarea de către specia Perillus biocula-
tus a ţărilor din Europa de Sud-Est

Primele relatări despre specia Perillus biocula-
tus în condiţii naturale au apărut în anul 2004, când 
ea a fost depistată pe plante de cartof în partea euro-

Fig. 1. Adultul ploşniţei Perillus bioculatus F.

Fig. 2. Larva de vârsta IV a ploşniţei atacă larva 
gândacului de Colorado.

Fig. 3. Cuplarea adulţilor de Perillus bioculatus F.
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peană a Turciei şi în Grecia [3, 6].  În 2008, în regiu-
nea Krasnodar (Rusia) au fost găsite câteva popula-
ţii de ploşniţa Perillus bioculatus. Densitatea lor pe 
plantele de Ambrosia artemisiifolia L. (colonizate 
cu gândacul nord-american Zygogramma suturalis 
F. – hrană pentru heteropterul răpitor) atingea 10-
20 larve şi adulţi la 1 m2, iar în timpul verii s-au 
dezvoltat 3 generaţii. Concluzia cercetătorilor a fost 
că pentru prima dată în istoria protecţiei biologice a 
plantelor s-a produs aclimatizarea simultană a două 
specii: gândacului ierbivor Zygogramma suturalis 
şi ploşniţei răpitoare Perillus bioculatus [15].

Analiza genetică a ploşniţelor Perillus bioculatus 
prin metoda PCR cu utilizarea RAPD- şi ISSR-mar-
cherilor a demonstrat că cele mai apropiate (similari-
tatea 0,91-0,95) specii din fauna autohtonă sunt hete-
ropterele Picromerus bidens, Arma custos şi Zicrona 
coerulea din subfamilia Asopinae [16].  Din ploşniţe-
le depistate în natură cercetătorii ruşi au format ime-
diat loturi experimentale de laborator şi în 2010 au 
obţinut prin înmulţire în masă rezultate semnifi cative 
în ce priveşte protecţia cartofului de gândacul de Co-
lorado fără aplicarea insecticidelor [19].

În ultimii ani au apărut semnalări faunistice (în 
baza câtorva exemplare de Perillus bioculatus) din 
Bulgaria [8] şi Serbia [7].

La 12 iulie 2013, ploşniţa Perillus bioculatus a 
fost depistată în Republica Moldova pe cartof colo-
nizat de gândacul de Colorado în preajma oraşului 
Chişinău. Populaţia heteropterului constituia mai 
mult de 100 larve şi adulţi, era într-o stare viabilă şi 
foarte activă (Fig. 1, 2, 3). 

În urma investigaţiilor ulterioare s-au evidenţiat 
şi alte localităţi (c. Slobozia Duşca, r-nul Criuleni, 
c. Drochia, r-nul Drochia, c. Parcova, r-nul Edineţ), 
unde au fost înregistrate pe cartof larve şi adulţii 
ploşniţei Perillus bioculatus. Însă, în lipsa  mostre-
lor, această informaţie necesită confi rmare.

Prima relatare despre descoperire [2] a trezit un 
interes viu în mediul ştiinţifi c internaţional, fi indcă 
populaţia heteropterului din Moldova este cea mai 
nordică şi poate servi drept cultură iniţială pentru 
colonizare în ţările europene. Tot aici este de men-
ţionat faptul că la noi se întâlneşte planta invazivă 
Ambrosia artemisiifolia, dar nu a fost semnalat co-
leopterul Zygogramma suturalis, cu care în regiunea 
Krasnodar este trofi c asociat Perillus bioculatus. De 
aceea, sunt necesare cercetări bioecologice ale par-
ticularităţilor populaţiilor ploşniţei Perillus biocu-
latus în condiţiile Republicii Moldova, care vor sta 
la baza introducerii materialului colectat din natură 
în cultura de laborator şi perfectarea metodelor de 
înmulţire în masă a ploşniţei.

Concluzii
Depistarea ploşniţei Perillus bioculatus în con-

diţii naturale pe teritoriul Republicii Moldova şi în 
alte ţări demonstrează că această specie nord-ame-
ricană s-a aclimatizat spontan în partea de Sud-Est 
a Europei.

Integrarea speciei de heteropter prădător Perillus 
bioculatus în agrocenoze va permite a reduce pe cale 
naturală efectivul numeric al gândacului de Colorado, 
a evita poluarea mediului înconjurător cu insecticide 
şi a obţine produse agricole ecologic pure.

Cercetările au fost efectuate în cadrul proiectu-
lui fi nanţat de AŞM 11.817.16A
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Tudor Zbârnea. Urme, u/p, 750 × 1000 mm, 2010
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