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INTRODUCERE 
 
 
 

Importanţa pomiculturii şi a fructelor pentru alimentaţia omului, 

pentru economie, pentru industria farmaceutică sau prelucrătoare şi nu în 

ultimul rând pentru rolul pe care îl are asupra mediului înconjurător sunt 

lucruri bine ştiute atât de pomicultori cât şi de alte categorii de specialişti. 

Obţinerea randamentelor dorite sunt limitate de acţiunea mai multor factori: 

ecologici, biologici, tehnologici şi asigurarea corelaţiei dintre aceştia. În 

acest scop se impune realizarea unor cercetări fundamentale privind modul 

în care diferitele genotipuri din cadrul speciilor aflate în cultură reacţionează 

la factorii cu care vin în contact. Un factor limitativ îl constituie acţiunea 

agenţilor patogeni de tip viral ca urmare a daunelor pe care pot să le producă 

în cazul necunoaşterii modului precis de interacţiune a complexului agent 

patogen-plantă-vector. Elaborarea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi 

combatere a virusurilor plantelor pomicole necesită, deci, cunoştinţe 

aprofundate.  

Proiectul din cadrul Programului PARTENERIATE – Contract 52-

165/01.10.2008, cu titlul Studiul relatiei patogen-gazda-agent de 

transmitere în scopul aplicării măsurilor preventive şi limitării pagubelor 

produse de virusuri şi organisme asemănătoare a avut ca obiectiv general 

,,Identificarea  şi stabilirea virulenţei şi a epidemiologiei unor  agenţi 

patogeni de tip viral  şi phytoplasmatic în vederea realizării unui control 
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bazat pe diminuarea accentuată a tratamentelor fitosanitare,  cu obţinerea de 

recolte pomicole sănătoase”.  

 Prin conţinut, cartea se adresează slujitorilor ştiinţei din cercetare şi 

mediului universitar, studenţilor, inginerilor şi tuturor celor interesaţi de 

aspecte ştiinţifice şi practice din domeniul virologiei pomicole. 

                                                                                     Autorii  
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C A P I T O L U L  I 

IMPACTUL VIRUSURILOR ASUPRA PLANTELOR 
 

I.1. Importanţa virologiei pentru pomicultură 

 

Bolile virale provoacă pierderi economice în plantaţiile pomicole,  

producţiile scad, iar pierderile calitative  nu se pot cuantifica cu exactitate. 

Impactul economic deşi de importanţă majoră, este influenţat de factori 

biotici şi abiotici. La culturile perene, este şi cazul speciilor pomicole,  

bolile virale sunt mai periculoase decât la culturile anuale, deoarece 

virusurile pot rămâne în stare latentă, răspândindu-se dintr-o livadă în alta  

fără ştirea cultivatorilor,  ajungând până la urmă să provoace daune majore. 

Astfel de boli  devenite cronice pot avea consecinţe economice foarte 

serioase, drept urmare a pierderilor de timp, bani şi nu în ultimul rând prin 

blocarea terenului cu o cultură care merge în pierdere datorită acţiunii 

virusurilor.  

 Uneori, cultivatorii  pot menţine productivitatea livezilor bolnave la 

un nivel profitabil prin tăierea şi îndepărtarea pomilor infectaţi şi înlocuirea 

acestora, măsură ce poate  controla răspândirea virusului, alteori, cu toate 

aceste măsuri infecţia este foarte mare  şi pierderile sunt foarte severe. 

Gradul de impact depinde de agentul patogen sau tulpina acestuia în 

combinaţie cu soiul şi asigurarea unei nutriţii corespunzătoare.  

Literatura de specialitate  prezintă diferite tipuri de daune. 

Exemplele sunt numeroase.Pierderile de producţie pot ajunge  până la 54,5 

% in cazul infectiei cu Prunus necrotic ring spot virus (PNRSV) + Tomato 

ring spot virus  (TomRSV) la soiul de vişin Montmoreny (Ramsdel şi 
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colab.1992)  Virusurile ILAR, au redus procentul de prindere a mugurilor 

altoi la cireş (soiul Van) cu 44,8 % în cazul infecţiei cu Prune dwarf virus 

(PDV), respective 68 % la infecţia cu PNRSV (Maxim, 2000), etc. După 

Kegler şi colab.(1972) pierderile înregistrate la soiul Schattenmorelle au fost 

foarte mari,  între 76-93 % în cazul infecţiei cu PNRSV.  La  prun, creează 

pagube foarte mari virusul Plum pox (PPV), care poate diminua producţia 

cu până la 85 % la soiurile sensibile, PDV 50-82 % şi PNRSV 15-45 % 

(Cociu şi colab., 1997). Un nivel ridicat de infecţie cu ACLSV  la  diferite 

soiuri şi portaltoi de măr  a fost raportată de către mai mulţi autori: în 

Anglia - 93,5% (Campbell, 1961),  în Moldovа - 86% (Verderevskaja şi 

colab. 1985), în Statele Unite ale Americii - 60% (Waterworth, 1993),  în 

Republica Cehă - 69% (Karesová şi colab. 2001). Virusul a fost  semnalat şi 

la noi în ţară  (Minoiu N., 1987) şi cel mai frecvent este întâlnit la măr unde 

reduce semnificativ producţia pomilor infectaţi, dar poate produce şi infecţii 

mixte la prun (Preda şi colab.2001).  

Problema pagubelor produse de bolile virotice şi phytoplasmatice 

este o preocupare permanentă a oamenilor de ştiinţă din domeniu. Dacă în 

1930 se cunoşteau numai 5 boli virotice,  în 1977  sunt amintite 95 

(Cameron R.H.,1977).         

Pe plan mondial, se acordă o importanţă deosebită studiului bolilor 

provocate de virusuri. In cadrul Societăţii Internaţionale de Horticultură 

(ISHS) funcţionează Comisia pentru boli virotice la pomii fructiferi (Virus 

Diseases of Fruit Trees). Sub egida acesteia se organizează simpozioane, în 

cadrul cărora se dezbat problemele create de aceste viroze şi rezultatele 

obţinute.  

            În Polonia,  în cadrul Institutului de Pomicultură şi Floricultură 

Skierniewice,  funcţionează o colecţie de virusuri pe plante pomicole. În 
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cadrul „Plant Patology Research Institute” din Italia o importantă direcţie de 

cercetare în cadrul departamentului de virologie, o constituie dezvoltarea şi 

inovarea tehnicilor de obţinere a materialului virus free. În Franţa, în cadrul 

„French National Institute for Agricultural Research” se desfăşoară cercetări 

referitoare la metodele de detecţie virala. În vederea diminuării pagubelor 

produse de acest tip de agenţi patogeni, în SUA a fost lansat „National 

Program for Controlling Virus Disease of Temperate Tree”. 

În România, cercetări referitoare la identificarea virusurilor şi 

phytoplasmelor pomicole au fost făcute sporadic, prin metode clasice şi pe 

areale foarte restrânse, tehnica ELISA fiind accesibilă  la foarte puţine 

unităţi de profil din ţară (2-3 unităţi de cercetare pomicolă). În ultimii 2-3 

ani şi în România, însă tot la scară foarte restrânsă (1-2 unităţi de cercetare), 

au început, dar în fază de pionierat, testările virale prin tehnica moleculară 

PCR, unde cercetările au fost din păcate din lipsă de resurse materiale, 

canalizate numai asupra virusului Plum pox, boala deosebit de păgubitoare 

pentru prun. Conform literaturii de specialitate, în România au fost 

semnalate în jur de 70 de virusuri cu incidenţă la toate speciile pomicole. 

Rezultatele cercetărilor din virologie sunt publicate periodic în 

reviste de specialitate sau on-line. Buletinul EPPO, este publicaţia oficială a 

Organizaţiei Europene de Protecţie a Plantelor (http://www.eppo.org/).  

EPPO este o organizaţie interguvernamentală, fondată în anul 1951, 

responsabilă pentru cooperarea europeană în domeniul sănătăţii plantelor. În 

volumele OEPP se găsesc norme pentru fiecare din subdomeniile protecţiei 

plantelor, printre care şi virologie pomicolă. În prezent România nu se 

încadrează în totalitate în aceste standarde. 
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C A P I T O L U L   I I 

RELAŢIA DINTRE PLANTA GAZDĂ ŞI VIRUSURI 
 

II.1. Reacţia la atacul agenţilor patogeni 

 

Apariţia stării de boală la plante în cazul de faţă la speciile pomicole, 

este rezultatul interacţiunii patogen-plantă gazdă-mediu. Factorii de mediu 

acţionează fie în favoarea plantei gazdă, fie în favoarea parazitului sau, de 

cele mai multe ori, asupra complexului plantă gazdă-agent patogen. 

În 1995 Bos şi Parlevliet au adoptat pentru identificarea raportului 

gazdă-patogen diagrama prezentată în fig. 1. 

 
 

Fig. 1- Diagrama de identificare a raportului gazdă- pathogen după Bos şi Parlevliet 

(1995) 
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Fiecare fenomen component poate constitui un mecanism separat 

care implică gene specifice. Efectele fiecărei caracteristici nu pot fi decelate 

şi măsurate individual. 

Pentru a se realiza procesul patologic o sursă infecţioasă trebuie să 

prezinte o serie de însuşiri biologice. Termenii care caracterizează agentul 

patogen implicit virusurile fitopatogene (agresivitate, virulenţă, 

patogenitate), sunt extrem de controversaţi, astfel Shanner, şi colab., 1992 

menţionează că în mod evident predomină confuziile. 

Agresivitatea este definită de Societatea Olandeză de Patologia 

Plantei ca ”abilitatea patogenului de a ataca, de a stabili o relaţie parazitară 

şi de a se dezvolta (multiplica în cazul virusurilor) pe o gazdă pe care s-o 

invadeze în spaţiu şi timp”. 

Termenul de agresivitate este cantitativ şi măsurat de gradul de 

atacare al populaţiei gazdă de invazie sau infecţie al gazdei (F% = frecvenţa 

atacului), dar este în egală măsură influenţată de susceptibilitatea şi/sau 

rezistenţa acesteia. De aceea, agresivitatea trebuie evaluată pe un şir de 

genotipuri gazdă măsurând nivelul dezvoltării, invaziei, patogenului pe sau 

în specia gazdă, prin evaluarea plantei gazdă şi a populaţiei patogene pe 

plante şi  numărul de plante infectate – adică frecvenţa atacului. 

Virulenţa se defineşte ca şi ”capacitatea patogenului de a cauza 

simptome” şi indică severitatea simptomelor pe care un patogen le cauzează 

gazdei pe unitatea de atac. Shanner şi colab., 1992 afirma că termenul se 

referă la abilitatea unui patogen de a iniţia reacţia şi a cauza boala. 

 Un patogen, specie, subspecie, biotip sau tulpină poate avea o 

virulenţă mai ridicată pe genotipul unei gazde şi mai scăzută sau fără 

virulenţă pe alt genotip. Mecanismul virulenţei este astfel uşor de confundat 

cu diferenţele de sensibilitate ale genotipurilor diferite ale plantelor gazdă. 
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Pentru a separa virulenţa patogenului de  efectul sensibilităţii gazdei, 

severitatea simptomelor trebuie să fie măsurată pe o serie de genotipuri 

gazdă în relaţie cu mărimea sursei de infecţie. 

Patogenitatea este capacitatea cantitativă de a cauza boala şi este 

determinată, atât de agresivitatea cât şi de virulenţa patogenului. Nivelul ei 

poate fi evaluat fie prin măsurarea sursei de infecţie (gradul de infectare sau 

de invazie ca un parametru al agresivităţii) şi prin severitatea simptomelor 

produse pe o serie de genotipuri gazdă în relaţie cu frecvenţa patogenului. 

Transformările care au loc în gazdă în timpul şi după stabilirea 

relaţiilor de parazitare depind în mare măsură de genotipul gazdă, care 

permite, suportă sau contracarează activitatea patogenului. 

Cele trei grupe de termeni relevanţi pentru comportarea gazdei sunt: 

Susceptibilitatea şi rezistenţa pot include o serie de mecanisme, 

fiecare controlate de una sau mai multe gene diferite, care trebuie să fie 

identificate. În cazul virusurilor fitopatogene aceste gene sunt activate în 

timpul pătrunderii vectorului şi/sau în timpul multiplicării şi răspândirii 

interne a virusurilor (Bos şi Parlevliet, 1996). 

Virusurile fitopatogene sunt introduse în mod pasiv în celula 

sensibilă (prin leziunile de la nivelul ţesuturilor protectoare) prin 

intermediul vectorilor. 

Odată pătruns în celula plantei gazdă are loc decapsidarea, iar acidul  

nucleic viral (de regulă acidul ribonucleic) prin funcţia de coordonare, 

determină celula să sintetizeze ARN şi proteină virală care ulterior se 

asamblează în interiorul celulei fiind astfel iniţiat procesul de multiplicare. 

În unele situaţii acidul nucleic viral, se poate ataşa de acidul nucleic al 

celulei. În acest caz, simptomele de boală dispar iar multiplicarea încetează. 

Anumite condiţii determină desprinderea acidului nucleic viral şi reluarea 
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procesului de îmbolnăvire. Cu alte cuvinte multiplicarea virusurilor se 

realizează cu ajutorul celulei infectate. Odată stabilită replicarea virală în 

celula iniţial infectată, virusul sau forma sa de transport trece la răspândirea 

de la o celulă la alta pentru a stabili cicluri noi de replicare (Webster şi 

colab., 1994). 

Faptul că virusurile sunt lipsite de metabolism propriu şi utilizează 

aparatul biochimic al plantei gazdă face dificilă găsirea de mijloace de 

combatere adecvate. 

În timpul multiplicării, virusurile induc efecte citopatogene. Până în 

prezent nu au fost identificate mecanismele responsabile pentru distrugerea 

celulelor de către virusuri. 

Susceptibilitatea este complexul de caracteristici care fac ca un 

organism să devină gazda unui parazit, şi/sau relativa sa inabilitate de a 

împiedica atacul parazitului şi astfel infecţia cu un patogen, sau mai simplu 

capacitatea unui organism de a fi atacat de un alt organism dăunător. 

Rezistenţa este definită de cercetători ca fiind ” abilitatea unei gazde 

de a împiedica creşterea şi activitatea unui organism parazit sau fitofag 

precum şi multiplicarea unui virus”. 

Cooper şi Jones, 1983 pledează pentru folosirea termenilor ”rezistent 

şi susceptibil ca şi capetele opuse ale unei scări care acoperă efectele 

infecţiei multiplicării şi invaziei asupra unui individ infectabil”. Rezistenţa, 

la fel ca şi susceptibilitatea, poate cuprinde o serie de mecanisme incluzând 

şi rezistenţa la intrarea şi răspândirea parazitului. Intensitatea simptomelor 

manifestate de gazdă este determinată de sensibilitatea gazdei şi/sau 

toleranţa ei şi de virulenţa parazitului. 
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Minoiu N., 1973 a stabilit reacţia diferită faţă de virusul îngălbenirii 

nervurilor la 39 soiuri de păr şi gradul de infectare cu pietrificarea fructelor 

de păr la 56 de soiuri. 

Sensibilitatea este abilitatea gazdei de a răspunde la atac sau 

infecţie. Termenul de sensibilitate este în general folosit pentru a indica 

severitatea reacţiei gazdei (Am. Phytopathol. Soc., 1940; Br. Mycol. Soc. 

Pl. Pathol. Comm., 1950; Holliday, 1989) şi uneori ca o alternativă la 

susceptibil (Fed. Br. Pl. Pathol. Terminol. Subcomm., 1973). 

Un alt mecanism de rezistenţă este hipersensibilitatea. 

Hipersensibilitatea plantelor a fost definită ca ”reacţia violentă a unui 

organism patogen sau a unui virus constând în moartea instantanee a 

ţesutului infectat, prevenind astfel răspândirea ulterioară a infecţiei” (Am. 

Phytopathol. Soc., 1940; Br. Mycol. Soc. Pl. Pathol. Comm., 1950; Fed. Br. 

Pl. Pathol. Terminol. Subcomm., 1973; Holliday, 1989). 

În prezent hipersensibilitatea este considerată ca cel mai important 

mecanism de apărare al plantelor, care apare numai în sistemele 

incompatibile plantă gazdă-patogen (M. Pârvu, 1998). S-a demonstrat că 

hipersensibilitatea apare în cazul multor patogeni printre care şi virusuri 

fitopatogene. 

Celulele infectate de patogeni, cât şi cele imediat înconjurătoare, 

suferă o serie de modificări, care în final duc la moartea şi brunificarea 

celulelor vegetale afectate. Ca urmare patogenul este izolat şi totodată 

localizat în ţesuturile necrozate, el nemaiputându-se răspândi în ţesuturile 

sănătoase. 

Hipersensibilitatea implică necroze care se dezvoltă în jurul locului 

de infecţie, dar care nu sunt vizibile întotdeauna cu ochiul liber. În sistemele 
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compatibile agent patogen-plantă gazdă nu are loc recunoaşterea parazitului 

potenţial şi nu este declanşată reacţia de hipersensibilitate. 

Rolul hipersensibilităţii în rezistenţa plantelor la boli este mult 

controversat. Dixon şi Harrison, 1990 susţin că acumularea de fitoalexine 

însoţeşte manifestarea răspunsului prin hipersensibilitate. 

De menţionat este faptul că reacţia de hipersensibilitate prin necroză 

celulară sau tisulară nu trebuie confundată cu simptome de necroze 

caracteristice anumitor boli. 

Toleranţa conform Ametican. Phytopathology. Society., 1940, este 

definită ca ”abilitatea unui organism afectat de a suporta acţiunea unui 

factor  patogen sau invazia unui organism patogen, fără a reacţiona sau cu o 

uşoară reacţie, materializată prin absenţa completă sau aproape completă a 

simptomelor şi pagubelor. În Br. Mycol. Soc. Pl. Pathol. Comm., 1950 se 

menţionează că toleranţa este abilitatea unui organism de a suporta infecţia 

unui patogen fără a manifesta stare gravă de boală. Cooper şi colab., 1983 

subliniază că toleranţa este opusă sau invers proporţională cu sensibilitatea 

şi afirmă că ”termenii tolerant şi sensibil sunt capetele opuse ale unei scări 

care acoperă reacţia la boală a unei plante, incluzând şi infecţia 

patogenului”. 

Severitatea bolii şi nivelul final de prejudiciu pe sau în planta gazdă 

este cauzată de patogenitatea virusului şi vulnerabilitatea gazdei (efectele 

combinate ale susceptibilităţii şi sensibilităţii gazdei pe de o parte, şi de 

rezistenţa şi toleranţa ei pe de altă parte). Buddenhagen, 1974 arăta că aici 

trebuie să se facă deosebirea între aportul patogenului şi al gazdei. Când se 

apreciază rezistenţa genotipurilor în sens strict, comportarea patogenului 

trebuie evaluată, măsurând sau numărând cantitatea acestuia / unitatea de 

ţesut gazdă. În majoritatea cazurilor virusurile manifestă o sensibilitate 
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ridicată la factorii externi, dar continuitatea lor în natură este asigurată 

existenţei unor posibilități variate de transmitere (mecanic, prin seminţe, 

artropode, nematode, etc.). 

 

II.2. Manifestarea prezenţei virusurilor în plantă-simptome 

 

Infecţia produsă de virus fiind sistemică, afectează întreagă plantă, 

astfel că  simptomele apar pe majoritatea organelor acestora. Infecţia şi 

multiplicarea virusurilor în plante nu duc întotdeauna la apariţia 

simptomelor vizibile. În acest caz este vorba de o infecţie aparentă. 

Numeroase virusuri nu produc niciodată simptome la anumite plante gazdă, 

acest tip de inaparenţă se numeşte infecţie latentă, iar plantele cu infecţie 

latentă se numesc purtătoare fără simptome (Pop, 1967). La numeroase 

virusuri se poate observa mascarea simptomelor, o dispariţie temporară a 

acestora în anumite condiţii de temperatură, nutriţie, stadiu de dezvoltare şi 

apariţia în alte condiţii (Preda, 2005). 

Identificarea agentului patogen după simptome nu se poate face cu 

exactitate decât în foarte puţine cazuri. Acelaşi virus poate să inducă  

simptome diferite în funcţie de planta gazdă, tulpină, condiţiile de mediu. 

Pot să existe situaţii când o singură plantă este infectată cu două sau mai 

multe virusuri ceea ce duce la cumularea mai multor tipuri de simptome. În 

urma infecţiei, virusurile produc la plantă modficări structurale, biochimice, 

fiziologi, celulare, care se manifestă prin modificări morfologice 

(simptome)  ce apar pe diferite organe.  

 Principalele tipuri de simptome pot fi grupate astfel: 

Cloroza - apariţia petelor de decolorare pe anumite organe sau pe 

întreaga plantă, ca urmare a distrugerii cloroplastelor (Apple chlorotic leaf 
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spot virus), sau blocării biosintezei clorofilei.  Cel mai adesea, celulele 

parazitate au cloroplaste mult mai mici, mai puţine şi mai slab colorate. 

Mozaic - descrie o gamă de simptome caracterizate printr-o 

alternanţă de zone de culoare verde pal sau verde mai închis cu verdele 

normal. Când separarea zonelor verzui şi gălbui este difuză, se foloseşte 

termenul de marmorare, ca de exemplu mozaicul mărului (Aplle mosaic 

virus) (Pop,  1967). 

Pete inelare- apar datorită morfologiei frunzei atacate. Termenul 

prin care se defineşte virusul este particula anulus = inel (Annulus pruni, 

sin. Plum pox virus). 

Antocianoza - excesul de pigment roşu-violaceu poate rezulta fie în 

urma distrugerii clorofilei, relevându-se prezenţa antocianilor existenţi în 

mod normal, fie producerii de antociani (Little chery virus). 

Necrozele - corespund zonelor cu celule moarte. Iniţial ele apar pe o 

arie limitată, dar se pot extinde. La nivelul frunzelor se pot observa pete 

necrotice (Aplle mosaic virus) sau necrozarea nervurilor (Prunus Necrotic 

ringspot virus), necroze apicale, ulceraţii necrotice, necroza ţesutului 

conducător. 

Mături de vrăjitoare - corespunde unei proliferări abundente de 

ramuri cu internoduri erecte şi frunze mici, deformate (Apple proliferation 

phytoplasma) : 

  Talie pitică (nanism) - lăstarii se dezvoltă în rozete având 

internoduri scurte (Prune dwarf virus), etc. 

  Zagrai şi colab. (2001) au ajuns la concluzia că infecţiile cu virusul 

Plum pox influenţează negativ calitatea fructelor, prin modificările 

biochimice pe care le produce. Astfel la majoritate genotipurilor de prun 

studiate s-a constat o reducere a conţinutului în substanţă uscată cu 7,3 %. 
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Pattantyus şi Minoiu (1994) au constata că PDV şi PNRSV determină o 

acumulare pronunţată a aminoacizilor liberi în perioada iunie - septembrie. 

*** 

Cercetările efectuate în cadrul proiectului 52-165  au avut drept scop 

printre altele şi determinarea unor modificări biochimice survenite în plante 

în urma unor infecţii naturale la plantele infectate cu diferiti agenţi patogeni 

din grupa virusurilor. Materialul biologic luat în studiu a provenit de la 

pomi sănătoşi şi pomi infectaţi cu următoarele virusuri:  

-Prune dwarf (PDV) este al doilea virus ca incidenţă la specia prun 

după PPV (Plum pox virus). PDV produce simptome atât pe frunze caz în 

care cele afectate sunt alungite şi se îngustează fiind asemănătoare cu cele 

de salcie,  cât şi pe ramuri, lăstarii având  internoduri scurte. Pomii atacaţi 

au habitus redus iar la soiurile sensibile se constată şi sterilitatea florilor. 

 -Apple chlorotic leaf spot (ACLSV), al cărui atac poate fi constatat la 

majoritatea speciilor pomicole (Malus, Pyrus şi Prunus). Acest virus este 

frecvent întâlnit în livezile  de măr, în principal, unde uneori cauzează 

infecţii latente.  

-Apricot chlorotic leaf roll, este o phytoplasmă care are incidenţă 

crescută, pericolul fiind cu atât mai mare cu cât plantele infectate sunt 

portaltoi afectând astfel şi calitatea materialului săditor.  

Soiurile de măr luate în studiu au fost: 'Wagener premiat', 'Golden 

delicious' şi 'Idared'. Determinările au fost  făcute pe fructe şi frunze. 

La prun au fost analizate frunze şi ramuri de la soiurile: 'Renclod 

Althan', 'Vânăt românesc', 'Vânăt de Italia', 'D'Agen', 'Centenar'. 

La piersic analizele s-au făcut pe material biologic reprezentat din 

frunze de la portaltoiul 'Adaptabil'.  



 20 
 

Soiurile de cais cu grade diferite de sensibilitate faţă de infecţiile 

virale cu Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV), au fost:  

- 'CR 2-63' = foarte slab atacat (F.S.A.) 

- 'NJA 19' = slab atacat (S.A.) 

- 'Stark Early Orange' = mijlociu atacat (M.A.) 

- 'Royale' = puternic atacat (P.A.) 

- 'Earliril' = foarte puternic atacat (F.P.A.) 

- 'Timpurii de Chişinău' = foarte puternic atacat (F.P.A.) 

La soiurile de cais s-au efectuat determinări biochimice ale sucului 

celular din frunze şi fructe în două perioade diferite de vegetaţie: în plină 

activitate (luna iunie) şi la sfârşitul perioadei (luna octombrie). 

Elementele minerale au fost  determinate astfel: 

 Azotul total s-a determinat din mineralizatul pe cale umedă cu acid 

sulfuric concentrat - metoda Kjeldahl.  

 Calciul, potasiul, sodiul şi magneziul s-au determinat prin 

fotometria în flacără. Fosforul s-a determinat fotocalorimetric la SPEKOL  

Determinările biochimice s-au referit la conţinutul în: 

Substanţa uscată - determinată gravimetric prin uscarea probelor în 

etuvă la 105°C şi cântăriri repetate până la pondere constantă. Rezultatul s-a 

exprimat în g% şi s-a calculat după formula: 

Substanţă uscată % = 100 – apa% 
 

Apa totală - determinată tot gravimetric prin scăderea valorică a 

greutăţii constante a substanţei uscate din valoarea greutăţii materialului 

vegetal proaspăt. 
 

Apa totală % = cantitatea de apă pierdută (g)    x 100 

                                        greut. mat.vegetal proaspăt (g) 
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Vitamina C - determinată prin metoda Tillmans modificată. 

Principiul metodei se bazează pe relaţia de oxidoreducere dintre acidul 

ascorbic şi 2,6 diclorfenolindofenol. Rezultatul s-a exprimat in mg %. 

Aciditatea totală - determinată prin metoda titrimetrică. Principiul 

metodei constă în neutralizarea unui volum de extract apos din fructe cu 

soluţie de NaOH 0,1 n în prezenţa fenolftaleinei ca indicator. Rezultatul s-a 

exprimat în g% acid malic. 

Zahărul total - determinat prin metoda Fehling-Soxhlet. Principiul 

metodei se bazează pe reacţia de oxido-reducere dintre cuprul din soluţia 

alcalină de cupru a tartratului de sodiu şi potasiu (reactivul Fehling) 

gruparea aldehidică şi cetonică a zaharurilor reducătoare. Rezultatul s-a 

exprimat în g%. 

Glucidele pe forme şi totale s-au determinat titrimetric prin 

micrometoda Bertraud-Iljin. Rezultatele sunt exprimate procentual din 1 g 

substanţă uscată. 

Polifenol-oxidaza. Extracţia enzimei s-a efectuat prin omogenizarea 

frunzelor majorate, cu o soluţie tampon acetat pH=4,7. Principiul metodei 

constă în oxidarea acidului ascorbic în acid dehidroascorbic şi titrarea 

acidului rămas neoxidat. Activitatea se exprimă în ml I2 0,01 n. 

Taninurile s-au determinat din material vegetal proaspăt. S-a folosit 

metoda Lowenthal-Neubeur, care permite aflarea cantităţii de permanganat 

de potasiu consumat în procesul oxidării taninurilor în mediu acid şi în 

prezenţa indigo-carminului, ca indicator pentru sfârşitul reacţiei. Rezultatul 

s-a exprimat în g%. 

Hidraţii de carbon s-au determinat din material vegetal uscat la 

60°C prin metoda Fehling-Soxhlet, care se bazează pe proprietatea 
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monozaharidelor de a reduce o soluţie alcalină cum este soluţia Fehling. 

Rezultatul s-a exprimat în g%. 

Aminoacizii s-au determinat  prin cromatografie pe hârtie 

(monodimensională, ascendentă) cu solvent Partrige. 

Extracţia aminoacizilor liberi s-a realizat cu alcool etilic 80%. 

Îndepărtarea pigmenţilor s-a făcut prin reţinerea lor pe un conţinut puternic 

acid (Amberlit IR + 120) şi reluarea ulterioară cu amoniac. Evaluarea 

spectrofotometrică a aminoacizilor a fost făcută pe spoturile de aminoacizi 

revelaţi cu ninhidrină şi transformaţi în compuşi cuprici. Rezultatul s-a 

exprimat în mg% alanină. 

Extracţia fenolilor totali din materialul vegetal uscat s-a realizat în 

soluţie alcoolică prin refluxare la 100°C. Dozarea s-a făcut cu reactivi 

Folin-Ciocalteau, iar citirea la spectrofotometru   s-a făcut la 765 nm.                                                                                                      

Pentru determinarea conţinutului total de polifenoli din frunze  s-a 

folosit metoda fotocolorimetrică  descrisă de Singleton şi Rossi (1965) cu 

mici modificări.  

Şi în acest caz s-au utilizat: reactiv Folin-Ciocalteu 2N (Sigma-

Aldrich), acid galic (Sigma), carbonat de sodiu anhidru (Sigma-Aldrich). 

Pentru stabilirea curbei de calibrare s-a preparat o soluţie stoc de 

5000 p.p.m G.A din care prin diluţii succesive în apa s-au preparat cinci 

etaloane cu un conţinut de 50, 100, 150, 200 si 250 p.p.m  GA.  

Protocolul de lucru a cuprins următoarele etape: 1ml de extract 

(diluat 1:10 cu apă ultrapură); 1mL apă ultrapură (blank); 1ml din fiecare 

soluţie  etalon s-au  introdus în baloane de 25 mL şi s-au adăugat câte 5 mL 

reactiv F.C (diluat 1:10 cu apă ultrapură). După 2 minute s-au adăugat 4 ml 

soluţie 7,5% Na2CO3 şi s-au lăsat la incubat timp de 2 de ore la temperatura 

camerei. Rezultatele au fost exprimate in echivalent acid galic (EGA). 
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Curba de calibrare şi rezultatele pentru două loturi de probe  sunt prezentate 

în figura 2. 

 

 
Fig. 2. Curba de calibrare 

 

 

 

Determinările fiziologice  au fost efectuate  la cais în dinamică şi 

 s-au referit la următorii indicatori fiziologici: 

 - transportul electroliţilor prin membrane; 

 - conţinutul total de electroliţi în ţesut; 

 - calculul indicelui de permeabilitate ; 

 - intensitatea procesului de respiraţie ; 

 - intensitatea procesului de fotosinteză ; 

- conţinutul în pigmenţi fotoasimilatori (clorofila a, clorofila b, 

raport a / b, carotina, xantofila) determinat spectrofotometric; 

- conţinutul în pigmenţi antocianici. 
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Pigmenţii fotoasimilatori s-au determinat după metodologia Hagar şi 

Bertensath (1966) cu modificările aduse de Ştirban şi Frecuş (1966). S-a 

folosit  material vegetal proaspăt, utilizand ca solvent acetonă 85% şi 

neutralizând sucul celular cu CaCO3. Citirile s-au efectuat la spekol în 

lungimile de undă specifice pentru “clorofila a”, “clorofila b” şi carotenoizii 

totali. 

Transportul electroliţilor prin membrane s-a determinat prin 

măsurarea conductibilităţii electrice a soluţiei în care s-a imersat materialul 

vegetal cu ajutorul unui conductometru de tip OK - 102.                                                                                                          

 Conţinutul total in electroliţi în ţesut a fost determinat 

conductometric în extractul obţinut prin mojararea ţesuturilor în apa 

distilată. 

 Calculul indicelui de permeabilitate (IP) s-a realizat cu formula: 

 

IP = Transportul ionilor /Conţinutul total în electroliţi 
  

Intensitatea procesului respirator a fost determinată prin cantitatea 

de CO2 degajată de unitatea de masă foliară în unitatea de timp cu ajutorul 

analizatorului de CO2 (RIKEN). 

 Intensitatea procesului de fotosinteză  a fost determinata prin gaz 

cromatografie. 

 Conţinutul în pigmenţi clorofilieni şi pigmenţi galbeni a fost 

determinat prin metoda ARNOU, care se bazează pe extracţia clorofilei din 

frunză în acetonă 80% şi aflarea extincţiei extractului la un spectofotometru 

la lungimea de undă de 645 nm, 663 nm şi 470 nm. 

 Calculul cantităţii de pigmenţi fotoasimilatori  s-a realizat folosind 

formulele : 
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 Clorofila a = 12,21 x A 663 - 2,81 x A 646 ( mg / ml extract ); 

Clorofila b = 20,13 x  A46 - 5,03 x A63 ( mg / ml extract ); 

Xantofila + Carotina = 1000 x A 470 - 3.27 x CA - 104 x Cb (mg / 
ml extract) 

        229 
în care:  

A 663 ; A 646 şi A 470 = valorile extincţiilor la lungimile respective 

de undă ; Ca si Cb = valorile cantităţii de clorofila a şi respectiv 

clorofila b. 

Determinarea conţinutului în pigmenţi antocianici s-a efectuat tot cu 

ajutorul spectofotometrului de tip SPEKOL (anterior s-a realizat extracţia 

acestora cu alcool metilic + 1 % acid clorhidric), iar citirea extincţiei s-a 

facut la lungimea de undă de 530 nm. 

Calculul conţinutului în pigmenţi antocianici s-a realizat cu ajutorul 

relaţiei :  

Antociani (mg/100g ) = E x 11,6    

 în care: 

E = valoarea extincţiei citite la spectrofotometru 

11,6 (100) = factor pentru calcularea conţinutului în antociani. 
           10 
 

Rezultatele obţinute au scos în evidenţă un comportament diferit în 

funcţie de specie şi agentul patogen. 

La măr infecţia produsă de virusul ACLSV a produs modificări în 

ceea ce priveşte conţinutul în macroelemente (tabelul 1). Se constată  o 

scădere a cantităţii de zahăr total în cazul infecţiei cu ACLSV de la o medie 

de 10,36 %, în cazul probelor neinfectate, la 9 % în cazul probelor infectate. 

Concentraţia în K, P, Ca, Mg a fost de asemenea diminuată diferenţele între 
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probele neinfectate şi neinfectate fiind în medie  de 0,03 %  pentru P,  0,32 

pentru K, 0,04 pentru ca şi 0,03 pentru Mg (valori exprimate în % din 

S.U.T.).  

Prezenţa virusului PDV la prun, produce o serie de modificări:  

Analiza datelor  din tabelul 2, arată că materialul biologic infectat 

are un conţinut mai redus în zahăr solubil la variantele infectate faţă de 

variantele neinfectate. 

Variantele infectate au prezentat, în funcţie de soi, cantităţi mai mici 

de zahăr  (diferenţele faţă de variantele neinfectate fiind cuprinse între 

82,90% şi 95,50% în  frunze şi între 61,50% şi 77,50% în ramuri). 
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Tabelul 1 

Conţinutul în macroelemente al fructelor de măr în urma 

infecţiilor virale cu virusul Apple chlorotic leaf spot 

 

Soiul Varianta Azot total % P % din 

S.U.T. 

 

K % din 

S.U.T. 

Ca % din 

S.U.T. 

Mg % din 

S.U.T. 

Wagener premiat neinfectat 10,0 0,14 2,63 0,11 0,05 

infectat 8,7 0,11 2,35 0,09 0,03 

Golden delicious neinfectat 11,9 0,17 2,54 0,18 0,06 

infectat 10,1 0,12 2,23 0,12 0,04 

Idared neinfectat 9,2 0,16 2,75 0,17 0,06 

infectat 8,2 0,12 2,40 0,12 0,03 

Media probe negative ACLSV 10,36 0,15 2,64 0,15 0,06 

Media probe pozitive ACLSV 9,00 0,12 2,32 0,11 0,03 
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 Tabelul 2 

Modificări cantitative în zahăr solubil apărute în urma infecţiilor cu Prune dwarf la prun  

 

Soiul Varianta Zahăr solubil 
% (frunze) 

% faţă de 
martor 

Zahăr solubil % 
(ramuri) 

% faţă de 
martor 

Renclod 
Althan  

neinfectat 6,75 100,00 1,30 100,00 
infectat 5,60 82,90 0,80 61,50 

Vânăt 
românesc 

neinfectat 5,63 100,00 1,60 100,00 
infectat 4,90 87,00 1,24 77,50 

Vânăt de 
Italia 

neinfectat 6,00 100,00 1,42 100,00 
infectat 5,40 90,00 1,05 73,94 

D’Agen neinfectat 5,65 100,00 1,40 100,00 
infectat 5,40 95,50 0,87 62,14 

Centenar neinfectat 6,00 100,00 1,38 100,00 
infectat 5,30 88,33 1,20 86,96 

Media probe negative 
PDV 

6,00 100,00 1,42 100,00 

Media probe pozitive 
PDV 

5,32 88,74 1,03 72,40 

 
Scăderea concentraţiei glucidelor în lăstari determină o rezistenţă mai 

slabă la ger, contribuind astfel la declinul prematur al pomilor virozaţi, mai ales 

în zonele cu temperaturi scăzute în cursul iernii. 

Analizele biochimice efectuate la soiuri de prun neinfectate şi  infectate 

cu virusul Prune dwarf,  au scos în evidenţă faptul că azotul total, din frunze şi 

ramuri, scade în urma infecţiei virale (tabelul 3). Diferenţele faţă de martor, au 

variat între 72,31% şi 83,33% în frunzele şi 72% - 75,46% când materialul 

biologic analizat a fost reprezentat de ramuri. 
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Tabelul 3 

Conţinutul în azot total în frunzele şi ramurile unor soiuri de  prun  

în urma infecţiilor cu Prune dwarf virus 

Soiul Varianta Azot total % 
(frunze) 

% faţă de 
martor 

Azot total % 
(ramuri) 

% faţă 
de 

martor 
Renclod Althan  neinfectat 1,80 100,00 1,26 100,00 

infectat 1,50 83,33 0,95 75,40 
Vânăt românesc neinfectat 1,95 100,00 1,38 100,00 

infectat 1,41 72,31 1,00 72,46 
Vânăt de Italia neinfectat 2,55 100,00 1,23 100,00 

infectat 1,85 72,55 0,90 73,17 
D’Agen neinfectat 2,60 100,00 1,25 100,00 

infectat 2,10 80,77 0,90 72,00 
 
 Rezultatele cu privire la conţinutul în aminoacizi liberi din frunzele unor 

soiuri de cais cu grade diferite de sensibilitate faţă de infecţiile cu Apple 

chlorotic leaf spot virus (ACLSV), sunt prezentate în tabelul 4 şi figura 3. 

 
Tabelul 4 

Conţinutul în aminoacizi liberi în frunzele unor soiuri de cais cu grade diferite 

de sensibilitate la atacul cu Apple chlorotic leaf spot virus 

SOIUL Gradul 
infecţiei 
 virale 

Ciste- 
ină 

Serină Treo- 
nină 

Alani-nă Tirozină Metio- 
nină 

Leucină 

mg alanină  
C.R. 2-63 F.S.A. 3,01 9,89 24,33 24,00 17,66 3,12 3,12 

N.J.A. 19 S.A. 3,12 10,00 24,66 24,33 18,33 3,33 3,33 

Stark Early 
Orange 

M.A. 3,33 12,00 26,00 26,00 18,66 3,56 3,56 

Royale F.P.A. 3,56 14,00 34,00 30,00 23,33 3,89 3,78 

Earliril S.A. 3,76 14,76 34,66 33,66 24,66 4,00 3,89 

Timpurii de 
Chişinău 

F.P.A. 4,02 14,89 33,53 24,33 3,76 3,76 3,89 



 30 
 

 

 
           Aminoacizi liberi                                       Aminoacizi totali 

Fig. 3- Conţinutul în aminoacizi liberi în frunzele unor soiuri de cais cu grade diferite de 

sensibilitate la atacul cu Apple chlorotic leaf spot virus 

 

Datele înscrise în tabelul 4 evidenţiază că, în frunzele de cais, în 

cantitate mai mare se găsesc aminoacizii liberi: serina, treonina, alanina şi 

tirozina, iar în cantitate mai mică aminoacizii: cisteina, metionina şi leucina. 

Referitor la conţinutul în aminoacizi liberi, soiurile mai sensibile au un conţinut 

mai mare, deci acumularea lor, contribuie la sensibilizare, deoarece creşterea 

conţinutului în aminoacizi în ţesutul bolnav faţă de ţesutul sănătos se explică 

prin reducerea sintezei proteice cât şi prin intensificarea descompunerii 

proteinelor.   

În ceea ce priveşte conţinutul frunzelor de cais în substanţa uscată 

(tabelul 5), analizele efectuate în două perioade diferite de vegetaţie (la 

începutul lunii iunie şi la sfârşitul lunii octombrie), arată că soiurile cu o 
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rezistenţă sporită faţă de infecţia cu Apple chlorotic leaf spot virus au prezentat 

un conţinut mai mare de substanţă uscată (figura 4). Astfel, la soiurile de cais 

'CR 2-63', 'NJA 19' şi 'Stark Early Orange', conţinutul în substanţă uscată  a 

fost, în medie, de 35,26 g, 33,60 g şi respectiv 32,08 g. Comparativ, soiurile cu 

o sensibilitate ridicată, 'Earliril' şi 'Timpurii de Chişinău', au prezentat un 

conţinut în substanţă uscată mai mic (31,94 şi respectiv 26,29g). 
    

   Tabelul 5 
Conţinutul în substanţă uscată şi apă totală din frunzele unor soiuri de cais în  

două stadii de vegetaţie  

Soiul Gradul 
infecţiei 
virale 

Perioada 
medie 

Greut. 
proaspătă a 

frunz. (g) 

Greut. 
 uscată  

const. totală 
(g) 

Subst.  
uscată  

const. (g) 

Apă 
 totală  

(%) 

 
C.R. 2-63 

 iunie 56,0 20,7833 37,12 62,82 
F.S.A. octombrie 50,0 16,7132 33,40 66,60 

 Media 53,0 18,7483 35,26 64,74 
 
N.J.A. 19 

 iunie 85,0 31,0225 36,60 63,50 
S.A. octombrie 50,0 15,3545 30,70 69,30 

 Media 68,0 23,1885 33,60 66,40 
Stark 
Early 
Orange 

 iunie 52,0 18,1097 34,83 65,17 
M.A. octombrie 56,0 18,4203 29,32 70,68 

 Media 54,0 17,2650 32,08 67,92 
 
Royale 

 iunie 60,0 37,0599 34,02 65,98 
P.A. octombrie 50,0 15,1237 30,26 69,74 

 Media 55,0 26,0963 32,14 67,86 
 
Earliril 

 iunie 38,0 12,4078 32,65 67,35 
F.P.A. octombrie 43,0 13,4763 31,23 68,77 

 Media 41,0 12,9421 31,94 68,06 
Timpurii 
de 
Chişinău 

 iunie 50.0 15,1337 30,27 69,73 
F.P.A. octombrie 41,0 13,3135 22,30 77,70 

 Media 46,0 14,2236 26,29 73,71 
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Comparând conţinutul procentual în substanţă uscată a frunzelor, în 

urma determinărilor efectuate în două perioade diferite de vegetaţie, s-a 

constatat că vara, biosinteza de substanţă uscată este mai mare faţă de toamna, 

când pomii se pregătesc pentru sezonul rece, astfel încât din frunze prin 

fenomenul de translocaţie, o parte din substanţele asimilate migrează spre 

organele de consum (ramuri, trunchi, rădăcini).                                                                                          

La soiurile sensibile sau cu comportare slabă la atacul virusului, 

fenomenul se explică şi prin defolierea prematură (iulie-august) a pomilor. Din 

datele tabelului 5 se evidenţiază de asemenea corelaţia directă între conţinutul 

în apă al frunzelor şi comportarea diferită a soiurilor de cais faţă de atacul 

virusului. În acest caz un procent mai scăzut al apei totale din frunze 

caracterizează o rezistenţă mai mare a soiurilor la infecţie. 

 
Fig. 4- Conţinutul în substanţă uscată şi apă totală din frunzele de cais în  

două stadii de vegetaţie diferite 

Apă totală % Substanţă uscată % 
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Referitor la compoziţia chimică a fructelor,  (tabelul 6) se constata un 

conţinut mai ridicat pentru substanţa uscată, aciditate şi zahărul total al fructelor 

neinfectate comparativ cu cele care prezintă grade diferite de  atac ale  virusului 

cu Apple chlorotic leaf spot virus. Această situaţie evidenţiază un dezechilibru 

biochimic materializat printr-un metabolism complet modificat al pomilor 

infectaţi. Corespunzător acestor modificări calitative se înregistrează şi o 

diminuare cantitativă a producţiei, oglindită prin valorile uşor scăzute ale 

greutăţii unui fruct şi respectiv a unui sâmbure. 

 
Tabelul 6 

Compoziţia chimică a fructelor de cais sănătoase şi atacate  

de  Apple chlorotic leaf spot virus 

 

Soiul Starea 
fitosanitară 

Producţia Greut. la 
fructe (g) 

Greut. la 
sâmb. (g) 

Acid. mg% 
acid malic 

S.U. 
% 

Zahăr 
total 
g% 

kg/pom t/ha 

Stark 
Early 
Orange 

neinfectat 
infectat 

25,0 
10,0 

12,3 
4,9 

37,5 
20,0 

3,0 
2,5 

0,90 
0,63 

12,5 
10,2 

10,7
2 

8,33 
Earliril neinfectat 

infectat 
25,0 
13,0 

12,3 
6,4 

41,5 
35,5 

3,0 
1,7 

1,11 
0,85 

11,5 
7,9 

9,71 
5,09 

Royale neinfectat 
infectat 

20,0 
14,0 

9,9 
6,9 

35,5 
22,0 

3,0 
2,8 

1,34 
0,80 

12,0 
11,0 

10,2
5 

9,13 
C.R. 2-63 neinfectat 

infectat 
30,0 
24,0 

14,8 
11,8 

34,0 
22,5 

2,5 
2,0 

2,03 
1,11 

12,0 
10,8 

10,2
5 

8,98 
N.J.A. 19 neinfectat 

infectat 
25,0 
20,0 

12,3 
9,9 

41,5 
30,0 

2,0 
1,7 

1,85 
1,44 

10,0 
9,3 

8,13 
7,38 

Timpurii 
de 
Chişinău 

neinfectat 
infectat 

30,0 
23,0 

14,8 
11,3 

26,0 
18,0 

3,0 
1,5 

0,62 
0,42 

10,5 
7,4 

8,65 
5,34 
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Datele sunt orientative deoarece în cadrul fiecărui soi pomii prezentau 

un grad diferit de infecţie virală cu  Apple chlorotic leaf spot virus. Din analiza 

datelor tabelului 7 şi figura 5, se evidenţiază faptul că, scăderea pigmenţilor 

asimilatori, pe forme “a”, “b” şi “c” şi în mod deosebit a raportului 
a b

c


, este 

un indiciu evident de apariţie a unor factori dăunători proceselor metabolice 

normale, în cazul nostru comportarea diferenţiată a soiurilor de cais, faţă de 

atacul infecţiilor cu Apple chlorotic leaf spot virus. În general, la cais, în cazul 

soiurilor sensibile la atacul virusului  Apple chlorotic leaf spot virus, raportul 

a b
c


 este mult mai mic decât la cele rezistente. Acest lucru este evident, 

comparând valoarea raportului înregistrată la soiurile sensibile Timpurii de 

Chişinău şi Earliril care a oscilat între 2,22 şi 2,45 mg/g substanţă proaspătă. 

Comparativ la soiurile rezistente CR 2-63 şi NJA 19; valoarea raportului 

a oscilat între 2,76 şi 2,86 mg/g substanţă proaspătă. 
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Tabelul 7 
 

Conţinutul în pigmenţi asimilatori din frunzele unor soiuri de cais 

(mg/g substanţă proaspătă) infectate cu  Apple chlorotic leaf spot virus 

 

Specia şi 
soiul 

Gradul 
 infecţiei  

virale 

Perioada 
medie 

a
663

 
b

645
 

c
472

 
Pigmenţi  

totali 
Raport 
a b

c


 

 
C.R. 2-63 

 iunie 0,9803 0,3616 0,3384 1,6803 3,9654 
F.S.A. octombrie 0,3294 0,1233 0,2900 0,7427 1,5610 

 Media 0,6549 0,2425 0,3142 1,2116 2,86 
 
N.J.A. 19 

 iunie 1,3699 0,5516 0,4431 2,3646 4,3365 
S.A. octombrie 0,6900 0,2279 0,5812 1,4891 1,5652 

 Media 1,0230 0,3898 0,5122 1,9250 2,76 

Stark 
Early 
Orange 

 iunie 1,9851 0,4486 0,7251 3,1588 3,3564 
M.A. octombrie 0,7222 0,1899 0,4926 1,4891 1,5652 

 Media 1,3537 0,3193 0,6084 2,2819 2,75 
 
Royale 

 iunie 2,1560 0,7037 0,7412 3,6009 3,8582 
P.A. octombrie 0,9633 0,2435 0,7598 1,9666 1,5883 

 Media 1,5597 0,4736 0,7734 2,8067 2,63 
 
Earliril 

 iunie 1,7866 0,8119 0,7049 3,3034 3,6863 
F.P.A. octombrie 0,8729 0,2822 0,8056 1,9007 1,3594 

 Media 1,3298 0,5171 0,7553 2,6032 2,45 
Timpurii 
de 
Chişinău 

 iunie 1,4327 0,5722 0,7452 2,7501 2,6904 
F.P.A. octombrie 0,9385 0,1839 0,6647 1,7871 1,6886 

 Media 1,1856 0,3781 0,7050 2,2687 2,22 
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Fig.5- Concentraţia pigmenţilor asimilatori din frunzele unor soiuri de cais 

(mg/g substanţă proaspătă) 

 

Analiza variaţiei procentuale a glucidelor (îndeosebi a celor solubile în 

apă) ca principali produşi primari ai fotosintezei, constituind substratul 

respirator, plastic şi de rezervă al pomilor, evidenţiază un metabolism deficitar 

(tabelul 8) în cazul soiurilor mai sensibile la  atacul virusului.  

Datele acestui tabel, evidenţiază faptul că soiurile cu un grad sporit de 

rezistenţă faţă de infecţiile cu Apple chlorotic leaf spot virus prezintă o cantitate 

mai mare a formelor solubile şi direct reducătoare respectiv glucoza şi fructoza 

(figura 6). De asemenea valoarea procentuală a glucidelor totale este mai 

ridicată la determinările efectuate vara comparativ cu cele efectuate toamna. 

Aceasta explică faptul că o anumită compoziţie a sucului celular poate 

determina mascarea sau chiar dispariţia simptomelor de infecţii virale în timpul 

verii datorită temperaturilor ridicate înregistrate în acest sezon. 

Pigmenţi totali a + b 
   c 



 37 
 

Tabelul 8 

 

Conţinutul în glucide pe forme şi totale din frunzele unor soiuri de cais  

(mg/g substanţă uscată) infectate cu  Apple chlorotic leaf spot virus 

 

Specia 
şi soiul 

Gradul 
infecţiei 
virale 

Perioada 
medie 

Forma de glucide (g.glucoză/g S.U.): 
Glucide 
direct 
reduc. 

Glucide  
solub. 
 în apă 

Glucide 
 insolub.  
în apă 

Totale Raport 
solub.  

insolub. 
 
C.R. 2-63 

 iunie 28,41 1,11 28,38 57,90 1,04 
F.S.A. octombrie 19,83 2,00 16,07 37,90 1,35 

 Media 24,12 1,55 19,25 47,90 1,33 
 
N.J.A. 19 

 iunie 28,30 1,80 20,92 51,02 1,43 
S.A. octombrie 15,82 2,88 18,84 37,54 0,99 

 Media 22,06 2,34 19,88 44,28 1,22 
Stark 
Early 
Orange 

 iunie 30,00 1,10 18,69 49,79 1,66 
M.A. octombrie 14,09 2,20 20,58 36,87 0,79 

 Media 22,04 1,15 19,63 43,34 1,18 
 
Royale 

 iunie 24,44 3,40 20,16 48,00 1,28 
P.A. octombrie 12,01 5,73 17,00 34,74 1,04 

 Media 18,22 4,57 18,58 41,37 1,12 
 
Earliril 

 iunie 20,28 0,90 24,60 45,78 0,86 
F.P.A. octombrie 6,64 3,69 15,03 25,36 0,69 

 Media 13,46 2,29 19,81 35,57 0,77 
Timpurii 
de 
Chişinău 

 iunie 13,20 4,08 18,90 36,18 0,91 
F.P.A. octombrie 10,09 3,41 17,94 31,44 0,75 

 Media 11,64 3,74 18,42 33,80 0,83 
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Fig. 6- Conţinutul procentual în glucide pe forme şi totale din frunzele unor soiuri de cais 

(mg/g substanţă uscată) infectate cu  Apple chlorotic leaf spot virus 

 

În ceea ce priveşte conţinutul în substanţe minerale, este cunoscut faptul 

că virusurile care produc mozaicuri determină creşteri de concentraţie în azot, 

iar cele care produc îngălbeniri determină scăderi. În ceea ce priveşte 

elementele minerale K şi P; cu cât cantitatea acestor elemente în frunze este mai 

ridicată, cu atât rezistenţa soiurilor faţă de atacul virusului este mai mare. Foarte 

semnificativă în acest sens este compararea soiului de cais 'Timpurii de 

Chişinău' apreciat ca foarte sensibil la atacul virusului, la care s-au înregistrat în 

medie 2,11 g N total la 100 g S.U. şi respectiv 0,28 g P2O5 şi 0,42 g K2O 

comparativ cu soiul 'CR 2-63' apreciat ca rezistent la care s-au înregistrat în 

medie 0,97 N total la 100 g S.U. şi respectiv 0,90 g P2O5 şi 0,79 g K2O. 

Glucide direct 
reducătoare Glucide totale Solubile/insolubile 
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Tabelul 9 

 

Conţinutul în elemente minerale din frunzele unor soiuri de cais 

(g elemente / 100 g substanţă uscată) infectate cu  Apple chlorotic leaf spot virus 

 

Specia şi 
soiul 

Gradul 
infecţiei 
virale 

Perioada 
medie 

N  
total 

P2O5 K2O Na2O CaO Total 
elemente  
minerale 

 
C.R. 2-63 

 iunie 1,97 1,53 0,95 0,14 0,40 4,99 
F.S.A. octombrie 0,98 0,27 0,63 0,15 0,38 2,41 

 Media 0,97 0,90 0,79 0,14 0,39 3,70 
 

N.J.A. 19 
 iunie 1,07 1,28 0,86 0,10 0,33 3,64 

S.A. octombrie 0,64 0,26 0,60 0,13 0,32 1,95 
 Media 0,85 0,77 0,73 0,11 0,32 2,79 

Stark 
Early 

Orange 

 iunie 1,21 1,25 0,81 0,12 0,30 3,69 
M.A. octombrie 0,80 0,23 0,42 0,11 0,29 1,85 

 Media 1,00 0,74 0,61 0,11 0,29 2,77 
 

Royale 
 iunie 2,43 1,10 0,80 0,09 0,28 4,70 

P.A. octombrie 1,05 0,21 0,43 0,09 0,24 2,02 
 Media 1,74 0,65 0,61 0,09 0,26 3,36 

 
Earliril 

 iunie 2,60 1,04 0,74 0,07 0,29 4,74 
F.P.A. octombrie 1,50 0,21 0,32 0,07 0,26 2,36 

 Media 2,05 0,62 0,53 0,07 0,44 3,55 
Timpurii 

de 
Chişinău 

 iunie 2,68 0,46 0,60 0,08 0,27 4,09 
F.P.A. octombrie 1,55 0,11 0,25 0,07 0,24 2,22 

 Media 2,11 0,28 0,42 0,07 0,25 3,15 
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  Tabelul 10 

 

Variaţia procentuală a proteinei brute (%) în frunzele unor soiuri de cais infectate  cu  

Apple chlorotic leaf spot virus 

                         

Specia şi 

soiul 

Gradul 

infecţiei 

virale 

Perioada de vegetaţie Media 

anuală În plină vegetaţie 

 (iunie) 

La sfârşitul  

sezonului 

 (octombrie) 

C.R. 2-63 F.S.A. 16,18 8,38 12,28 

N.J.A. 19 S.A. 15,77 6,63 11,20 

Stark Early Orange  M.A. 12,35 8,69 10,52 

Royale P.A. 11,20 7,60 9,40 

Earliril F.P.A. 7,59 6,64 7,08 

Timpurii de Chişinău F.P.A. 6,70 4,06 5,38 

 

 

Tabelul 10 şi figura 7, evidenţiază faptul că media valorii proteinei brute 

(%), scade odată cu creşterea sensibilităţii soiurilor faţă de atacul virusului 

Apple chlorotic leaf spot virus. De la valoarea de 12,28% înregistrată la soiul cu 

rezistenţă sporită 'CR 2-63', scade la 5,38% la soiul foarte sensibil 'Timpurii de 

Chişinău'. 
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Fig. 7 - Variaţia procentuală a proteinei brute (%) în frunzele 

unor soiuri de cais infectate cu  Apple chlorotic leaf spot virus 

 
Tabelul 11 

Conţinutul în polifenoli, fenoli totali şi substanţe tanoide 

din frunzele unor soiuri de cais în urma infecţiei cu  Apple chlorotic leaf spot virus 

Specia şi soiul Gradul 
infecţiei virale 

Polifenolioxidaza  
ml 

I2O, (0,01 n) 

Subst. tanoide 
 g% 

Fenoli totali mg  
acid galic 

C.R. 2-63 F.S.A. 0,35 2,98 80,0 

N.J.A. 19 S.A. 0,30 2,78 73,0 

Stark Early Orange M.A. 0,25 2,67 62,6 

Royale P.A. 0,15 2,50 40,0 

Earliril F.P.A. 0,10 2,62 45,0 

Timpurii de Chişinău F.P.A. 0,05 2,56 50,0 

Începutul 
 vegetaţie  

Sfârşitul  
vegetaţiei Media  

anuală 
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La cais, conţinutul în polifenoli, substanţe tanoide, cu rol în catalizarea 

de sinteză a fitoalexinelor şi a altor compuşi ca inhibitori ai procesului infecţios, 

se găseşte în cantitate mai mare la soiurile cu rezistenţă sporită faţă de infecţia 

virală şi în cantitate mai mică la soiurile sensibile (tabelul 11, figura 8). 

 

 
 

 

Fig. 8. - Conţinutul în polifenoli, fenoli totali şi substanţe tanoide din frunzele unor soiuri 

de cais infectate cu  Apple chlorotic leaf spot virus 

 

La soiurile rezistente de cais, 'CR 2-63', 'N.J.A.19' şi 'Stark Early 

Orange', acest conţinut oscilează între 0,25 şi 0,35 ml I2 0,01 n, iar la soiurile 

sensibile şi foarte sensibile 'Royale', 'Earliril' şi 'Timpurii de Chişinău' între 0,05 

şi 0,15 ml I2 0,01 n.  

Polifenolioxidaza ml I2O, Subst. tanoide g% 

 
Fenoli totali mg acid galic 
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Scara rezistenţei naturale a acestor soiuri de cais este dată şi de 

conţinutul în substanţe tanoide cu rol inhibitor al procesului infecţios viral. La 

soiul rezistent 'C.R. 2-63', cantitatea de substanţe tanoide a fost de 2,98%. 

Substanţele fenolice care se opun prima dată pătrunderii şi multiplicării 

virusului în organismul vegetal şi din care prin oxidare rezultă chinonele, 

substanţe extrem de toxice pentru particulele virale, în cantitatea cea mai mare 

la soiul cu rezistenţă sporită, de exemplu 'C.R.2-63', fiind de 80 mg acid galic 

(tabelul 11). 

La prun şi piersic se constata ca probele depistate negativ la analiza 

DAS ELISA au un conţinut  mai ridicat de polifenoli, între 15,08 ('Centenar') si 

16,87 mg/g EGA ('Adaptabil') (tabelul 12).  La probele depistate pozitiv, 

conţinutul in polifenoli totali este mai scăzut (11,07 mg/g EGA la 'Centenar' si 

11,00 mg/g EGA la 'Adaptabil').  
Tabelul 12 

Conţinutul in polifenoli totali la prun şi piersic(mg/g) 

 

Denumire soi Rezultate analiza  

mg/l 

Masa proba PT mg/g E G.A. 

Centenar pozitiv PDV 79,30 1,43 11,07 

Centenar negativ 105,10 1,39 15,08 

Adaptabil pozitiv ACLRV 77,40 1,41 11,00 

Adaptabil negativ 119,00 1,41 16,87 

 

Modificările care apar în urma infecţiei pot să fie şi de ordin morfologic 

(figura 9):  

-frunzele sunt clorotice (îngălbenite); 
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-dimensiunile frunzelor sunt mai reduse la cele atacate decât la cele 

neatacate; 

-tendinţa de răsucire a frunzelor dă acestora aspect de bărcuţă; 

-lăstarii au internoduri scurte sunt ramificaţi anormal; 

-liberul este necrozat. 

 
Fig. 9 - ACLRV la portaltoiul Adaptabil 

 

Cercetările cu privire la variaţia unor indicatori fiziologici la soiurile 

rezistente sau sensibile la atacul virusului Apple chlorotic leaf spot virus,  sunt 

prezentate în tabelul 13. Din analiza acestora s-au remarcat diferenţe 

semnificative între valorile unor indici fiziologici din frunzele unor soiuri 

rezistente ('CR 2-63') comparativ cu cele aparţinând unor soiuri sensibile 

('Timpurii de Chişinău') la infecţiile virale. 

Astfel, în cazul soiului rezistent 'CR2-63' transportul electroliţilor prin 

membrane a fost de 0,95 ori mai mic faţă de soiul sensibil 'Timpurii de 

Chişinău'. 
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Tabelul 13  

 

Variaţia unor indicatori fiziologici la două soiuri de cais din clase diferite de rezistenţă 

faţă de infecţiile cu  Apple chlorotic leaf spot virus 

 

Soiul 

Transport 
ioni  prin 

membrane 
(µ s/g/20ml/ 

H2O 
distilata) 

lndice 
de 

permea 
bilitate 

(IP) 

Total 
electroliţi 

(µ s/g/20ml/ 
H2O 

distilata) 
 

 lntensitatea 
respiratiei 
mgCO2/ 

kg/h 

Fotosinteza 
mgCO2/ 

m2/h 

C.R. 2-63 
rezistent 97,8593 0,1052 930 438,8724 16,46 

Timpuriu de 
Chişinău 
 foarte sensibil 

102,6786 0,0766 1340 
 

666,2155 
 

4,91 

 

Conţinutul total în electroliţi la soiul rezistent a fost mai mic decât la 

soiul sensibil şi anume de 930 µ s/g/20ml/apă distilată faţă de 1340 µ 

s/g/20ml/apă distilată.  

Valorile celor doi indicatori prezentaţi anterior, prin calculul IP (care 

reprezintă raportul între transportul ionilor prin membrană şi conţinutul total în 

electroliţi) avem o imagine mai clară a gradului de selectivitate al membranei. 

În cazul soiului rezistent, IP a fost mai mare (0,1052) faţă de cel al soiului 

sensibil (0,0766). În ceea ce priveşte intensitatea respiraţiei în cazul soiului 

rezistent sau sensibil la atacul virusului Apple chlorotic leaf spot virus  s-a 

observat de asemenea diferenţe semnificative. 

In cazul soiului rezistent intensitatea respiraţiei a fost de 438,8724 mg 

CO2/kg/h faţă de soiul sensibil în care a crescut la 666,2155 mgCO2/kg/h. 

Intensitatea respiraţiei în frunzele soiului rezistent ('CR 2-63') prezintă valori 
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mai scăzute comparativ cu cea a soiului sensibil la care respiraţia este mai 

intensă. 

În ceea ce priveşte intensitatea fotosintezei în cazul soiului rezistent 

comparativ cu cel sensibil la atacul patogenului s-a observat că aceasta a scăzut 

mult în ţesutul atacat fiind de 4,91 mg CO2/dm2/h faţă de 16,46 mgCO2/dm2/h 

în ţesutul neatacat. 

Constatându-se diferenţa între valorile unor procese fiziologice 

înregistrate în cazul soiurilor rezistente comparativ cu cele sensibile, 

determinările au fost efectuate la un număr mai mare de soiuri şi hibrizi de cais 

cunoscuţi ca având o comportare diferită faţă de atacul infecţiilor cu Apple 

chlorotic leaf spot virus. Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul 14. Din 

analiza acestora reiese faptul că valorile transportului electroliţilor prin ţesut, în 

două faze diferite de vegetaţie, au fost diferite şi, de asemenea, s-au înregistrat 

diferenţe între soiuri în funcţie de gradul de rezistenţă al acestora la infecţia 

virală. Astfel, la soiul 'Timpurii de Chişinău' considerat sensibil la atacul 

virusului Apple chlorotic leaf spot virus, valorile transportului ionilor prin 

membrane au fost de 176,90 µ s/g/20ml/apă distilată pentru luna aprilie şi de 

108,0247 µ s/g/20ml/apă distilată pentru luna august. Se observă o scădere 

progresivă a valorii IP pe parcursul perioadei de vegetaţie. De asemenea, la 

soiul sensibil 'Timpurii de Chişinău', valorile IP, parametru care exprimă mai 

clar permeabilitatea membranelor, a fost mai mică (0,0529) faţă de soiul 

rezistent 'CR 2-63'  la care IP a fost de 0,0746. Aceasta arată creşterea 

selectivităţii membranelor corelat cu gradul de rezistenţă faţă de atacul 

virusului. Astfel se poate aprecia că este posibilă stabilirea unei corelaţii între 
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rezistenţa soiului la atacul virusului Apple chlorotic leaf spot virus şi valorile 

unor indici fiziologici, existând diferenţe între soiurile rezistente şi cele 

sensibile. 
Tabelul 14 

 

Dinamica unor parametri fiziologici la unele soiuri de cais cu rezistenţă  

diferită faţă de atacul virusului  Apple chlorotic leaf spot  

 

SOIUL Transport electroliţi prin 
membrane  

µ s/g/20ml/apă distilată 

Total electroliţi 
µ s/g/20ml/apă distilată 

Indice de 
permeabilitate 

02 aprilie 05 august 02 aprilie 05 august 

C.R. 2-63 183,09 58,1818 32530,12 650 0,0746 

N.J.A. 19 139,39 57,1428 28816,19 550 0,0601 

Stark Early 

Orange  
197,67 88,1758 29824,56 610 0,0934 

Royale 148,81 82,7814 30219,78 500 0,0895 

Earliril 118,26 55,5555 28906,25 485 0,0529 

Timpurii de 
Chişinău 176,90 108,0247 13097,07 650 0,1309 
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C A P I T O L U L  I I I 

DETECŢIA VIRUSURILOR 
 

III.1. Metode de testare 

 

 În cadrul virologiei pomicole o problemă foarte importantă o constituie 

detectarea şi identificarea virusurilor.  

Metodele pentru detectarea principalelor virusuri şi phytoplasme sunt 

stabilite periodic de European and Mediterranean Plant Protection Organization 

OEPP. Standardele OEPP sunt supuse unei revizuiri periodice.  

Conform acestor standarde metodele recomandate pentru detectarea 

bolilor virotice şi fitoplasmelor sunt cuprinse în tabelele 15, 16,17,18 19. 
Tabelul 15  

Metode pentru detectarea virusurilor la măr, păr şi gutui 

 

Apple chlorotic leaf spot trichovirus (ACLSV) 

►Indicatori lemnoşi  în câmp pentru Malus Simptome 

-Malus platycarpa (3/-/2y)  Inele clorotice şi desene lineare pe 

frunze. 

-Malus sylvestrtis R 12740 7A (3/-/2y) Distorsiuni ale frunzelor şi piticire. 

-Pyronia veitchii (3/-/2y) Inele şi mozaic în benzi  

  ►Indicatori lemnoşi  în câmp pentru Pyrus şi 

Cydonia 

 

-Cydonia oblonga C7/I (3/-/2y) Inele şi mozaic în benzi 

-A20 (3/-/2y) Inele şi mozaic în benzi 

-Beurré Hardy  (3/-/2y) Inele şi mozaic în benzi 
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-Pyronia veitchii (3/-/2y) Inele şi mozaic în benzi 

  ►Indicatori lemnoşi  în seră pentru Malus  

-Malus platycarpa (3/-/20/8w) Inele clorotice şi desene lineare pe 

frunze. 

-Malus sylvestrtis R 12740 7A (3/22/4W) Distorsiuni ale frunzelor şi piticire 

  ►Indicatori lemnoşi  în seră pentru Pyrus şi Cydonia  

-Nouveau Poiteau (3/22/10w) Inele şi mozaic în benzi 

  ►Indicatori ierboşi  

-Chenopodium quinoa, Chenopodium amaranticolor, 

Nicotiana occidentalis 37 ׳ B׳  

 

► Test serologic şi molecular: -ELISA, RT-PCR,  

IC-RT-PCR 

 

■ Transmitere naturală: necunoscută  

Apple stem-grooving capillovirus (ASGV) 

►Indicatori lemnoşi  în câmp pentru Malus  

-Virginia Crab (3/-/3y) Caneluri necrotice pe cilindrul 

lemnos. 

►Indicatori lemnoşi  în câmp pentru Pyrus şi Cydonia  

-Virginia Crab (3/-/3y) Caneluri necrotice pe cilindrul 

lemnos. 

-Pyronia veitchii (3/-/3y) Caneluri necrotice pe cilindrul 

lemnos. 

►Indicatori lemnoşi  în seră pentru Malus  

-Virginia Crab (3/-/3y) Caneluri necrotice pe cilindrul 

lemnos. 

-Malus micromalus GMAL273 (4/26-32/4w) Pete clorotice/nectrotice, epinastie, 

necroze ale tulpinii. 

 ►Indicatori lemnoşi  în seră pentru Pyrus şi Cydonia  
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-Virginia Crab (3/26/8w) Caneluri necrotice pe cilindrul 

lemnos. 

  ►Indicatori ierboşi  

-Chenopodium quinoa  

  ► Test serologic şi molecular  

-ELISA, RT-PCR,   

■ Transmitere naturală: necunoscută  

Apple stem-pitting foveavirus (ASPV) 

►Indicatori lemnoşi  în câmp pentru Malus  

-Pyronia veitchii (3/-/2y)  Adâncituri în xilem. 

-Spy 227 (3/-/2y) Epinastie şi declin. 

-Virginia Crab (3/-/3y) Adâncituri în xilem 

►Indicatori lemnoşi  în câmp pentru Pyrus şi Cydonia  

-Jules d'Arolles (3/-/2y) Îngălbenirea/înroşirea nervurilor şi 
împestriţarea limbului de-a lungul 
nervurilor. 

-Pyronia veitchii (3/-/2y)  Adâncituri în xilem 

-Virginia Crab (3/-/3y) Adâncituri în xilem 

►Indicatori lemnoşi  în seră pentru Malus  

-Pyronia veitchii (3/22/8w) Adâncituri în xilem 

-Spy 227 (3/24/12w) Epinastie şi declin. 

-Virginia Crab (3/26/4w) Adâncituri în xilem 

►Indicatori lemnoşi  în seră pentru Pyrus şi Cydonia  

-Pyronia veitchii (3/22/8w) Adâncituri în xilem 

-Virginia Crab (3/26/4w) Adâncituri în xilem 

►Indicatori ierboşi  

-Nicotiana occidentalisssp. Obliqua  

-Nicotiana occidentalis '37 B'  

► Test serologic sau molecular: -ELISA, PCR  
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■ Transmitere naturală: necunoscută  

Apple proliferation phytoplasma 

►Indicatori lemnoşi  în câmp   

- Golden Delicious  (5/-/2y) Mături de vrăjitoare şi mărirea 
stipelelor. 

► Test serologic sau molecular: PCR  

► Test microscopic: DAPI  

■ Transmitere naturală: posibil prin afide  

Pear decline phytoplasma 

►Indicatori lemnoşi  în câmp  

-Doyenné du Comice (3/-/2y) Increţirea frunzelor şi colorarea 
frunzelor toamna timpuriu. 

-Pyronia veitchii (3/-/2y)  

► Test serologic sau molecular: PCR  

► Test microscopic: DAPI  

■ Transmitere naturală:  Psylla pyri  

 

Tabelul 16.  

Metode pentru detectarea virusurilor la migdal, cais, piersic şi prun 

Apple chlorotic leaf spot trichovirus (ACLSV) 
 Simptome  

►Indicatori lemnoşi  în câmp   

- Puieţi de GF305 sau  Elberta (3/-/2y) Pete verde inchis adâncite în ţesutul 
frunzei. 

►Indicatori lemnoşi  în seră  

-Puieţi de GF305 (5/20/12w) Pete verde inchis adâncite în ţesutul 
frunzei. 

►Indicatori ierboşi Chenopodium quinoa, 
Chenopodium amaranticolor. 

Chenopodium quinoa, Chenopodium amaranticolor.  

► Test serologic sau molecular: ELISA, PCR  ELISA, PCR and IC-PCR. 
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■ Transmitere naturală: necunoscută  

Apple Mosaic Virus (ApMV) 
►Indicatori lemnoşi  în câmp  

-GF305 sau Elberta puieţi sau prun Ersinger (3/-/2y) Frunzele infectate prezintă pete 
verde- galbui, galben deschis 
inelare sau benzi distribuite 
neregulat pe suparfaţa limbului. 

►Indicatori lemnoşi  în seră  

-GF305 sau Elberta puieţi (5/20/12w) Frunzele infectate prezintă pete 
verde- galbui, galben deschis 
inelare sau benzi distribuite 
neregulat pe suparfaţa limbului. 

►Indicatori ierboşi  

-peste 65 de specii de plante erbacee  din 19 familii sunt 

susceptibile la inocularea mecanica. Printre acestea 

sunt: C. quinoa, C. amaranticolor, Cucumis sativus, 

Cucurbita maxima, Nicotiana clevelandii, Petunia 

hybrida. 

 

► Test serologic sau molecular: ELISA  

■ Transmitere naturală: necunoscută.  

Cherry Green Ring Mottle Virus (CGRMV) 
►Indicatori lemnoşi  în camp   

- Bing, Shirofugen, Kwanzan (3/-/2y) Epinastia frunzişului, pete mici pe 
nervuri, încreţirea frunzelor 
infectate. Scoarţa este adesea 
brazdată de fisuri longitudinale. 

►Indicatori lemnoşi  în seră  

-  

►Indicatori ierboşi  

-Impossible, at present  

► Test serologic sau molecular: PCR  

■ Transmitere naturală: necunoscută 
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Mirobolan Latent Ringspot Nepovirus (MLRSV) 
►Indicatori lemnoşi  în camp -  

-  

►Indicatori lemnoşi  în seră  

-GF305 sau Elberta puieţi  (5/20/12w) Piticirea plantelor, internoduri 
scurte şi apariţia rozetelor de frunze 

►Indicatori ierboşi  

-C. quinoa  

► Test serologic sau molecular: ELISA  

■ Transmitere naturală: necunoscută  

Plum Pox Virus PPV 
►Indicatori lemnoşi  în camp  

-GF305, Elberta, , P. tomentosa (3/-/2y) Frunzele infectate au aspect pestriţ, 
sunt deformate şi nervurile sunt 
îngălbenite. Izolatele severe produc 
necroze şi piticirea întregii plante.   

-GF 31 (1/-/1y) Pete ruginii închise şi crăparea 
scoarţei. 

  

►Indicatori lemnoşi  în seră  

-GF305 puieţi (5/20/12w) Frunzele infectate au aspect pestriţ, 
sunt deformate şi nervurile sunt 
îngălbenite. Izolatele severe produc 
necroze şi piticirea întregii plante.   

►Indicatori ierboşi  

Chenopodium foetidum, N. clevelandii  

► Test serologic sau molecular: ELISA sau PCR. 

Datorită distribuţiei neregulate a virusului în pomul 

infectat, se recoltează mai multe probe pentru testare 

dintrun pom.  

 

■ Transmitere naturală:  afide  
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Prune Dwarf Virus PDV 
►Indicatori lemnoşi  în camp   

Bing (3/-/2y) Pete şi innele clorotice 

Shirofugen (5/-/6-52w) Ţesuturi necrozate şi gomoze în 
jurul mugurelui inserat în lăsarul de 
1 an. 

GF305 puieţi  (3/-/2y) Frunzele inefectate sunt mai mici. 
Plata este pitică şi internodurile 
sunt scurte. 

►Indicatori lemnoşi  în seră  

GF305 puieţi (5/20/12w) Frunzele inefectate sunt mai mici. 
Plata este pitică şi internodurile 
sunt scurte 

►Indicatori ierboşi  

C. sativus, C. maxima  

► Test serologic sau molecular: ELISA, PCR  

■ Transmitere naturală: polen, seminţe  

Prunus Necrotic Ring Spot Virus (PNRSV) 
►Indicatori lemnoşi  în camp  

-Bing (3/-/2y) Pete şi inele clorotice pe frunze; 
enaţiuni pe frunze între nervuri şi 
marginea frunzei. 

-Shirofugen (5/-/6-52w) Ţesuturi necrozate şi gomoze în 
jurul mugurelui inserat în lăsarul de 
1 an.  

-puieţi GF305 (3/-/2y) Necroze cu formă neregulată pe 
frunzele infectate; necroza 
lăstarilor. 

►Indicatori lemnoşi  în seră  

-puieţi GF305 (5/20/12w) Frunzele inefectate sunt mai mici. 
Planta este pitică şi internodurile 
sunt scurte. 

►Indicatori ierboşi  

-C. quinoa, C. sativus, C. maxima  

► Test serologic sau molecular: ELISA, PCR  

■ Transmitere naturală: polen, seminţe  
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Strawberry Latent Ringspot Virus (SLRSV) 
►Indicatori lemnoşi  în camp  

-puieţi de GF305 sau Elberta (3/-/2y) Piticirea plantei, internoduri scurte 
şi apariţia rozetelor. 

►Indicatori lemnoşi  în seră  

-puieţi de GF305  (5/20/12w) Piticirea plantei, internoduri scurte 
şi apariţia rozetelor. 

►Indicatori ierboşi  

-C. quinoa, C. amaranticolor, C. sativus  

► Test serologic sau molecular: ELISA  

■ Transmitere naturală:nematodul Xiphinema 
diversicaudatum 

 

Tomato Black Ring Nepovirus (TBRV) 
►Indicatori lemnoşi  în camp  

-puieţi de GF305sau Elberta (3/-/2y) Piticirea plantei, internoduri scurte 
şi apariţia rozetelor. 

►Indicatori lemnoşi  în seră  

-puieţi GF305 (5/20/12w) Piticirea plantei, internoduri scurte 
şi apariţia rozetelor. 

►Indicatori ierboşi  

-C. quinoa, C. amaranticolor, C. sativus  

► Test serologic sau molecular: ELISA  

■ Transmitere naturală: nematozii Longidorus 

attenuatus, L. elongatus 

 

 

Tabelul 17.  

Metode pentru detectarea viroizilor la migdal, cais, piersic şi prun 

Peach Latent Mosaic Pelamoviroid (PLMVd) 
►Indicatori lemnoşi  în câmp  
- - 
►Indicatori lemnoşi  în seră   
- puieţi de GF305  Tulpinile latente pot fi detectate 

prin protecţie încrucişată: GF 305 
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este inoculat prin chip-budding şi 2 
luni mai târziu, reinoculat cu tulpini 
severe care produc mosaic foliar. 
Absenţa simptomelor datorate 
tulpinilor severe demostrează 
prezenţa tulpinilor latente. 
(Desvignes, 1976). 

► Test serologic sau molecular: PCR, hybridization PCR, hybridization 
■ Transmitere naturală: necunoscuta  

 

Tabelul 18 

Metode pentru detecţia phytoplasmelor la  migdal, cais, piersic şi prun 

European Stone FruitYellows Phytoplasma 

►Indicatori lemnoşi  în câmp  

- puieţi de GF305, Luizet Declin general al plantei, 

îngălbenirea şi rularea frunzelor. 

►Indicatori lemnoşi  în seră  

-puieţi de GF305 , Luizet (5/20/12w) Declin general al plantei, 

îngălbenirea şi rularea frunzelor 

► Test serologic sau molecular: PCR  

►Microscopie: DAPI  

■ Transmitere naturală: Cacopsylla pruni  

 

Peach Asteroid Spot Agent 

 

►Indicatori lemnoşi  în seră  

GF305 seedling (5/20/12w -Pete circulare acoperite de 

fumagina după 4 luni  

► Test serologic sau molecular: -  

■ Transmitere naturală: necunoscută  
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Tabelul 19  

Nematozii vectori de virusuri la migdal, cais, piersic şi prun 

Vectorul Virusul 

Xiphinema diversicaudatum Strawberry latent ringspot nepovirus 

Longidorus attenuatus  Tomato black ring nepovirus 

Longidorus elongatus  Tomato black ring nepovirus 

 

 

III.1.1. Metode biologice  

 

Utilizarea indicatorilor biologici este o secvenţă obligatorie în 

depistarea virusurilor şi a phytoplasmelor, care permite detectarea agenţilor 

patogeni cu transmitere mecanică. Metoda poate fi privită ca şi o metodă 

complementară dar nu o metodă de substituire pentru alte proceduri de 

diagnostic. Indicaţiile referitoare la stabilirea indicatorilor, în funcţie de 

virusuri, sunt date de Grupul de lucru pentru virozele pomilor fructiferi al 

ISHS. Aceste indicaţii apar în Acta Horticulturae, după fiecare întâlnire la 3 ani.  

Astfel, pentru fiecare indicator sunt necesare minim trei - cinci plante 

care pot fi observate pe o durată de la câteva luni la 4-5 ani în funcţie de virusul 

care se urmăreşte. În vederea asigurării acestui necesar de plante se impune 

existenţa unui stoc păstrat în condiţii optime pentru a servi ca plante donor. 

Inoculările mecanice. În acest scop cele mai utilizate sunt plantele 

ierboase (indicatori biologici ierboşi). Sursa de inocul o reprezintă sucul 
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provenit din frunzuliţele tinere, petale, scoarţă, etc. Inocularea se poate face 

prin frecare sau prin injectare. 

Concentraţia de virus la o plantă infectată este mai mare în anumite 

ţesuturi decât în altele. Ca sursă de inocul, Whorter (1953) a folosit flori şi 

petale pentru virusul pătării inelare necrotice (PNRSV) la cireş, iar Tremaine şi 

colab. (1964) scoarţă de la plantele de cireş. Van der Meer (1968) evidenţiază 

virusul ACLSV cu inocul obţinut din petale de măr, Ehlers şi Moore (1957),  

Baumamm (1961), Wiliams şi colab. (1962, 1963), Schimanski (1970) au 

folosit polen de la plantele infectate. 

Alegerea plantei de inoculat se face în funcţie de scopul urmărit şi de 

posibilităţi. Pentru obţinerea unei cantităţi mari de virus se aleg, de preferat, 

plante care se infectează sistemic cu virusul respectiv şi care reacţionează prin 

formarea de leziuni locale (Ionică,1977). 

Sensibilizarea plantei la infecţie (Yarwood, 1956; Yarwood şi colab., 

1967) se realizează prin menţinerea 24 de ore la întuneric, eventual uşoară 

ofilire, menţinere la temperatură ridicată (6-9 ore la 360C sau 60 secunde la 

450C), efectul acestui tratament se observă chiar după trei zile, deşi scade 

treptat (Bawden şi colab.,1967).  

Tratamente după inoculare. Pentru mărirea efectului inoculării se aplică 

adesea, atât plantelor întregi cât şi porţiunilor de plantă anumite tratamente, si 

anume: 

- temperatura influenţează simptomele, în special a leziunilor locale (Schneider 

şi colab.,1962; Yarwood, 1961) şi chiar poate determina receptivitatea faţă de 

virus la plantele care în mod obişnuit nu sunt atacate de acel virus; 
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-lumina după inoculare favorizează apariţia leziunilor locale (Ionică, 1977); 

-umiditatea. Se recomandă uscarea rapidă a frunzelor după inoculare (Yarwood, 

1963) sau cu curent de aer sau cu hârtie de filtru, la interval de câteva secunde 

după inoculare; 

-glucidele (frunze detaşate ţinute în sucroză) acţionează în directă legătură cu 

regimul de lumină (Huguelot, 1964) determinând creşterea numărului de leziuni 

locale; 

Reacţia frunzelor detaşate este diferită de a celor rămase pe plantă, 

asemenea frunze inoculate şi ţinute apoi în apă şi la întuneric, formează mai 

multe leziuni locale decât frunzele de pe plantă ţinute în aceleaşi condiţii sau 

decât frunzele detaşate şi ţinute după inoculare în sucroză (Schneider şi colab., 

1962). 

Detecţia prin altoire. Această metodă se bazează pe trecerea virusului de la 

partenerul infectat la cel sănătos şi apariţia simptomelor care confirmă existenţa 

infecţiei. Ca sursă de inocul se folosesc muguri de pe plante cu simptome 

virale. Succesul în transmiterea virusurilor este influenţat de sursa de inocul, 

planta indicator, metoda de altoire, precum şi de măsura în care este făcut 

contactul între inocul şi planta indicator, temperatură şi alţi patogeni. 
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III.1.2. Metode serologice 

 

Metodele de diagnosticare serologică servesc la rezolvarea unor 

probleme multiple, ca de exemplu, diagnosticarea diferenţiată a virururilor care 

produc simptome exterioare asemănătoare. Pe de altă parte,  pot exista situaţii 

cât plantele sunt purtătoare ale virusurilor în stare latentă şi care în condiţii 

obişnuite nu prezintă nici un fel de simptome externe. 

Diagnosticul serologic permite identificarea rapidă a plantelor bolnave 

datorită specificităţii reacţiilor serologice, bazate pe combinarea între virusul 

existent şi sucul acestora, în calitate de antigen, şi un antiser corespunzător. 

Proteinele particulelor virale pot acţiona cu antigen, inducând în ţesuturile 

limfatice ale animalelor cu sânge cald formarea anticorpilor cu care ele 

reacţionează specific 

Metodele de diagnosticare serologică au cunoscut de-a lungul timpului 

modificări, sau au apărut altele noi, ceea ce a dus la simplificarea stabilirii unui 

diagnostic. Cercetările efectuate  au vizat stabilirea unui diagnostic cât mai 

precis prin diferite metode utilizate în virologia plantelor. 

Reacţia de precipitare în mediul lichid şi gel  este o tehnică introdusă 

în practica imunologică de Oudin (1952) şi Ouchterlony (1962). Difuzia 

antigenului şi a anticorpilor se face într-un gel de agar sau agaroză  prin difuzie 

simplă sau prin difuzie dublă. 

Reacţia de aglutinare. Tehnica acestei reacţii a fost descrisă de Dunin 

şi Popova (1937), Munro (1954), Van Shlogteren (1955) şi a cunoscut 

modificări  care au fost descrise de Bazicevich şi colab. (1963) 
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Reacţia de hemaglutinare. Gomes şi colab. (1967) au folosit această 

reacţie pentru studiul înrudirii serologice între virusurile plantelor şi virusurile 

umane. Richeter (1969)  a folosit acest procedeu pentru identificarea virusului 

latent al pătării ineleare la căpşun (Strawberry latent ringspot virus) la piersic.  

Reacţia de neutralizare a infecţiozităţii. Principiul reacţiei a pornit de 

la faptul că infecţiozitatea virusului scade dacă o suspensie  care conţine virus  

se amestecă cu serul omolog, cu serul normal, sau cu un antiser eterolog. 

Această metodă a reprezentat un alt pas important în studiul tulpinilor unor 

agenţi patogeni de tip viral Rapaport (1957). 

Reacţia de fixare a complementului. Acest procedeu a fost utilizat 

pentru a stabili înrudirea serologică a tulpinilor unor virusuri. Wright (1963), 

(Ghena şi colab.,1971). 

Reacţia de anafilaxie. A fost utilizată pentru studiul in vitro a gradului 

de virulenţă a virusurilor plantelor  (Ghena,1972). 

Fiecare dintre tehnicile descrise anterior prezintă avantaje şi 

dezavantaje, care au limitat uneori întrebuinţarea lor.  

Începând cu anii 1970 (Clark şi colab., 1976, Voller şi colab.,1976, 

1976, Clark şi Adams, 1977), diagnosticarea virusurilor prin metode serologice 

cunoaşte beneficiile unei noi tehnici care este utilizată cu succes şi astăzi, şi 

anume tehnica ELISA. 

Tehnica serologică ELISA. Principiul testului ELISA (Enzime-Linked-

Immuno-Sorbent-Assay) se bazează pe posibilitatea cuplării anticorpilor cu o 

enzimă şi fixarea anticorpilor pe o suprafaţă  de plastic. Această reacţie 

serologică de fixare a anticorpilor poate fi realizată ,,in vitro” combinând 
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antiserul cu o suspensie conţinând antigenele agentului. Pentru detectarea 

prezenţei unui virus în plantă  este amestecat un eşantion din  planta testată cu 

anticorpii amestecaţi cu enzimă specifici virusului. Prezenţa antigenului este 

pusă în evidenţă prin formarea unui complex imunologic asociat cu enzima 

fixată a anticorpilor, în prezenţa unui substrat de enzime hidrolizate de acest 

substrat rezultând o reacţie pozitivă  prin apariţia unui produs colorat. În cazul 

când proba este negativă (planta este sănătoasă) nu există complex, nici enzime, 

deci produsul nu se colorează. Nu există evidenţiere nici dacă proba este 

infectată cu un alt virus acesta nefiind recunoscut prin anticorpii utilizaţi. Prin 

această tehnică a fost detectat virusul Plum pox în frunze, flori, fructe şi 

rădăcini (Clark şi colab.,1976; Adams, 1976; Dosba, Lacer şi colab.,1986).   

 Metoda DAS-ELISA comportă anumite etape şi anume: 

1. Peliculizarea plăcii de polistiren  cu solutie de IgG 

(imunogamaglobulina) antivirus în soluţie tampon de acoperire la pH  9,6. 

Fixarea anticorpilor se realizeaza  prin legaturi electrostatice  foarte stabile in 4-

16 ore în funcţie de temperatură (30-370C,  după indicaţiile protocolului de 

lucru). 

2. Legarea antigenului viral de anticorpul fixat, pentru formarea 

complexului anticorp – antigen. Antigenul provenit (obţinut din frunze mojarate 

cu o soluţie tampon) este introdus în godeurile plăcii unde are loc reacţia de 

cuplare anticorp -antigen. Aşezarea în placă se face după o schiţă a plăcii  

(figura1) care să corespundă programului PC de citire al MICROPLATE 

READER. 

 După repartizarea în godeuri, placa se menţine la 40C timp de 12 ore. 
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3. Reacţia antigenului cu conjugatul imunoenzimatic (IgG-marcat). În 

această faza există patricularitatea  metodei TAS faţă de metoda DAS şi anume 

că  pentru cuplarea conjugatului cu antigenul se adaugă soluţie diluată de 

conjugat în doua faze: 

-Proba AB, care se incubează 2-3 ore la 370C, urmată de 3 spălări cu 

tampon de spălare, urmată de faza: Antispecies conjugat Ab,  care se incubează 

2 ore la 370C, urmată de 5 spălări.  

În cazul DAS - ELISA reacţia antigenului cu conjugatul  are loc într-o 

singură fază. 

După toate fazele descrise anterior plăcile se spală de 3-5 ori cu  o 

soluţie specială obţinută din tampon de spălare şi apă distilată. 

4. Reacţia cu substratul specific 

Această etapă se bazează pe reacţia care are loc între substrat şi enzimă, 

din conjugat cu formarea unui produs colorant. Intensitatea reacţiei de culoare, 

care măsoară cantitatea de anticorpi specifici legaţi de antigene, prezenţi în 

serul de cercetat, se determină fotometric. Densitatea optica  (DO) a soluţiei 

colorate se evaluează în raport cu densitatea optică a martorului sănătos. Se 

consideră probe pozitive cele care au valoarea extincţiei cel puţin de două ori 

mai mare decât cea a martorului negativ şi este mai mare de 0,1. 
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Fig. 10. Reacţia de culoare obţinută în urma testului ELISA  
pentru probele pozitive la virusurile PDV şi PNRSV  la prun 

 
In figura10 este prezentat rezultatul testărilor unor  probe de prun 

efectuate prin testul DAS–ELISA cu antiseruri pentru virusurile PDV şi 

PNRSV, produse de firma SEDIAG. Este relevantă reacţia de culoare produsă la 

eşantioanele pozitive. 

Pentru mărirea preciziei diagnosticului serologic este foarte importantă 

alegerea momentului de testare, când se realizează concentraţia maximă de 

virus în plantă. Eşantioanele pentru testare trebuie sa fie prelevate la inceputul 

sezonului de creştere  când temperaturile sunt moderate şi nu influenţează 

reducerea concentraţiei de virus.  

Metoda ELISA a cunoscut, de la forma iniţială DAS-ELISA, modificări 

care să permită în unele cazuri mărirea eficienţei. Astfel frecvent  este aplicată 
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metoda TAS–ELISA (triple antybody sandwich) (Cambra, 1994) care mai este 

cunoscuă şi ca  DASI-ELISA  (double antybody sandwich indirect).   

 Etapele în acest caz sunt: 

1. Peliculizarea plăcii de polistiren  cu soluţie de IgG (imunogamaglobulina) 

antivirus. 

2. Legarea antigenului viral de anticorpul fixat, pentru formarea complexului 

anticorp – antigen. 

3. Adăugarea anticorpului specific monoclonal (M sau D). 

4. Adăugarea conjugatului imunoglobulină cu fosfatază alcalină. 

5. Reacţia cu substratul specific. 

AgriStrip este ce mai recentă metodă serologică şi se bazează  pe 

imunocromatografie utilizând anticorpi specifici. Reacţia apare în 1-2 minute  şi 

atinge intensitatea maximă în 10-15 minute. Până în prezent pentru pomii 

fructiferi această metodă se foloseşte numai pentru virusul PPV.  

AgriStrip magnetic permite o diagnosticare foarte rapidă. Testul se 

bazează pe reacţia dintre antigen şi anticorp combinată cu separarea suspensiei 

pe principiul unui magnet .  

 

III. 1. 3 Metode moleculare 

 

PCR (Polimerase Chain Reaction): IC/RT-PCR, Real time PCR, 

Multiplex RT-PCR,  sunt tehnici moleculare care se utilizează şi la 

diagnosticarea virală a plantelor detectând concentraţii scăzute ale virusului în 

ţesuturile plantelor chiar dacă nu prezintă simptome. Prin utilizarea acestei 
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metode  se realizează o caracterizare completă facând astfel posibilă 

identificarea de noi virusuri sau tulpini. Pentru aceasta sunt necesare o serie de 

analize biochimice complexe şi nu în ultimul rând costisitoare care să permită 

analiza acizilor nucleici şi a proteinelor virale. Tehnica de amplificare genică 

(PCR), după cum îi spune şi numele, realizează  o amplificare exponenţială şi 

selectivă a secvenţelor de AND ţintă, specifice virusului cercetat. Principiul 

general al PCR se bazează pe utilizarea unei perechi de amorse 

oligonucleotidice şi a unui AND polimerază termostabil într-un procedeu 

constând  în înlănţuirea în mod repetitiv a trei etape:  

- denaturarea acizilor nucleici (bicatenari); 

- hibridarea amorselor; 

- extensia enzimatică.  

Acest procedeu conduce la producerea exponenţială a unui fragment de 

ADN şi permite analizarea acestuia prin diferite tehnici de decelare. 

Deoarece majoritatea virusurilor la pomii fructiferi au materialul genetic 

reprezentat de ARN, pentru diagnosticare este nevoie de o etapă suplimentară 

de revers transcriere  care se produce anterior polimerizării şi amplificării, 

metoda devenind astfel RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain 

Reaction). AND polimeraza termostabilă neputând polimeriza decât AND este 

necesar ca ARN-ul ţintă să fie în prealabil transcris în AND complementar. 

Această transformare se produce prin acţiunea enzimei reverstranscriptaza în 

prezenţa unei zone de amorsaj şi a unui amestec de patru dezoxinucleotide 

trifosfat. Odată obţinut segmentul de AND ţintă poate fi amplificat şi este supus 

reacţiei de polimerizare în lanţ.  Denaturarea dublului helix, care va servi ca 
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matriţă, este prima etapă care are loc sub un tratament termic la 90-950C, în 

urma căruia rezultă structuri monocatenare pe care se pot fixa amorsele. 

Acestea trebuie să fie specifice secvenţelor ţintă al virusului cercetat  şi 

suficient de polivalente pentru a recunoaşte diferite izolate. Prin reducerea 

controlată a temperaturii se produce  cea de a doua etapă, hibridarea (cuplarea 

primerului – primer annealing) când cele două amorse se fixează la 

extremităţile 3' ale fragmentelor ţintă ale celor două catene, delimitând regiunea 

de amplificat. Pornind de la cele două amorse şi graţie prezenţei unui AND 

polimeraza are loc o sinteză a lanţurilor complementare de AND, deci a treia 

etapă denumită extensie enzimatică (extensia lanţului catalizată de AND 

polimeraza). Temperatura la care se realizează această etapă este de 70-750C. În 

ciclul următor operaţiunea se reia plecând  de la AND-ul ţintă original şi ADN-

ul produs în primul ciclu de amplificare. Repetarea operaţiunii de n ori conduce 

la obţinerea de 2n copii de fragmente de acid nucleic ţintă. Ciclurile termice 

sunt specifice fiecărui virus şi se realizează prin intermediul unui aparat special 

numit DNA Thermal Cycler. 
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C A P I T O L U L    I V 
 

EPIDEMIOLOGIA VIRUSURILOR 
 

IV.1. Căi de transmitere a virusurilor 

 

Prezenţa infecţiei virale este determinată de circuitul virusului în natură, 

proces în care un rol imens îl au vectorii şi rezervorul natural de virusuri (plante 

cu infecţii latente, resturi de plante infectate).  

Transmiterea de la o plantă la alta necesită intervenţia unui factor extern 

care să vehiculeze agentul infecţios şi să mijlocească introducerea lui printro 

rană în celula sensibilă deoarece multiplicarea  virusurilor are loc intracelular, 

iar cuticula reprezintă o barieră în pătrunderea lor în ţesuturi (Pop, 1967). O altă 

condiţie este aceea de a asigura  contactul direct între protoplasma infectată şi 

protoplasma sănătoasă (Semal, Van Der Veken, 1989). 

Transmiterea virusurilor, deşi dependentă uneori de o serie de factori a 

fost grupata astfel: 

1. Transmiterea prin răni mecanice. Inocularea artificială cu ajutorul 

unui abraziv (rănirea celulelor epidermice) şi infecţia naturală prin contactul 

organelor  (în timpul lucrărilor agricole, prin rănirea rădăcinilor care vin în 

contact, prin frecarea plantei receptoare de frunzele plantelor bolnave datorită 

curenţilor de aer şi formarea leziunilor, etc.). În pepiniere şi în plantaţiile 

intensive, virusul se poate răspândi prin anastomoza radiculară a  pomilor 

sănătoşi şi bolnavi (ApMV). 
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2. Transmiterea prin contact protoplasmatic: 

-grefe - punerea în contact a protoplasmei celulelor vii a plantelor 

sănătoase şi infectate se realizează prin diferite modalităţi. Sunt diferite tipuri 

de grefă: lemnoase, ierboase, de ţesuturi cultivate “in vitro”, rădăcini, 

lăstari,etc. 

-plante, vectoare intermediare - cuscuta realizează  un contact biologic 

între protoplasma a două plante şi joacă rolul unui intermediar capabil să 

înfrângă cazurile de incompatibilitate de grefă şi să unească o plantă ierboasă cu 

o plantă lemnosă prin intermediul  haustorilor (echivalentul rădăcinilor 

adventive) care se dezvoltă pornind de la epidermă şi pătrund în ţesuturile 

plantei gazdă unde pot stabili contacte cu xilemul şi floemul. 

3. Transmiterea prin înmulţire vegetativă. Dintre  virusurile care se 

transmit prin altoire menţionăm:  Apple stem pitting virus, Pear bark split, Pear 

stem pitting, Apple stem grooving, Pear stony pit, Plum pox virus.   

4. Transmiterea prin înmulţire generativă. Transmiterea prin polen şi 

sămânţă. Transmiterea prin sămânţă  este posibilă la producerea şi înmulţirea 

portaltoilor. Majoritatea fitovirusurilor nu sunt transmise prin sămânţă sau 

polen provenind de la plante mamă infectate. Totuşi unele virusuri pot fi 

transmise prin sămânţă ca de exemplu virusurile din grupa ILARVIRUS şi 

NEPOVIRUS. La speciile pomicole, virusurile care se transmit pe această cale 

sunt Cherry leaf roll virus (CLRV), Arabis mosaic virus (ArMV), Prunus 

necrotic ring spot virus (PNRSV). Răspândirea virusului  Apple mosaic virus 

(ApMV) se realizează prin înmulţirea şi comercializarea materialului infectat. 

Rezultate mai recente arată că ApMV este transmis prin sămânţă. Astfel, în 
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experienţele lui Cameron şi Thompson (1985), virusul s-a transmis în proporţie 

de 2 % prin sămânţa de alun şi a fost identificat prin metoda ELISA, în polenul 

de măr. La măr au fost depistaţi în pepinieră puieţi foarte tineri cu simptome de 

mozaic, proveniţi din sămânţă infectată. 

5.  Transmiterea prin vectori de diferite tipuri: 

 -transmiterea prin nematozi: Xiphynema coxi, Xiphynema 

diversicaudatus transmit virusurile CLRV, ArMV, nematozii Longidorus 

elongatus şi Longidorus macrosoma transmit virusul Raspberry ring spot virus 

(RpRSV), nematodul Longidorus attenuatus transmite virusul Tomato black 

ring virus (TBRV).  

- transmiterea prin acarieni 

- transmiterea prin insecte: insecte cu aparat bucal pentru înţepat şi supt 

homoptere - păduchii de frunze, cel mai mare număr de insecte vectoare care 

transmit virusul prin stilet;  Cicade - grup important de vectori, activi în 

transmiterea microplasmelor; Insecte cu aparat bucal pentru rupt şi masticat 

Coleoptere, Lepidoptere. 

6.  Transmiterea prin ciuperci.  Diferite ciuperci transmit fitovirusuri 

de la planta infectată la planta neinfectată. Vectorii fungi sunt indispensabili 

pentru transmiterea naturală a acestor virusuri.  

 Infecţiile naturale care apar prin diferite căi de transmitere pot să fie 

foarte păgubitoare. Pornind de la efectul negativ pe care îl au infecţiile virale  

asupra plantelor pomicole, în general, ne-am propus efectuarea unor cercetări 

care au ca drept obiectiv  depistarea virusurilor din banca de gene a I.C.D.P. 
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Pitesti – Mărăcineni, virusuri transmise pe cale naturală prin căile amintite 

anterior la cireş.   

 În  studiul efectuat de Plopa şi  colab. 2010, au fost testati pomi din 

soiurile:  Rubin, Daria, Merton Favorit, Jabonlay, Kordia, Adelone, Poznaska, 

Mona, My 6806, Salmo, 2 D 28-28, Chinook, Summit, HY 5690, Bigareau 

Oratowsky, Orias, Chavanes, Italia 14, Valera, Durono Nero, Alămii, Ramon 

Oliva, Vinka, Visa, Lyons, Rainier, Italia 3, Silva, Italia 19, Roz amar de 

Mărculeşti, Bigarreau Burlat, Kristin, Amara, Scorospelka, Larian, Izverna, 

Seize Gedi Orias, Venus, Roşii de Bistriţa, Beriessa, Metropoliskaia Ciornaia, 

Ponoare, Precoce de la Marco, New Star, Sam, Amar negru de Maxut, 

Bigarreau Dönissen, Bing, Colina, Vanda, Rainbow, Kordia, Rivan, Van, 

Germersdorf. 

 Eşantioanele testate au fost reprezentate  de frunze colectate de la plante 

la care nu se putea pune un diagnostic precis în urma simptomelor vizuale.

 Probele testate prin metoda DAS-ELISA (Clark & Adams, 1977), 

pentru detectarea virusurilor: PPV, CLRV, ArMV, ACLSV , RpRSV, SLRV 

(Strawberry latent ringspot virus), TBRV, au fost efectuate cu reagenţi 

serologici care  au provenit de la firma BIOREBA urmând instrucţiunile din 

protocol. 

 Metoda TAS – ELISA utilizată pentru detectarea virusurilor: PPV, 

PNRSV şi PDV, a fost efectuata cu serological reagents de la firma SEDIAG. 

Pentru depistarea virusului PPV, a fost folosit şi testul AGRISTRIP, 

comercializat de firma BIOREBA. 
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 Testările efectuate au scos în evidenţă prezenţa virusurilor ArMV, 

CLRV, RpRSV, TBRV şi PPV. Cea mai mare incidenţă s-a constatat la virusul  

RpRSV care a înregistrat un procent de 44% din eşantioanele testate. RpRSV a 

fost urmat de virusul PPV cu o rată de infecţie  care s-a situat la 33 % din 

eşantioanele testate şi virusul TBRV pentru care au fost pozitive 30% din 

eşantioane. Virusurile CLRV şi ArMV au înregistrat o rată de 4 % respectiv 2 % 

(figura 11).  

Făcând referire la soiurile sensibile la virusurile depistate (tabelul 20) s-

a putut constata că la virusul RpRSV  au fost depistate pozitive soiurile: 

Poznaska, Mona, Salmo, 2D 28-28, Chinook, Summit, Bigareau Oratowsky, 

Durono Nero, Alămii, Ramon Oliva, Vinka, Lyons, Rainier, Italia 3, Silva, 

Italia 19, Roz amar de Mărculeşti, Bigareau Burlat, Kristin, Amara, Izverna, 

Seize Gedi Orias, Venus, Roşii de Bistriţa, Bigarreau Dönissen. 

  Virusul PPV a fost depistat la soiurile: Rubin, Kordia, Adelone, 2 D 28-

28, Chinook, Orias, Chavanes, Italia 14, Bigarreau Burlat, Kristin, Izverna, 

Venus, Roşii de Bistriţa, Berriesa, Amar negru de Maxut, , Bing, Colina, Rivan. 

 Cu virusul TBRV, au prezentat infecţie soiurile: Kordia, 2 D 28-28, 

Chinook, HY 5690, Orias, Chavanes, Italia 14, Vinka, Italia 3, Larian, Seize 

Gedi, Orias, Beriessa, Metropoliskaia Ciornaia, Precoce de la Marco, New Star, 

Sam. 

 Virusul CLRV a fost depistat la soiurile: Rubin şi Daria.  Din materialul 

biologic de cireş testat a fost depistată şi o infecţie cu virusul ArMV la soiul 

Ponoare. 
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În studiile noastre  au fost identificate situaţii unde infecţia virală a fost 

produsă de un complex viral (tabelul 20): 

-RpRSV + TBRV + PPV – la genotipurile: 2D 28-28, Chinook; 

-CLRV + PPV – la soiul Rubin; 

-TBRV + PPV – soiul Kordia, Orias, Chavanes, Italia 14, Beriessa; 

-RpRSV + TBRV, la soiurile: Vinka, Italia 3 şi Seize Geidi Orias; 

-RpRSV + PPV la soiurile: Bigarreau Burlat, Kristin, Venus, Roşii de 

Bistriţa; 
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Fig. 11 – Incidenţa virusurilor testate în Banca de gene de cireş  

de la ICDP Piteşti-Mărăcineni 
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Tabelul 20 
Virusuri detectate prin testul ELISA la cireş în banca de gene (semnificaţia ELISA) 

 
 

No Soiul ACLSV ApMV ArMV CLRV PDV PNRSV RpRSV SLRV TBRV PPV 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Rubin  -/(0.993) -/(0.506) -/(0.557) +/(0.874) -/(0.854) -/(0.993) -/(0.518) -/(1.100) -/(0.436) +/(2.342) 
2. Daria -/(0.968) -/(0.494) -/(0.569) +/(0.855) -/(0.829) -/(0.968) -/(0.469) -/(1.079) -/(0.415) -/(0.537) 
3. Merton Favorit -/(0.940) -/(0.453) -/(0.618) -/(0.362) -/(0.839) -/(0.475) -/(0.499) -/(1.053) -/(0.469) -/(0.572) 
4. Jabonlay -/(0.946) -/(0.519) -/(0.468) -/(0.351) -/(0.858) -/(0.746) -/(0.501) -/(1.143) -/(0.480) -/(0.608) 
5. Kordia  -/(0.938) -/(0.472) -/(0.452) -/(0.466) -/(0.868) -/(0.739) -/(0.477) -/(1.114) +/(1.096) +/(2.000) 
6. Adelone  -/(0.944) -/(0.491) -/(0.622) -/(0.483) -/(0.862) -/(0.748) -/(0.575) -/(1.091) -/(0.517) +/(2.050) 
7. Poznaska  -/(0.954) -/(0.495) -/(0.631) -/(0.321) -/(0.864) -/(0.754) +/(1.382) -/(1.103) -/(0.428) -/(0.522) 
8. Mona  -/(0.947) -/(0.496) -/(0.521) -/(0.434) -/(0.853) -/(0.749) +/(1.565) -/(1.101) -/(0.495) -/(0.615) 
9. My 6806 -/(0.775) -/(0.405) -/(0.509) -/(0.441) -/(0.861) -/(0.777) -(0.460) -/(0.957) -/(0.483) -/(0.600) 
10. Salmo  -/(0.776) -/(0.417) -/(0.603) -/(0.418) -/(0.858) -/(0.777) +/(1.592) -/(1.043) -/(0.538) -/(0.587) 
11. 2 D 28-28 -/(0.781) -/(0.518) -/(0.628) -/(0.450) -/(0.858) -/(0.783) +/(1.551) -/(1.050) +/(1.312) +/(2.032) 
12. Chinook  -/(0.767) -/(0.490) -/(0.631) -/(0.599) -/(0.850) -/(0.769) +/(1.523) -/(1.033) +/(1.093) +/(2.013) 
13. Summit  -/(0.764) -/(0.446) -/(0.590) -/(0.529) -/(0.847) -/(0.764) +/(1.627) -/(1.067) -(0.492) -/(0.568) 
14. HY 5690 -/(0.779) -/(0.471) -/(0.452) -/(0.506) -/(0.851) -/(0.779) -(0.492) -/(1.057) +/(1.089) -/(0.573) 
15. Bigareau Oratowsky -/(0.798) -/(0.448) -/(0.483) -/(0.495) -/(0.871) -/(0.795) +/(1.328) -/(1.029) -/(0.594) -/(0.624) 
16. Orias  -/(0.805) -/(0.429) -/(0.428) -/(0.475) -/(0.868) -/(0.801) -/(0.480) -/(1.022) +/(1.999) +/(2.116) 
17. Chavanes  -/(0.798) -/(0.453) -/(0.525) -/(0.444) -/(0.863) -/(0.795) -/(0.556) -/(1.016) +/(1.028) +/(2.095) 
18. Italia 14  -/(0.856) -/(0.463) -/(0.557) -/(0.415) -/(0.863) -/(0.845) -/(0.535) -/(1.015) +/(1.042) +/(1.941) 
19. Valera  -/(0.831) -/(0.462) -/(0.556) -/(0.514) -/(0.861) -/(0.828) -/(0.563) -/(1.017) -/(0.577) -/(0.590) 
20. Durono Nero -/(0.844) -/(0.506) -/(0.468) -/(0.421) -/(0.876) -/(0.844) +/(1.501) -/(1.056) -/(0.605) -/(0.562) 
21. Alămii  -/(0.816) -/(0.473) -/(0.559) -/(0.464) -/(0.895) -/(0.818) +/(1.647) -/(1.126) -/(0.557) -/(0.674) 
22. Ramon Oliva  -/(0.820) -/(0.509) -/(0.519) -/(0.554) -/(0.896) -/(0.817) +/(1.473) -/(1.130) -/(0.535) -/(0.637) 
23. Vinka  -/(0.809) -/(0.503) -/(0.479) -/(0.572) -/(0.893) -/(0.805) +/(1.638) -/(1.136) +/(1.160) -/(0.578) 
24. Visia  -/(0.822) -/(0.536) -/(0.601) -/(0.443) -/(0.886) -/(0.816) -/(0.562) -/(1.123) -/(0.533) -/(0.591) 
25. Lyons  -/(0.821) -/(0.479) -/(0.597) -/(0.516) -/(0.899) -/(0.822) +/(1.569) -/(1.139) -/(0.470) -/(0.571) 
26. Rainier  -/(0.950) -/(0.474) -/(0.602) -/(0.559) -/(0.887) -/(0.955) +/(1.588) -/(1.126) -/(0.667) -/(0.595) 
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27. Italia 3  -/(1.009) -/(0.521) -/(0.578) -/(0.523) -/(1.004) -/(0.968) +/(1.571) -/(1.127) +/(1.033) -/(0.452) 
28. Silva  -/(0.964) -/(0.473) -/(0.477) -/(0.486) -/(1.005) -/(0.946) +/(1.599) -/(1.139) -/(0.636) -/(0.450) 
29. Italia 19 -/(0.989) -/(0.468) -/(0.413) -/(0.449) -/(0.994) -/(0.942) +/(1.552) -/(1.135) -/(0.498) -/(0.439) 
30. Roz amar de Mărculeşti -/(0.996) -/(0.535) -/(0.564) -/(0.460) -/(0.981) -/(0.940) +/(1.494) -/(1.116 -/(0.509) -/(0.444) 
31. Bigarreau Burlat  -/(1.008) -/(0.442) -/(0.550) -/(0.512) -/(0.990) -/(0.988) +/(1.528) -/(1.138) -/(0.464) +/(2.110) 
32. Kristin -/(1.018) -/(0.461) -/(0.547) -/(0.454) -/(0.991) -/(0.998) +/(1.674) -/(1.136) -/(0.539) +/(1.939) 
33. Amara  -/(0.993) -/(0.474) -/(0.654) -/(0.433) -/(1.060) -/(0.994) +/(1.595) -/(1.049) -/(0.601) -/(0.495) 
34. Scorospelka -/(0.994) -/(0.429) -/(0.664) -/(0.450) -/(1.069) -/(0.999) -/(0.538) -/(1.036) -/(0.503) -/(0.501) 
35. Larian  -/(1.004) -/(0.473) -/(0.471) -/(0.377) -/(1.074) -/(0.988) -/(0.465) -/(1.048) +/(1.557) -/(0.550) 
36. Izverna  -/(0.989) -/(0.513) -/(0.537) -/(0.510) -/(1.070) -/(0.994) +/(1.573) -/(1.035) -/(0.477) +/(1.975) 
37. Seize Gedi Orias  -/(1.007) -/(0.422) -/(0.521) -/(0.455) -/(1.064) -/(0.980) +/(1.669) -/(1.053) +/(1.011) -/(0.598) 
38. Venus  -/(0.993) -/(0.471) -/(0.652) -/(0.564) -/(1.048) -/(0.990) +/(1.663) -/(1.005) -/(0.474) +/(1.956) 
39. Roşii de Bistriţa  -/(1.009) -/(0.434) -/(0.507) -/(0.409) -/(1.048) -/(0.977) +/(1.493) -/(0.978) -/(0.450) +/(1.956) 
40. Beriessa  -/(0.977) -/(0.510) -/(0.528) -/(0.443) -/(1.075) -/(0.997) -/(0.499) -/(1.047) +/(1.102) +/(2.136) 
41. Metropoliskaia Ciornaia  -/(0.994) -/(0.509) -/(0.706) -/(0.385) -/(1.046) -/(0.956) -/(0.414) -/(0.927) +/(1.047) -/(0.573) 
42. Ponoare  -/(0.975) -/(0.504) +/(1.928) -/(0.499) -/(1.067) -/(0.943) -/(0.520) -/(0.970) -/(0.482) -/(0.656) 
43. Precoce de la Marco -/(0.995) -/(0.530) -/(0.597) -/(0.413) -/(1.063) -/(0.960) -/(0.535) -/(0.975) +/(1.054) -/(0.695) 
44. New Star  -/(0.997) -/(0.461) -/(0.046) -/(0.454) -/(1.056) -/(0.983) -/(0.466) -/(0.968) +/(1.045) -/(0.605) 
45. Sam -/(0.998) -/(0.493) -/(0.686) -/(0.548) -/(0.975) -/(0.996) -/(0.546) -/(1.036) +/(1.201) -/(0.670) 
46. Amar negru de Maxut  -/(0.956) -/(0.476) -/(0.557) -/(0.489) -/(0.873) -/(0.854) -/(0.527) -/(1.027) -/(0.563) +/(1.981) 
47. Bigarreau Dönissen -/(0.941) -/(0.460) -/(0.544) -/(0.574) -/(0.904) -/(0.845) +/(1.621) -/(1.012) -/(0.434) -/(0.559) 
48. Bing -/(0.960) -/(0.442) -/(0.491) -/(0.521) -/(0.887) -/(0.839) -/(0.473) -/(1.041) -/(0.657) +/(2.056) 
49. Colina -/(0.982) -/(0.494) -/(0.725) -/(0.500) -/(1.001) -/(0.948) -/(0.507) -/(1.021) -/(0.461) +/(2.025) 
50. Vanda  -/(0.990) -/(0.473) -/(0.565) -/(0.581) -/(0.882) -/(0.854) -/(0.517) -/(1.052) -/(0.447) -/(0.562) 
51. Rainbow  -/(1.000) -/(0.412) -/(0.559) -/(0.551) -/(0.903) -/(0.864) -/(0.591) -/(1.123) -/(0.457) -/(0.503) 
52. Kordia  -/(0.983) -/(0.467) -/(0.477) -/(0.604) -/(0.974) -/(0.928) -/(0.579) -/(1.216) -/(0.485) -/(0.648) 
53. Rivan  -/(0.993) -/(0.491) -/(0.654) -/(0.536) -/(0.923) -/(0.944) -/(0.511) -/(1.121) -/(0.492) +/(2.027) 
54. Van  -/(0.894) -/(0.454) -/(0.652) -/(0.555) -/(1.042) -/(0.918) -/(0.550) -/(1.105) -/(0.588) -/(0.677) 
55. Germersdorf  -/(0.921) -/(0.452) -/(0.521) -/(0.577) -/(1.035) -/(0.978) -/(0.492) -/(1.326) -/(0.677) -/(0.682) 
 Positive control 3.352 3.390 2.040 3.380 3.388 3.358 2.218 3.326 2.298 2.254 
 Negative control 0.972 0.455 0.610 0.360 0.872 0.972 0.500 1.071 0.426 0.395 
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Cu un singur virus au fost depistate pozitiv soiurile: Daria (CLRV), 

Adelone Poznaska, Mona, Salmo, Summit,  Bigareau Oratowsky, Durono Nero, 

Alămii, Ramon Oliva, Lyons, Rainier, Silva, Italia 19, Roz amar de Mărculeşti, 

Amara, Amar negru de Maxut, Bing, Colina, Rivan (PPV), HY 5690, Larian, 

Metropoliskaya Ciornaia, Precoce de la Marco,  New Star, Sam (TBRV), 

Bigarreau Dönisen (RpRSV), Ponoare (ArMV). Nu au prezentat infecţii soiurile: 

Merton Favorit, Jabonlay, My 6806, Valera, Visia, Scorospelka, Vanda, 

Rainbow, Kordia, Van,  Germersdorf. 

 Prezenţa virusului Plum pox, a fost pusă în evidenţă şi în urma testării 

prin metoda AGRISTRIP (figura 12). Şi în acest caz, probele pozitive au fost 

reprezentate de soiurile: Rubin, Kordia, Adelone, 2 D 28-28, Chinook, Orias, 

Chavanes, Italia 14, Biggareau Burlat, Kristin, Izverna, Venus, Roşii de 

Bistriţa, Beriessa, Amar negru de Maxut, Bing, Colina, Rivan. 

 

 
                                                             

Fig. 12. Evidenţirea virusului PPV prin metoda AGRISTRIP la cireş 
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La cais şi piersic, în arealul Constanţa, baza materială de lucru a fost 

reprezentată de  535 soiuri şi hibrizi de cais şi 855 soiuri şi hibrizi de piersic de 

provenienţă ecogeografică diferită. 

 Observaţiile vizuale au privit evidenţierea simptomelor tipice pentru 

bolile virale. Virusul cu cea mai mare incidenţă a fost  virusul Plum pox,  cu 

atac pe frunze (mai-iunie) şi pe fructe şi sâmburi la maturitatea de recoltare a 

acestora (iulie-septembrie). 

 Pentru evaluarea intensităţii simptomelor virotice pe aceste organe 

vegetative s-a folosit următoarea scară de apreciere: 

 0 = fără simptome;  

 (+) = simptome foarte reduse; 

 + = simptome moderate; 

 ++ = simptome puternice; 

 +++ = simptome foarte puternice. 

 Pentru evidenţierea infecţiilor latente cu PPV s-a folosit metoda 

biotestării folosind indicatorii biologici lemnoşi, respectiv GF 305 pentru specia 

piersic şi Luizet pentru specia cais. Principiul de bază al biotestării constă în 

altoirea in dublă oculaţie şi se bazează pe trecerea virusului de la partenerul 

infectat (soiul sau hibridul testat) la cel sănătos (indicatorul) şi apariţia 

simptomelor vizibile. Ochiul provenit de la indicator se amplasează la 5-10 cm 

deasupra ochiului de la pomul testat (figura 13). 

Specific lucrărilor de testare este operaţia de ciuruire a lăstarului 

provenit din ochiul pomului de testat pentru a favoriza creşterea lăstarului 

indicatorului pe care urmează să se evidenţieze simptomele de PPV. 
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 În vederea verificării stării de sănătate a indicatorului, la fiecare soi 

testat s-a lăsat câte un puiet altoit numai cu indicatorul. Pentru evaluarea 

simptomelor de PPV pe frunzele indicatorului s-a folosit aceeaşi scară de 

apreciere utilizată şi în cazul controlului vizual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 13.  Metoda biotestării pe indicatori biologici lemnoşi 

 

 Rezultatele observaţiilor vizuale evidenţiază faptul că din cele 535 

soiuri şi hibrizi un număr de 103 soiuri şi hibrizi (19,4%) au prezentat 

simptome de Plum  pox  virus pe frunze, fructe sau sâmburi (figura  14). 
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 Aşa cum este evidenţiat în tabelul 21, se remarcă pe de o parte largi 

diferenţe de manifestare a simptomelor de PPV între soiurile şi hibrizii din 

colecţie, iar în cadrul acestora o mare variabilitate privind intensitatea de 

manifestare a simptomelor pe organele vegetative. Cele mai intense simptome 

se manifestă pe fruct şi sâmbure, ceea ce evidenţiază că efectuarea observaţiilor 

numai pe frunze nu este suficientă pentru a identifica prezenţa virusului. De 

altfel, toate soiurile identificate ca virozate au făcut obiectul testărilor pe 

indicatorul biologic Luizet, rezultatele evidenţiindu-se în anul următor. 

 

     
 

 
 

Fig. 14 – Simptome ale virusului Plum- pox pe sâmburi, frnze şi fructe de  cais 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=0660083 
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Tabelul 21 
 

 
Sensibilitatea unor soiuri şi hibrizi la infecţiile  cu PPV 

 
 

Nr. Soiul sau hibridul  Sensibilitatea pe: 
Frunze Fructe Sâmburi 

0 1 2 3 4 
1 Marculesti 16/7 A +++ +++ +++ 
2 Marculesti 91 + ++ ++ 
3 Marculesti 66/16A (+) + + 
4 Saturn 0 + ++ 
5 Sirena ++ ++ ++ 
6 Baneasa 26/16 ++ +++ +++ 
7 Baneasa 28/10 +++ +++ +++ 
8 Baneasa 28/17 0 ++ ++ 
9 RR 20-54 + ++ ++ 

10 NJ 535 (+) (+) (+) 
11 Early Golden +++ +++ +++ 
12 NJA 6 0 ++ ++ 
13 Reale d’Imola +++ ++ ++ 
15 Screara +++ +++ +++ 
16 Harcot + 0 0 
17 Mamaia +++ +++ +++ 
18 Mandula cayszi +++ +++ +++ 
19 Marculesti 42/27 +++ +++ +++ 
20 Mari de Tarnave 0 0 0 
21 Joubert Foulon (+) + + 
22 Moniqui (+) (+) (+) 
23 Reliable 0 (+) + 
24 Callatis (+) + (+) 
25 Marculesti 42/25 +++ +++ +++ 
26 Cais de Olanda 0 ++ ++ 
27 D1R76T28 (+) (+) (+) 
28 Stark Early Orange 0 (+) 0 
29 Ananas 0 ++ ++ 
30 Sulmona +++ +++ +++ 
31 Stella 0 0 0 
32 NJA 48 0 0 0 
33 Amal 0 (+) (+) 
34 Umberto (+) + + 
35 Canada 51144 0 + ++ 
36 Vivagold 0 0 0 
37 Traian 0 0 0 
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0 1 2 3 4 
38 Mari de Cenad (+) (+) (+) 
39 Excelsior +++ +++ ++ 
40 Best of Hungari ++ +++ +++ 
41 Canette +++ +++ +++ 
42 Don Gaetano ++ +++ +++ 
43 Royal (+) +++ +++ 
44 Rosii timpurii 0 0 0 
45  NJA 11 (+) ++ ++ 
46 Wenacthee ++ +++ +++ 
47 Eten Bey (+) + + 
48 Neptun ++ ++ ++ 
49 Precoce de Colomer (+) (+) 0 
50 Venus (+) ++ ++ 
51 Blenril (+) ++ ++ 
52 Alberge de Montgamet + ++ +++ 
53 Slava Diurgna +++ +++ +++ 
54 Litoral (+) ++ ++ 
55 Selena (+) ++ ++ 
56 NJA 19 + ++ ++ 
57 Tonda di Tossiguano + ++ ++ 
58 Villand 0 (+) 0 
59 Farmigdale 0 + + 
60 Early Bee + +++ +++ 
61 Tabriz Nakjavan 0 0 0 
62 Baneasa 3 + + + 
63 Piestany 8/35 ++ ++ +++ 
64 Marculesti 17/1 0 (+) (+) 
65 NJA 17 (+) (+) (+) 
66 Marculesti 7/28 0 + + 
67 Racoszi Magyar caiszi +++ +++ +++ 
68 Angounois ++ +++ +++ 
69 Saianet 2-25-4 0 ++ ++ 
70 NJA 42 0 0 0 
71 Busiereska +++ +++ +++ 
72 Balmont 0 0 (+) 
73 Piestany 8/42 ++ ++ ++ 
74 Balsoi Pozdnii ++ ++ ++ 
75 Sephid + 0 0 
76 Marculesti 98 (+) ++ ++ 
77 V 600-2030 

 
0 (+) 0 
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0 1 2 3 4 
78 R.R. 20-54 0 (+) 0 
79 I.R. Viceroy 603-2 0 (+) (+) 
80 Montedoro 0 (+) (+) 
81 Kets pshor 0 0 0 
82 Rakche karpo 0 (+) (+) 
83 B8R29AT109 0 0 0 
84 Worley’ peach ++ +++ +++ 
85 D1R75T28 (+) (+) (+) 
86 De Costanjeni 0 + + 
87 Piestany 0/25 0 0 (+) 
88 Baneasa 33/16 0 (+) (+) 
89 Favorit (+) (+) (+) 
90 De Silistra ++ +++ +++ 
91 Canino 0 (+) (+) 
92 ABC 0 (+) (+) 
93 Goldrich 0 0 0 
94 Riland 0 0 0 
95 Marculesti 19 (+) (+) ++ 
96 V 631 2019 +++ +++ +++ 
97 Marculesti 9/5 0 0 0 
98 Soiul 132 0 0 0 
99 Marculesti 24/1 0 0 0 

100 V 60102 (+) + + 
101 NY 493 0 ++ ++ 
102 Baneasa 40/40 0 0 0 
103 Mari de Marculesti 0 0 0 

  

În ceea ce priveşte testarea pe indicatori biologici lemnoşi, rezultatele au 

evidenţiat faptul că 16,66% din soiurile de piersic şi 42,35% din soiurile de cais 

testate prezintă infecţii latente cu P.P.V. La specia piersic majoritatea soiurilor 

testate (83,33%) nu au prezentat simptome de Plum-pox virus (figura15). 

Astfel, aşa cum rezultă din tabelul 22, doar 5 pomi (10,86%) din două soiuri au 

prezentat reacţii pozitive în urma testării prin metoda biologică. Intensitatea 

simptomelor pe indicatorul biologic, a fost însă puternică (soiul Cardinal= ++) 

şi foarte puternică (soiul Jerseyland= +++). Reacţiile pozitive au fost 
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confirmate şi prin metoda serologică, ceea ce evidenţiază faptul că deşi 

concentraţia virusului în plante era mare, simptomele în câmp erau mascate 

(latente). 

 

  

 
 

Fig. 15 – Simptome ale virusului Plum- pox pe frunze şi fructe de piersic 
http://www.agf.gov.bc.ca/cropprot/ppv.htm 
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Tabelul 22 
 

Evidenţierea infecţiilor latente cu PPV a unor soiuri de piersic 
 

Nr. 
crt. 

Soiul de testat Rata de infecţie Reacţia pe indicator Testarea 
serologică 

1 Southland 0/3 0 negativ 

2 Springcrest 0/4 0 negativ 

3 Jerseyland 2/5 +++ pozitiv 

4 Springold 0/3 0 negativ 

5 Cardinal 3/5 ++ pozitiv 

6 Flacăra 0/3 0 negativ 

7 Redhaven 0/4 0 negativ 

8 Cora 0/5 0 negativ 

9 Delta 0/5 0 negativ 

10 Jersyglo 0/3 0 negativ 

11 Collins 0/2 0 negativ 

12 Dixired 0/4 0 negativ 

                 Soiuri infectate: 2 (16,66%)                        Pomi infectaţi: 5/46 (10,86%) 
 

La specia cais, aşa cum rezultă din tabelul 23, un număr de 11 pomi 

(21,15%) aparţinând la şase soiuri (42,35%) au prezentat reacţii pozitive pe 

indicatorul biologic. 

În funcţie de intensitatea simptomelor pe indicator, dată de concentraţia 

virusului în pomul testat, soiurile latent infectate au aparţinut următoarelor trei 

grupe: 

- fără simptome = 57,14% din soiuri (Traian, NJA 42, Tudor, Dacia, 

Excelsior, Selena, Goldrich, Stark Early Orange); 

- cu simptome foarte reduse (+) = 14,28% din soiuri (Sirena şi Neptun); 
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- cu simptome puternice ++ = 28,57% din soiuri (Umberto, Sulmona, Cea 

mai bună de Ungaria şi Mamaia). 

 
Tabelul 23 

 
Evidenţierea infecţiilor latente cu PPV a unor soiuri de cais 

 
 

Nr. 
crt. 

Soiul testat Rata de infecţie Reacţia pe 
indicator 

Testarea 
serologică 

1 Traian 0/3 0 negativ 

2 Sirena 1/2 (+) pozitiv 

3 Umberto 2/4 ++ negativ 

4 NJA 42 0/3 0 negativ 

5 Tudor 0/5 0 negativ 

6 Dacia 0/3 0 negativ 

7 Sulmona 1/5 ++ pozitiv 

8 C.M.B. de Ungaria 4/5 ++ pozitiv 

9 Excelsior 0/3 0 pozitiv 

10 Neptun 1/5 (+) negativ 

11 Mamaia 2/3 ++ pozitiv 

12 Selena 0/4 0 negativ 

13 Goldrch 0/5 0 negativ 

14 Stark Early Orange 0/3 0 negativ 

                   Soiuri infectate: 6 (42,35%)            Pomi infectaţi: 11/52 (21,15%) 
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C A P I T O L U L  V 

PREVENIRE SI CONTROL 
 

V.I. Metode preventive 

 

V.1.1. Ameliorarea rezistenţei genetice  

 

Acest obiectiv este prezent în toate programele de ameliorare care 

prevăd crearea de soiuri. Importanţa unui astfel de obiectiv este mare şi 

finalizarea lui se materializează prin implicaţii economice şi ecologice cu 

impact extraordinar asupra vieţii oamenilor. Utilizarea soiurilor rezistente duce 

la reducerea sau eliminarea tratamentelor chimice, ceea ce duce la costuri 

reduse şi nu în ultimul rând la eliminarea poluării mediului pe care o implică 

aplicarea acestora. Controlul genetic pentru rezistenţa verticală şi rezistenţa 

orizontală şi modul de transmitere în descendenţă  constituie prima secvenţă în 

reuşita programelor de ameliorare. De asemenea se are în vedere reacţia 

plantelor la atacul agenţilor fitopatogeni (imunitate, toleranţă, hipersensibilitate, 

sensibilitate). Durabilitatea şi stabilitatea rezistenţei nu depind numai de genele  

de rezistenţă, ci şi de potenţialul genetic al parazitului şi de rapiditatea cu care 

se adaptează la noua rezistenţă (Eenik, 1976). Rezistenţa transgenică poate fi 

luată în considerare ca urmare a încorporării unei părţia a genomului virusului 

în planta gazdă. Această tehnologie însă este controversată în special în Europa 

şi ca urmare utilizarea în scop comercial este în prezent nesigură. La speciile 
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pomicole cu interes major primele experienţe de evaluare a rezistenţei  au fost 

făcute la prun privind rezistenţa la Plum pox (Sutic şi Rankovic, 1981).  

Ameliorarea rezistenţei genetice la virusuri a devenit un obiectiv extrem 

de important. În toate programele de ameliorare unul din obiective îl reprezintă 

crearea de genotipuri cu rezistenţă genetică. Aceasta însă necesită mai întâi o 

informare aprofundată. Se are în vedere agentul patogen şi suşele, reacţia 

plantei gazdă prin rezistenţă, toleranţă, imunitate, sensibilitate, etc. În multe 

cazuri mecanismele interacţiunii plantă – agent patogen nu sunt clar înţelese 

datorită gradului de complexitate. 

Unii specialişti admit totuşi că majoritatea surselor, folosite în diferite 

combinaţii genomale, au un determinism poligenic al rezistenţei. 

 

 

V.1.2.  Utilizarea materialului săditor liber de virusuri 

  

În România certificarea materialului săditor se face conform Ordinului 

1295/2005, care transpune prevederile Directivei Consiliului Comunităţii 

Europene nr. 92/34/CEE privind comercializarea materialului de înmulţire şi de 

plantare fructifer, ultima data amendată prin Directiva Consiliului nr. 

2003/61/CE din 18 iunie 2003, precum şi Prevederile Directivelor Comisiei nr. 

93/48/CEE din 23 iunie 1993, nr. 93/64/CEE din 5 iulie 1993 şi nr. 93/79/CEE 

din 21 septembrie 1993. Testele virotice şi testele pentru alte organisme 

dăunătoare se efectuează în laboratoare acreditate sau recunoscute oficial 
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conform metodelor internaţionale acceptate. Prelevarea de probe pentru aceste 

teste se face oficial sau sub supraveghere oficială. 

 Secţiunea a IV-a face referire la ,,Certificarea materialului de înmulţire 

şi plantare fructifer din punct de vedere virotic”.  Potrivit acestei secţiuni 

materialul săditor trecut prin schema de certificare trebuie să îndeplinească 

condiţiile ,,liber de virus” sau ,,testat de virus” (tabelul 24) după cum urmează: 

 
Tabelul 24. 

Speciile şi virusurile supuse testării virale la producerea  materialul săditor pomicol 

 

Specia Virusul Stare fitosanitară 
Malus Apple chlorotic leaf spot trichovirus v.f. v.t. 

Apple mosaic ilarvirus v.f. v.t. 
Apple stem grooving capillovirus v.f. v.t. 
Apple stem pitting  foveavirus v.f. v.t. 
Apple proliferation phytoplasma v.f. v.t. 
Chat fruit v.f.  
Gren crinkle v.f.  
Rough skin v.f.  
Star crack v.f.  
Ring spot v.f.  
Russet ring v.f. v.t. 
Rubbery wood v.f.  
Flat limb v.f.  
Russet wart v.f.  
Spy epinasty and declin v.f. v.t. 
Platycarpa scaly bark v.f. v.t. 

Pyrus şi Cydonia Apple chlorotic leaf spot trichovirus v.f.  
Apple stem grooving capillovirus v.f. v.t. 
Apple stem pitting foveavirus v.f. v.t. 
Pear decline phytoplasma v.f. v.t. 
Bark split v.f.  
Bark necrosis v.f.  
Pear blister canker viroid v.f.  
Rough bark v.f.  
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Quince sooty ringspot v.f.  
Rubbery wood v.f. v.t. 
Quine yellow blotch v.f.  
Per stony pit v.f.  
Vein yellows/red mottle v.f. v.t. 

Prunus amygdalus Apple chlorotic leaf spot trichovirus v.f. v.t. 
Apple mosaic ilarvirus v.f. v.t. 
Plum pox potyvirus v.f. v.t. 
Prune dwarf ilarvirus v.f. v.t. 
Prunus necrotic ringspot ilarvirus v.f. v.t. 
Tomato black ring nepovirus v.f.  

Prunus domestica, 
Prunus insititia si 
Prunus salicina 

Apple chlorotic leaf spot trichovirus v.f. v.t. 
Apple mosaic ilarvirus v.f. v.t. 
Myrobolan latent ringspot nepovirus v.f.  
Plum pox potyvirus v.f. v.t. 
Prune dwarf ilarvirus v.f. v.t. 
Prunus necrotic ringspot ilarvirus v.f. v.t. 
Apricot chlorotic leafroll MLO v.f. v.t. 

Prunus avium, 
Prunus cerasus si 
Prunus mahaleb 

Apple chlorotic leaf spot trichovirus v.f. v.t. 
Apple mosaic ilarvirus v.f. v.t. 
Arabis mosaic nepovirus v.f. v.t. 
Cherry green ring mottle foveavirus v.f.  
Cherry leaf roll nepovirus v.f. v.t. 
Cherry mottle leaf trichovirus v.f.  
Prune dwarf ilarvirus v.f. v.t. 
Prunus necrotic ringspot ilarvirus v.f. v.t. 
Raspberry ringspot nepovirus v.f. v.t. 
Strawberry latent ringspot nepovirus v.f. v.t. 
Tomato black ring nepovirus v.f. v.t. 
Little cherry closteroviruses 1 şi 2 v.f.  
Necrotic rusty mottle v.f.  
Rusty mottle (American şi European) v.f.  

Prunus armeniaca Apple chlorotic leaf spot trichovirus v.f. v.t. 
Apple mosaic ilarvirus v.f. v.t. 
Plum pox potyvirus v.f. v.t. 
Prune dwarf ilarvirus v.f. v.t. 
Prunus necrotic ringspot ilarvirus v.f. v.t. 
Apricot chlorotic leafroll MLO v.f. v.t. 
Peach asteroid spot v.f.  

Prunus persica Apple chlorotic leaf spot trichovirus v.f. v.t. 
Apple mosaic ilarvirus v.f. v.t. 
Cherry green ring mottle foveavirus v.f.  
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Plum pox potyvirus v.f. v.t. 
Prune dwarf ilarvirus v.f. v.t. 
Prunus necrotic ringspot ilarvirus v.f. v.t. 
Strawberry latent ringspot nepovirus v.f. v.t. 
Apricot chlorotic leafroll MLO v.f. v.t. 
Peach latent mosaic pelamoviroid v.f. v.t. 
Peach asteroid spot v.f.  

Juglans  Cherry leaf roll nepovirus v.f.  
Corylus avellana Hazel maculatura lineare MLO v.f.  

Apple mosaic ilarvirus v.f. v.t. 
Fragaria  -virusuri transmise prin afide v.f.  

Strawberry crinkle rhabdovirus v.f.  
Strawberry mild yellow edge v.f.  
Strawberry mottle v.f.  
Strawberry vein-banding caulimovirus v.f.  
-virusuri transmise prin nematozi de frunze v.f.  
Strawberry green petal MLO v.f.  
-virusuri transmise prin nematozi v.f.  
Arabis mosaic nepovirus v.f.  
Raspberry ringspot nepovirus v.f.  
Strawberry latent ringspot nepovirus v.f.  
Tomato black ring nepovirus v.f.  

Ribes  Strawberry latent ringspot nepovirus v.f. v.t. 
Raspberry ringspot nepovirus v.f.  
Arabis mosaic nepovirus v.f. v.t. 
Black currant reversion agent v.f.  
Gooseberry vein-banding agent v.f.  
Cucumber mosaic cucumovirus v.f.  

Rubus  Black raspberry necrosis virus v.f.  
Cucumber mosaic cucumovirus v.f.  
Raspberry leaf mottle v.f.  
Raspberry leafspot v.f.  
Raspberry vein chlorosis rhabdovirus v.f.  
Raspberry yellow spot v.f.  
Rubus yellow net virus  v.f.  
Apple mosaic ilarvirus v.f. v.t. 
Strawberry latent ringspot nepovirus v.f. v.t. 
Raspberry ringspot nepovirus v.f.  
Arabis mosaic nepovirus v.f. v.t. 
Cherry leaf roll nepovirus v.f.  
Tomato black ring nepovirus v.f. v.t. 
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Raspberry bushy dwarf virus v.f. v.t. 
Rubus stunt MLO v.f.  

Vaccinium Blueberry shoestring virus v.f.  
Blueberry stunt phytoplasma v.f.  
Blueberry witche´s broom phytoplasma v.f.  
Cranberry false blossom phytoplasma v.f.  

 Blueberry mosaic agent v.f.  
Blueberry red ringspot caulimovirus v.f.  
Cranberry ringspot agent v.f.  

v.f = liber de virusuri; v.t.= testat la virusuri 
 

 

 

V.1.3. Respectarea măsurilor de carantină fitosanitară 

 

Dată fiind importanţa practică pe care o prezintă virozele plantelor 

pomicole, s-a căutat să se stabilească mijloacele prin care se poate lupta 

împotriva lor. Lupta împotriva virozelor plantelor pomicole este eficientă atunci 

când se bazează mai ales pe măsuri preventive, profilactice care au drept scop 

să împiedice extinderea infecţiei şi să reducă la minimum pierderile provocate 

de viroze (Bobeş, 1983). În acest scop  se are în vedere limitarea rezervelor 

biologice prin anumite măsuri:  

Izolarea. Răspândirea virusului este mult încetinită când culturile 

sensibile sunt separate prin culturi imune la virus, dar gazde pentru vectori. Se 

ştie despre afide că pot fi purtate de vânt sute de kilometri, totuşi virusurile 

transmise prin stilet pot fi inactivate în timpul zborului prelungit sau în timpul 

hrănirii ocazionale a afidelor pe plante insensibile la virusul respective. Acesta 

este un considerent important de care trebuie să se ţină seama în amplasarea 

solelor. 
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Buruienile sunt frecvent rezervoare de virusuri care sunt răspândite pe 

plantele de cultură. Întâmplător o distanţă mare de izolare poate scădea 

considerabil acest pericol (Simons, 1957). 

Asolamentul. Cadman (1963) a studiat posibilităţile de a controla 

virusurile transmise prin sol cu ajutorul rotaţiei. Aceasta s-a dovedit eficace 

existând şi posibilitatea controlării altor virusuri transmise prin nematozi, 

ţinând cont de buruieni în paralel, dacă vectorii depind ca sursă de infecţie, de 

plantele de cultură şi buruienile specifice. 

Culturile protejate.  Plantele pomicole  nu pot fi plantate în spaţii 

protejate, pentru a fi ferite de vectorii virusurilor. Când acest lucru este impus 

în cazul categoriilor biologice superioare, menţinerea unei igiene fitosanitare 

trebuie să fie foarte strictă, astfel este interzisă vizitarea unei culturi sănătoase 

după una virozată fără spălarea mâinilor şi schimbarea hainelor în prealabil iar 

pentru eventualele lucrări se vor dezinfecta uneltele folosite. 

Nutriţia plantelor. Nutriţia excesivă cu azot creşte atât numărul 

afidelor/plantă cât şi sensibilitatea plantelor la infecţia virală. Îngrăşămintele 

organice cresc de asemenea sensibilitatea la viroze (Sastrz şi colab.,1962). Cu 

privire la fertilizarea raţională (îngrăşăminte cu azot, fosfor, microelemente: B, 

Cu, Mn, Mo, Zn, Fe), în literature de specialitate sunt multe situaţii când 

existenţa unor virusuri este justificată printro fertilizare defectuoasă Cherry 

boron rosette, este o viroză care în cazul aplicării unor tratamente pe bază de 

bor dispare, pomii revin la normal (Minoiu şi colab.,1987). 

Distrugerea plantelor gazdă intermediare. Dăunătorii care servesc drept 

vectori se dezvoltă adesea pe alte culturi sau plante sălbatice, surse de virus. De 



 93 
 

exemplu Myzus persicae este cea mai importantă afidă vectoare de fitovirusuri, 

iar în zonele cu ierni reci rezistă sub formă de ou pe specii de Prunus. Pentru 

acest motiv cultura prunului şi piersicului este intezisă în unele zone din Europa 

(Kabinrsch, 1969). 

Prădătorii şi paraziţii, joacă un rol important în limitarea populaţiilor de 

insecte, dar populaţiile de paraziţi şi prădători în natură fluctuează paralel cu 

cea a insectelor. Când afidele sunt puţine, prădătorii şi paraziţii scad în număr 

permiţând creşterea numărului afidelor. Pentru acest motiv paraziţii şi prădătorii 

ajută la combaterea vectorilor virali. (Broadbent, 1969). 

Combaterea nematozilor. Simptomele virusurilor transmise de nematozi 

apar în câmp în vetre care cresc lent în timpul culturilor succesive (1-2 mm/an) 

(Van der Planky, 1963). Transportul la mare distanţă a viruşilor transmişi de 

nematozi se poate efectua prin particulele de sol, seminţe infectate sau plante 

virozate. 

 
V.1.4.  Controlul chimic sau biologic al vectorilor 

 

În tabelele 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 şi 32, sunt prezentate complexele 

de tratamente recomandate a fi aplicate speciilor pomicole: măr, păr, gutui, 

prun, cireş, vişin, piersic, cais, căpşun, coacăz şi agriş, pentru combaterea 

insectelor cunoscute ca vectori ai virusurilor specifice plantelor pomicole. 
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Tabelul 25 

PLANUL DE TRATAMENTE PREVENTIVE, APLICATE LA AVERTIZARE, 

PENTRU COMBATEREA PATOGENILOR ŞI DĂUNĂTORILOR  LA SPECIA MĂR 

                                                                                                                                                                       volum de soluţie 1500 l/ha 
 

Nr. 
crt. 

Fenofaza 
 (perioada) Patogenul sau/şi dăunătorul Produse de protecţia plantelor recomandate  Observaţii 

0 1 2 3 4 
1. Umflarea mugurilor Păduchele din San José, ouă de 

afide, de cotari, etc. 
Confidor Oil SC 004 conc. 1,5%;  
Nuprid Oil 004 EC conc. 1.5%. 

Tratamentul poate fi: preventiv sau 
curativ. 

2. Dezmugurit  Gărgăriţa florilor de măr - A. 
pomorum 
 
Făinare - P. leucotricha 

 

Calypso 480 SC conc. 0,02% 
 
 
Bumper 250 EC conc. 0,03%; Shavit 250 EC conc. 
0,05%; Topas 100 EC conc. 0,02%; Vectra conc. 0,02% 
sau un produs pe bază de sulf ( Kumulus     80 S conc. 
0,3%; Microthiol sp. conc. 0,3%, etc.) 

Dacă este rezervă (”cuişoare”) pe pom. 
 
 
Numai la soiurile sensibile (Jonathan, 
Idared) 

3. Înfrunzire  Focul bacterian - E. amylovora 
Rapăn  - V. inaequalis 
 
 
 
 
Ouă de acarieni 

Alcupral 50 PU conc. 0,3%; Champion 50 WP conc. 
0,3%; Champ 77 WG conc. 0,2%, Kocide 2000 conc. 
0,3%; Funguran OH conc. 0,3%; Triumf 40 WG conc. 
0,3%; Super Champ conc. 0,3%; Zeamă bordeleză 
conc. 0,5% 
 
Idem Tratament 1 

Tratament foarte important, mai ales la 
soiurile sensibile. 
Tratamentele cu produse pe bază de 
cupru se vor administra până la 
deschiderea primei flori din inflorescenţă. 
 
Dacă nu s-a făcut tratamentul de la 
umflarea mugurilor. 
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 1 2 3 4 
4. Începutul înfloritului  

 
Focul bacterian - E.amylovora 
 
 
Rapăn  - V. inaequalis 
Făinare - P. Leucotricha 
 
Insecte minatoare, defoliatoare. 

Aliette 80 WG conc. 0,3% 
 
 
Chorus 75 WG conc. 0,02%; Score 250 EC conc. 0,015%; 
Clarinet conc. 0,1%; Antineea conc. 0,2%; Folicur Solo 
250 EW conc.0,05%. 
Calypso 480 SC conc. 0,02%; Insegar 25 WP conc. 0,04% 

Pentru prevenirea infecţiilor în floare 
cauzate de bacteria E. amylovora, mai 
ales dacă intervin temperaturi ridicate 
şi ploi frecvente. 
 
 
Dacă există rezervă de dăunători.  

5. Începutul scuturării 
petalelor 

Rapăn - V. inaequalis 
Făinare - P. leucotricha 
 
 
 
Viespea - H. testudinea, insecte 
minatoare, defoliatoare, etc. 

Unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 4. 
 
 
 
 
Calypso 480 SC 0,02%; Decis 25 WG 0,003%; Fastac 10 
EC 0,015%. 

Dacă plouă şi este presiune mare de 
infecţie, se poate asocia şi un fungicid 
de contact (pe bază de captan, 
mancozeb sau folpet), pentru a se 
asigura o mai bună protecţie. 
Se recomandă alternarea substanţei 
active 
Tratament foarte important dacă 
există rezervă biologică.  

 
6. 
7. 
8. 

Fruct cât : 
- bobul de mazăre 
- aluna  
- nuca 

Rapăn - V. inaequalis 
Făinare - P. leucotricha 
 
 
Insecte minatoare, defoliatoare, 
afide, viermele merelor - Cydia 
pomonella (G1),  etc.  

Unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 4. 
 
 
Calypso 480 SC conc. 0,02%; Rimon 10 EC conc. 0,06%; 
Coragen conc. 0.01%; Supersect conc. 0,03%; Decis Mega 
50 EW conc. 0,015%; Runner 2F conc. 0,04%;  

Dacă plouă şi este presiune mare de 
infecţie, se poate asocia şi un fungicid 
de contact (pe bază de captan, 
mancozeb sau folpet), pentru a se 
asigura o mai bună protecţie. 
Se recomandă alternarea substanţei 
active. 

9. 
 
 
 

10.  
 

11. 
 

Fruct în creştere 
(15 iunie-15 iulie) 

Rapăn - V.inaequalis 
 
 
Făinare – P. leucotricha 
 
Păduchele din San José - Q. 
perniciosus (G1), Păduchele lânos 
– Eriosoma lanigerum, Viermele 
merelor - C. pomonella (G2), etc.  

Fungicid de contact: Merpan 50 WP conc. 0,2%; Folpan 50 
WP conc. 0,2%; Captadin 50 PU conc. 0,25%; Antracol 70 
WP conc.0,2-0,3%. 
Fungicid contra făinării: Kumulus 80 S conc.0,3%; Bumper 
250 EC conc. 0,03%; Shavit 250 EC conc. 0,05%; Topas 
100 EC conc. 0,02%. 
Pyrinex Quick conc. 0,1%; Reldan 40 EC conc. 0,15%; 
Decis 25 WG conc. 0,003%. 

Începând cu 15 VI (infecţii 
secundare). 
 
 
 
Numai la soiurile sensibile (Jonathan, 
Idared).  
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0 1 2 3 4 

12. 
 

13. 

Fruct în creştere 
(august I) 

Rapăn - V.inaequalis 
 
Făinare – P. leucotricha 
 
Păduchele din San José -                     
Q. perniciosus (G2), minatoare, 
viermele merelor - C. pomonella 
(G2) 
Acarieni  

Idem Tratament 7 
 
Idem Tratament 7 
 
Insecticid - vezi Tratament 7 
 
 
 
Envidor 240 SC conc. 0,04%; Omite 57 EC conc. 0,1%; 
Sanmite 20 WP conc. 0,05%; Talstar 10 EC conc. 0,04%; 
Kelthane 18,5 EC conc.0,2%;  Torque 550 SC conc. 
0,04%. 

Dacă este nevoie (pete de rapăn pe 
frunze). 
Dacă este cazul (lăstari şi frunze cu 
făinare). 
Dacă este rezervă biologică. 
 
 
 
Numai la PED > 3-5 forme mobile 
/frunză. 

14. Fruct în creştere 
(august II 
-septembrie I) 

Rapăn - V.inaequalis 
Făinare – P. leucotricha 
Viermele merelor - C. pomonella 
(G2)   

Vezi Tratament 7 
Fungicid contra făinării (vezi Tratament 7) 
Calypso 480 SC conc. 0,02%; Rimon 10 EC conc. 0,06%; 
Vantex 60 CS conc. 0,008% 

 
Numai la soiurile sensibile. 
Numai dacă este rezervă biologică. 

15. Fruct mărime naturală Rapăn - V.inaequalis 
Făinare - P. leucotricha 
Boli de depozit Topsin M 70 conc. 0,1%; Systhane forte conc. 0,02%. 

Tratamentul reduce pierderile din 
timpul depozitării fructelor şi rezerva 
de patogeni din câmp (infecţii 
secundare). 

16. 
Căderea frunzelor Patogeni micotici şi bacterieni Sulfat de cupru sau un alt produs pe bază de cupru. 

Tratament foarte important pentru 
reducerea rezervei biologice de 
ciuperci fitopatogene. 
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Tabelul 26 

TRATAMENTE RECOMANDATE LA SPECIA PĂR 

volum de soluţie 
1000 l/ha 

Nr. 
crt. 

Fenofaza 
 (perioada) Patogenul sau/şi dăunătorul Produse de protecţia plantelor 

recomandate Observaţii 

0 1 2 3 4 

1. 10-15% din mugurii florali 
dezmuguriţi 

Purici meliferi – Psylla spp., acarieni, 
păduchele din San-     José – Q. perniciosus, 
insecte defoliatoare 

Confidor Oil SC 004 conc. 1,5% sau 
Nuprid Oil 004 EC conc. 1.5%. Tratament foarte important pentru 

reducerea rezervei biologice. 

Rapăn – V. pirina 
Focul bacterian – E. amylovora 

Alcupral 50 PU conc.  0,3% sau 
Funguran 50 OH conc. 0,3% sau 
Kocide 2000 WP conc. 0,3% sau 
Champion 50 WP conc. 0,3% sau 
Triumf 40 WG conc. 0,3% 

Tratament obligatoriu. 

2. Răsfirarea inflorescenţelor – 
până la început de înflorire 
 

Rapăn – V. pirina, focul bacterian – E. 
amylovora, pătările frunzelor 
 
Purici meliferi - Psylla spp., ţânţăraşul 
frunzelor de păr – Dasyneura pyri, ouă de 
acarieni. 

Vezi Tratamentul 1. 
 
 
Vezi Tratamentul 1. 

Tratament important. 
 
 
Numai în plantaţiile cu atac foarte 
mare de purici meliferi în anul 
anterior. 
 

3. La înflorit Focul bacterian – E. amylovora Aliette 80 WG conc. 0,3% 

Pentru prevenirea infecţiilor în 
floare cauzate de bacteria E. 
amylovora, mai ales dacă în 
perioada înfloritului intervin 
temperaturi ridicate şi ploi 
frecvente. 
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0 1 2 3 4 
4. ~10-15% petale scuturate. Rapăn - V. pirina, pătările frunzelor, focul 

bacterian – E. amylovora Vezi Tratamentul 1. Tratament obligatoriu. 

Purici meliferi - Psylla spp., ţânţăraşul 
frunzelor de păr – Dasyneura pyri, omizi 
defoliatoare, acarieni, etc. 

Nomolt 15 SC conc. 0,05% sau 
Dimilin 25 WP conc. 0,03% sau 
Rimon 10 EC conc. 0,075% 

+ 
Vertimec 1,8 EC  conc. 0,1 - 0,15%  

Tratament „cheie” pentru puricii 
meliferi – Psylla spp. 
 
 
 
 

5-6. Creşterea fructelor 
 
 

Rapăn - V. pirina, pătările frunzelor 
Systhane forte conc. 0,02% sau 
Dithane M 45 conc. 0,2% sau 
Folpan 50 WP conc. 0,2% sau 
Captadin 50 WP conc 0,25% sau  
Bravo 500 SC conc. 0,15% 

Dacă sunt ploi frecvente. 

Purici meliferi - Psylla spp. viermele fructelor 
(G1), insecte  minatoare şi defoliatoare  

Nurelle D conc. 0,075% sau 
Vantex 60 SC conc. 0,1% sau 
Rimon 10 EC conc. 0,075% sau 
Nomolt 15 SC conc. 0,05%. 

Tratament obligatoriu dacă este 
rezervă. 

7. Creşterea fructelor  
      ~ 15 iunie Rapăn - V. pirina, pătările frunzelor Vezi tratamentele 5-6. Dacă sunt pete pe frunze. 

Păduchele din San José – Q. perniciosus (G1), 
purici meliferi – Psylla spp., ţânţăraşul 
frunzelor de păr – Dasyneura pyri , afide 

Pyrinex Quick conc. 0,1% sau 
Sinoratox plus  conc. 0,1-0,15% sau 
Reldan 40 EC conc. 0,15% sau 
Nurelle D conc. 0,075% 

Dacă se constatată atac. 

8. Fructe cu diametrul de ~ 4 
cm. Rapăn - V. pirina, pătările frunzelor, focul 

bacterian –         E. Amylovora 

 
 
 

Vezi tratamentele 5-6. Dacă se constată atac. 
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2 3 4 
Acarieni  Envidor 240 SC conc. 0,04%; Omite 

57 EC conc. 0,1%; Sanmite 20 WP 
conc. 0,05%; Talstar 10 EC conc. 
0,04%; Kelthane 18,5 EC conc.0,2%;  
Torque 550 SC conc. 0,04%. 

Numai la PED > 3-5 forme mobile 
/frunză. 
Dacă există rezervă 

Viermele fructelor (G2), Păd. din San José – 
Q. perniciosus (G1) Vezi tratamentul 7 Dacă se constată atac. 

9 
 

Fructe în creştere 
(~ 20 iulie – 10 august) 

Rapăn - V. pirina, pătările frunzelor 
Vezi tratamentele 5-6. Numai dacă sunt pete pe frunze. 

Păduchele din San José – Q. perniciosus (G2), 
viermele fructelor, insecte defoliatoare Vezi tratamentul 7 Dacă este rezervă biologică. 

10. Fructe la dimensiuni normale 
(tratament prerecoltă) Rapăn - V. pirina  

Boli de depozit 

Topsin M 70 conc. 0,1%  

Pentru reducerea pagubelor 
cauzate în timpul depozitării 
fructelor   
(tratament facultativ) 

11. Căderea frunzelor 
  Boli de scoarţă şi lemn, rapăn, foc bacterian 

Sulfat de cupru sau un alt produs pe 
bază de cupru. 

Tratament obligatoriu, la care se 
adaugă numai dacă este cazul 
(infestare puternică), un insecticid 
împotriva adulţilor hibernanţi de 
Psylla spp. 
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Tabelul 27 

TRATAMENTE RECOMANDATE LA SPECIA GUTUI 
 

 

Nr. 
crt 

Fenofaza  
(perioada) Patogenul şi/sau dăunătorul Produse de protecţia plantelor 

recomandate Observaţii 

0 1 2 3 4 

1. Umflarea mugurilor 
Forme hibernante de dăunători (păduchele din 
San José, acarieni, etc.) 

Confidor Oil SC 004 conc. 1,5%; 
Nuprid Oil 004 EC conc. 1.5%. 

Pentru plantaţii cu atac. 

2. Dezmugurit 

Monilioză - Monilia spp., antracnoza, 
focul bacterian - E. amylovora 

Fungicid cupric: Alcupral 50 PU 
conc. 0,3%; Champion 50 WP conc. 
0,3%; Kocide 2000 conc. 0,3%; 
Funguran OH conc. 0,3%; Oxicupron 
50 PU conc. 0,3%; Super Champ 
conc. 0,2-0,3%; Zeamă bordeleză 
conc. 0,5%. 

Tratament foarte important  

3. Răsfirarea inflorescenţelor 
Focul bacterian - E. amylovora  
Monilioză - Monilia spp., antracnoză 

Aliette 80 WP conc. 0,3%  
Fungicid cupric (vezi Tratamentul 2) 

Tratament important dacă 
intervin precipitaţii frecvente. 

4-5. Scuturarea petalelor 

Monilioză - Monilia spp., antracnoza 
 
Focul bacterian - E. amylovora 
 
Insecte defoliatoare şi minatoare 

Rovral 50 WP conc. 0,1 % sau un 
fungicid cupric (vezi Tratamentul 2) 
Aliette 80 WP conc. 0,3% 
 
Decis 25 WG conc. 0,003%, Nurele D 
50/500 conc. 0.075%  

Dacă este umiditate 
atmosferică mare. 
 
 
Dacă este rezervă biologică. 

6-7. Fructul cât aluna, cât mazărea 

Monilioză - Monilia spp., antracnoza 
 
 
Vierme - C. pomonella (G1) 

Orius 25 EW conc. 0,1%; Systhane 12 
E conc. 0,05%; Rovral 500 SC conc. 
0,1%; Score 250 EC conc. 0,02%; 
Calypso 480 SC conc. 0,02%; Rimon 
10 EC conc. 0,06%; Pyrinex 20 EC 
conc. 0,3%; Decis Mega 50 EW conc. 
0,015%; Runner 2F conc. 0,04%;  

Dacă este nevoie (precipitaţii 
frecvente). 
 
Dacă este rezervă (dacă au fost 
fructe cu viermi anul trecut). 
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0 1 2 3 4 

8-9. Fruct în creştere Păduchele din San Jose – Q. perniciosus 
Reldan 40 EC conc. 0,15%; Pyrinex 
Quick conc. 0,1%; Decis 25 WG 
conc. 0,003%;  

Dacă este rezervă biologică. 

10-
11. Fruct în creştere Vierme - C. pomonella (G2) Unul din insecticidele recomandate la 

tratamentele 6-7. Numai dacă este rezervă. 

12. După căderea frunzelor Patogeni micotici şi bacterieni Sulfat de cupru sau un alt produs pe 
bază de cupru. 

Tratament important pentru  
reducerea rezervei biologice. 
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Tabelul 28 

TRATAMENTE RECOMANDATE LA SPECIA PRUN 
 

 

Nr. 
crt Fenofaza (perioada) Patogenul şi/sau dăunătorul Produse de protecţia plantelor 

recomandate Observaţii 

0 1 2 3 4 

1. Umflarea mugurilor 
Forme hibernante de dăunători (păduchele 
din San José, alţi păduchi ţestoşi, acarieni, 
afide, etc.) 

Confidor Oil SC 004 conc. 1,5: Nuprid 
Oil 004 EC conc. 1.5%. 

Tratament important pentru livezile 
cu atac mare în anul anterior. 

2. 
Înfoierea corolei 

(până la deschiderea primei 
flori) 

Boli micotice şi bacteriene 
 
 
 
 
 
Forme hibernante de dăunători 

Fungicid cupric: Alcupral 50 PU conc. 
0,3%; Champion 50 WP conc. 0,3%; 
Kocide 2000 conc. 0,3%; Funguran OH 
conc. 0,3%; Oxicupron 50 PU conc. 
0,3%; Super Champ conc. 0,2-0,3%; 
Zeamă bordeleză conc. 0,5%. 
Idem Tratament 1 

Pentru prevenirea infecţiilor 
primare de monilie, pătarea roşie a 
frunzelor, ciuruire, etc. 
 
 
 
Dacă nu s-a făcut Tratamentul 1. 

3. Începutul scuturării petalelor 
(10-15% petale scuturate) 

Monilioze (Monilia spp.) 
Pătarea roşie a frunzelor - Polystigma 
rubrum,ciuruirea frunzelor - Stigmina 
carpophyla 
 
 
Viespile prunului – Hoplocampa spp., afide, 
insecte defoliatoare, etc. 

Orius 25 EW conc. 0,1% ; Systhane 12 
E conc. 0,05% 
sau un fungicid de contact: Rovral 500 
SC conc. 0,1%; Odeon 720 SC conc. 
0,15%; Dithane M 45 conc. 0,2%; 
Merpan 50 WP conc. 0,25%;  
Calypso 480 SC conc. 0,02%; Decis 
Mega conc. 0,015%; Fastac 10 EC 
conc. 0,02%; Karate Zeon conc. 0,015 
%. 

Tratament foarte important, mai 
ales dacă în timpul înfloritului 
intervin perioade ploioase. 
 
 
 
Dacă este rezervă biologică.  

4. La 7-10 zile de la Tratamentul 
3 

Viespea sâmburilor de prun - Eurytoma 
schreineri, defoliatori, afide, etc. 

Calypso 480 SC conc. 0,02%; Karate 
Zeon conc.       0,015 %; Nurelle D 
50/500 conc. 0,075%; Fastac 10 EC 
conc. 0,015%. 

Dacă este rezervă biologică 
(tratament foarte important). 
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0 1 2 3 4 

5-6. Dezvoltarea fructelor 
(mai) 

Viermele prunelor – Cydia funebrana  (G1), 
viespea sâmburilor de prun - Eurytoma 
schreineri, afide, etc. 
 
Patogeni micotici 

Calypso 480 SC conc. 0,02%; Decis 
Mega conc. 0,015%; Vantex 60 CS 
conc. 0,015%;  Insegar 25 WP conc. 
0,03%. 
Unul din fungicidele recomandate la 
Tratamentul 3. 

Dacă este rezervă  biologică (prune 
cu viermi anul trecut). 
 
 
Dacă sunt ploi frecvente, 
obligatoriu se va asocia un fungicid 
antimonilic: Rovral  500 SC conc. 
0,1% sau Teldor 500 SC conc. 
0,08%. 

7-8. Dezvoltarea fructelor 
(iunie) 

Patogeni micotici 
 
Păduchele din San José - Q. perniciosus 
(G1), afide, etc. 
 
Acarieni 

Unul din fungicidele de contact 
recomandate la Tratamentul 3. 
Pyrinex Quick conc. 0,1%; Reldan 40 
EC conc. 0,15%; Calypso   480 SC 
conc. 0,02%; Decis Mega conc. 
0,015%. 
Omite 57 EC 0,1%; Kelthane conc. 
0,2%; Torque 550 SC conc. 0,04%; 
Demitan 200 SC conc. 0,07%; Envidor 
240 SC conc. 0,04% 

Dacă este presiune de infecţie (ploi 
frecvente). 
Dacă este rezervă biologică (livezi 
bătrâne). 
 
PED>3-5 acarieni pe frunză 

9-
10. 

Fruct în creştere 
(iulie) Viermele prunelor -  C. funebrana (G2) Unul din insecticidele recomandate la 

Tratamentele 5-6. Dacă este rezervă biologică. 

11-
12. 

Fructe în pârgă la unele soiuri 
       (august) 

Păduchele din San José - Q. perniciosus 
(G2), viermele prunelor -  C. funebrana, 
acarieni, etc.  
Monilioze – Monilia spp.) 

Unul din insecticidele recomandate la 
Tratamentele 7-8. 
 
Teldor 500 SC conc 0,08% sau unul din 
fungicidele recomandate la Tratam. 3. 

Dacă este rezervă biologică. 
 
Pentru prevenirea infecţiilor cu 
monilioză la soiurile timpurii. 

13. Căderea frunzelor Patogeni bacterieni şi micotici Sulfat de cupru sau un alt fungicid 
cupric. Tratament obligatoriu. 
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Tabelul 29 

TRATAMENTE RECOMANDATE LA SPECIILE CIREŞ-VIŞIN 
 
 

Nr. 
crt Fenofaza (perioada) Patogenul şi/sau dăunătorul Produse de protecţia plantelor recomandate Observaţii 

0 1 2 3 4 

1. Umflarea mugurilor 
Păduchi ţestoşi, ouă de afide, defoliatoare Confidor Oil SC 004 conc. 1,5%; Nuprid Oil 

004 EC conc. 1.5%. 
Foarte important pentru 
livezile bătrâne (cu atac). 

2. Buton alb Patogeni bacterieni şi micotici  

Fungicid cupric: Alcupral 50 PU conc. 0,3%; 
Champion 50 WP conc. 0,3%; Kocide 2000 
conc. 0,3%; Funguran OH conc. 0,3%; 
Oxicupron 50 PU conc. 0,3%; Super Champ 
conc. 0,2-0,3%; Zeamă bordeleză conc. 0,5%. 

Tratament foarte important. 
Tratamentul cu produse 
cuprice se va administra 
până la deschiderea primei 
flori din inflorescenţă. 

3. Începutul scuturării 
petalelor 

Monilioza (Monilia spp.)  
Pătarea roşie a frunzelor - Blumeriella jaapii, 
ciuruirea frunzelor - Stigmina carpophila 
 
 
 
Insecte defoliatoare, afide, etc. 

Rovral 500 SC conc. 0,1%; Folicur Solo 250 
EW conc. 0,075% - 0,1%; Orius 25 EW conc. 
0,1%; Odeon 720 SC conc. 0,15%; Score 250 
EC conc. 0,02%; Systhane C conc. 0,1%; 
Systhane Forte conc. 0,02%; Topsin M 70 conc. 
0,1%; Bravo 500 SC conc. 0,15%. 
Fastac 10 EC conc. 0,015%; Decis Mega conc. 
0,015%; Supersect 10 EC conc. 0,03%; 

Dacă este presiune mare de 
infecţie (precipitaţii 
frecvente)  
Tratament foarte important. 
 
 
Numai dacă este rezervă 
biologică. 

4. Creşterea fructelor şi 
lăstarilor 

Boli bacteriene şi micotice 
 
 
 
 
 
Musca cireşelor - Rhagoletis cerasi, 
afide, minatoare, defoliatoare 

Unul din fungicidele recomandate la 
tratamentul 3. 
 
 
 
 
Calypso 480 SC conc. 0,02%; Karate Zeon 
conc. 0,015%; Laser 240 SC conc. 0,06%. 

Se recomandă utilizarea 
altor produse decât cele 
folosite la tratamentul 
anterior, pentru evitarea 
apariţiei fenomenului de 
rezistenţă. 
Dacă este rezervă biologică 
(fructe cu viermi în anul 
trecut). 
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0 1 2 3 4 

5. 
Creşterea fructelor  

(la 7-8 zile de la tratamentul 
4) 

Monilioza (Monilia spp.)  
 
Viermele cireşelor - Rhagoletis cerasi 

Teldor 500 SC conc. 0,08%; Rovral 500 SC 
conc. 0,1% 
Laser 240 SC conc. 0,06%. 

Dacă este cazul. 
 
Dacă este rezervă biologică. 

6-7. După recoltarea fructelor 

Patogeni micotici şi bacterieni 
 
 
 
Păduchele din San –José (G1) 

Topsin M 70 conc. 0,1%; Systhane C conc. 
0,1%; 
Systhane Forte conc. 0,02%; Bravo 500 SC 
conc. 0,15%. 
Pyrinex Quick conc. 0,1%; Reldan 40 EC conc. 
0,15%; Decis Mega conc. 0,015%. 

 
 
Dacă este rezervă biologică. 

8-9. În august 
Patogeni micotici 
Păduchele din San -José (G2) 

Unul din produsele recomandate la tratamentele 
6-7. Dacă este nevoie. 

10. După căderea frunzelor Patogeni micotici şi bacterieni Sulfat de cupru sau un alt produs pe bază de 
cupru. 

Tratament foarte important 
pentru reducerea inoculului. 
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Tabelul 30  

TRATAMENTE APLICATE LA SPECIILE PIERSIC – CAIS 
 

Nr. 
crt Fenofaza (perioada) Patogenul şi/sau dăunătorul Produse pesticide, recomandate 

compatibile biologic Observaţii 

0 1 2 3 4 

1. Umflarea mugurilor Păduchi ţestoşi, ouă de acarieni, afide, 
defoliatoare, etc. 

Confidor Oil SC 004 conc. 1,5%; Nuprid Oil 
004 EC conc. 1.5%. 

Tratament important 
pentru livezi bătrâne. 

2. Buton roz 

Patogeni bacterieni şi micotici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forme hibernante de dăunători 

Fungicid cupric: Alcupral 50 PU conc. 0,3%; 
Champion 50 WP conc. 0,3%; Kocide 2000 
conc. 0,3%; Funguran OH conc. 0,3%; 
Oxicupron 50 PU conc. 0,3%; Super Champ 
conc. 0,2-0,3%; Zeamă bordeleză conc. 0,5%. 
 
 
 
 
 
Idem Tratament 1 

Tratament important 
pentru ciuruire S. 
carpophila şi băşicarea 
frunzelor T. deformans. 
Tratamentul cu produse 
cuprice se va administra 
până la deschiderea 
primei flori din 
inflorescenţă. 
 
Dacă nu s-a făcut 
tratamentul 1. 

3. La scuturarea petalelor 

Băşicarea frunzelor -  Taphrina deformans, 
ciuruirea frunzelor - Stigmina carpophila, etc. 
 
 
 
Făinarea piersicului - Sphaerotheca pannosa 
 
 
 
Moliile piersicului şi caisului, vierme, afide, 
defoliatoare, etc. 

Systhane C conc. 0,1%; Score 250 EC conc. 
0,02%; Bravo 500 SC conc. 0,15%; Topsin 
500 SC conc. 0,14%; Dithan M45 conc. 
0,2%; Folpan 50 WP conc. 0,2%;  Merpan 50 
WP conc. 0,2%;  
Bumper 250 EC conc. 0,03%; Shavit 250 EC 
conc. 0,05% sau un produs pe bază de sulf 
(Kumulus 80S conc. 0,3%; Microthiol sp. 
conc. 0,3%, etc.) 
Calypso 480 SC conc. 0,02%; Karate Zeon  
conc. 0,015%; Fastac 10 EC conc. 0,02%; 
Decis 25 EC 0,003%; Insegar 25 WP conc. 
0,03%. 

Numai la soiurile 
sensibile la făinare 
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0 1 2 3 4 

4.-5. La interval de 7-8 zile de 
la tratamentul 3 

Băşicarea frunzelor - Taphrina deformans 

Moliile piersicului şi caisului, vierme, afide,  
defoliatoare, etc. 

Vezi Tratamentul 3. 

Numai la piersic, dacă 
plouă frecvent. 
Se recomandă alternarea 
produselor pentru evitarea 
fenomenului de rezistenţă.                    

6.-7. Creşterea fructelor şi 
lăstarilor 

Boli micotice 
 
Păduchele din San José (G1),  
alţi păduchi ţestoşi 

Unul din fungicidele recomandate la 
Tratamentul 3. 
Pyrinex Quick conc. 0,1%; Reldan 40 EC 
conc. 0,15%; Decis Mega conc. 0,015%. 

Dacă este rezervă 
biologică. 
Numai la soiurile târzii, în 
livezile bătrâne. 

8. Înainte de recoltare Monilioza (pe fructe) Teldor 500 SC conc. 0,08%; Rovral 500 SC 
conc. 0,1% 

Tratament preventiv 
pentru diminuarea 
pierderilor. 

9. După recoltare (august) Păduchele din S-José(G2), alţi păduchi ţestoşi Unul din insecticidele recomandate la 
Tratamentele 6-7. 

Dacă este rezervă 
biologică.  

10. Căderea frunzelor 

Boli bacteriene şi micotice Sulfat de cupru sau un alt produs pe bază de 
cupru. 

Tratament foarte 
important pentru 
diminuarea rezervei 
biologice. 
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Tabelul 31 
PROGRAM DE PROTECŢIE FITOSANITARĂ LA CĂPŞUN  

 

 

NR 
 
CR
T. 

FAZA FENOLOGICĂ ŞI 
PERIOADA 
APLICĂRII 

PATOGENII ŞI DĂUNĂTORII DE 
COMBĂTUT 

PRODUSE DE UZ 
FITOSANITAR 

 RECOMANDATE 

CON
C 
% 

DOZA / HA 
KG SAU L 

LA UN 
TRAT. 

0 1 2 3 4 5 

1. Apariţia primelor frunze 
 

Putregaiul pielos al fructelor şi coletului 
(Phytophthora cactorum), pătarea albă a frunzelor 
(Mycosphaerella fragariae) pătarea purpurie 
(Diplocarpon carliana) etc. 

Zeamă bordeleză sau un alt 
fungicid cupric 

0,5 5,0 

2. 
Apariţia inflorescenţelor 
 

 
 
 

Putregaiul pielos al fructelor, pătarea albă, pătarea 
purpurie; 
 
Acarianul căpşunului (Tarsonemus fragariae), 
acarianul roşu comun (Tetranychus urticae) etc. 

Dithan M 45 sau 
 
 
Demitan 200 SC 

0,2 
 
 

0,07 

2,0 
 
 

0,7 

3. Buton alb  

 

 
 
 

Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea), 
 
 
Putregaiul pielos al fructelor 
Gărgăriţa coletului (Otiorhynchus sulcatus), 
gărgăriţa florilor (Anthonomus rubi), afide. 
Acarieni 

Topsin 500 SC sau 
Chorus 75 WG sau  
Score 250 EC 
Aliette 80 WP 
Sinoratox 35 EC  
 
Demitan 200 SC 

0,1 
0,03 
0,05 
0,2 
0,1 

 
0,07 

1,0 
0,3 
0,5 
2,0 
1,0 

 
0,7 

4. Înflorirea în masă 
 
 

Putregaiul cenuşiu 
Putregaiul pielos al fructelor, pătarea albă,  
Afide 
Acarieni 

Teldor 500 SC  
Aliette 80 WP 
Mavrik 2 F 
Demitan 200 SC 

0,15 
0,2 

0,05 
0,07 

1,5 
2,0 
0,5 
0,7 



 109 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 

5. 

Primele fructe de mărime normală 
 
 
 
 

Putregaiul cenuşiu al fructelor 

 
 
Teldor 500 SC  
 

 
 
0,15 

 
 
1,5 
 
 

6. După cosire, la apariţia noilor frunze. Putregaiul pielos al fructelor, pătări micotice  
 
 
Gărgăriţa coletului 
Acarianul căpşunului etc. 

Zeamă bordeleză 
sau un alt produs pe bază de cupru. 
Sinoratox 5G 
Demitan 200 SC 

0,5 
 
 
0,07 

5,0 
 
30-40kg/ha 
0,7 
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Tabelul 32 

 
COMPLEXUL DE TRATAMENTE APLICAT LA AVERTIZARE PENTRU  

COMBATEREA PATOGENILOR ŞI DĂUNĂTORILOR LA COACĂZ ŞI AGRIŞ 
 
 

Nr 
crt. Faza fenologică  Boala şi dăunătorul Denumirea comercială a 

produsului 
Conc. 

% 

0 1 2 3 4 

1. Repaus vegetativ 
Păduchele din San-José (Quadraspidiotus perniciosus), ouă de 
afide, acarieni, ouă de insecte defoliatoare, etc. 

Nuprid Oil SC 004  
1,5 

2. Începutul înfrunzitului 
 (martie, dec. II-III) 

Făinare (Sphaeroteca mors-uvae) 
 
 
 
Acarieni, omizi defoliatoare, etc. 

Bumper  250 EC sau un produs pe 
bază de sulf 
 
Dacă este nevoie. 

 
0,02 

 
 

3. Toţi butonii liberi  
(aprilie, decada III) 

Ţânţarul frunzelor de coacăz (Dasineura tetensi G1), cotarul 
agrişului (Abraxas grossulariata), afide (Cryptomyzus ribis, Aphis 
schneideri, Aphis grossulariae),  
Făinare (Sphaeroteca mors-uvae), antracnoza frunzelor 
(Pseudopeziza ribis ) etc. 

Nurelle D  
 
 

 
Topsin 70 PU sau 
Bumper  250 EC 

0,075 
 
 
 

0,07 
0,02 

4. 
50 % înflorire 
(aprilie, decada III) 
 

Viespea galbenă a frunzelor (Nematus ribesii), ţânţarul frunzelor, 
defoliatori  
Făinare, antracnoză. 
 

Calypso 480 SC 
+ 

Topsin 70 PU 
 
 
 

0,02 
 

0,07 
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0 1 2 3 4 

5. 
50 % fructe legate  
(mai, decada II) 
 

Sfredelitorul tulpinilor de coacăz (Synanthedon – Sesia 
tipuliformis) ţânţarul frunzelor (G2), 
Rugină (Cronartium ribicola, Puccinia caricina), făinare, 
antracnoză, etc. 

Nurelle D sau 
+ 

Topsin 70 PU 

0,075 
 

0,07 
 

6. 100 % fructe legate 
(mai, decada III) 

Sfredelitorul tulpinilor de coacăz, ţânţarul frunzelor, acarieni,  
 
 
Rugină, făinare, antracnoză, etc. 

Nurelle D sau 
Talstar 10 EC  

+ 
Systhane forte 

0,075 
0,04 

 
0,1 

7. Colorarea  primelor fructe  (iunie, 
dec. I) 

Păduchele din San-José (G1), sfredelitorul tulpinilor de coacăz, 
ţânţarul frunzelor (G3),  
Făinare, rugină, antracnoză, etc. 

Calypso   480 SC  
+ 

Bumper  250 EC  

0,02 
 

0,02 

8. După recoltare 
(iulie-august) 

Păduchele din San-José (G2), ţânţarul frunzelor, acarieni,  
 
Rugină, făinare, antracnoză, etc. 

Pyrinex Quick sau 
Reldan 40 EC  
Systhane forte 

0,1 
0,15 
0,1 
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V.2. Metode curative de obţinere a plantelor pomicole 

 libere de virusuri 

 

V.2.1 - Culturi ,,in vitro” 

 

Cea mai importantă măsură pentru limitarea impactului patogenilor 

virali o reprezintă producerea de material săditor liber de virusuri. 

Înmulţirea prin metode clasice poate fi în unele situaţii o cale de răspândire 

a acestor virusuri, în schimb cultura de ţesuturi este o cale sigură pentru 

obţinerea de plante sănătoase. 

Această activitate deosebit de complexă şi costisitoare este de strictă 

necesitate şi include aplicarea unor metode rapide, sigure şi de mare 

sensibilitate pentru detectarea şi eliminarea virusurilor.  

Condusă în funcţie de anumiţi parametrii specifici, cultura in vitro 

poate să asigure producerea de plante sănătoase. Esenţială este însă 

optimizarea factorilor care influenţează acest lucru. Principalii factori de 

influenţă în ceea ce priveşte randamentul de plante virus free obţinute, sunt 

reprezentaţi de genotip, virus, mediul de cultură şi tipul de explant. 

Componentele asupra cărora se poate interveni sunt reprezentate de tipul de 

explant şi mediul de cultură (macroelemente, microelemente, vitamine, 

balanţă hormonală, etc). În cadrul balanţei hormonale, citochininele au un 

rol determinant chiar prin modul lor de acţiune: au rol în organogeneza 

directă, în procesele de regenerare adventivă a lăstarilor şi creşterea 

acestora, realizând astfel şi creşterea ratei de multiplicare.  

Datorită diviziunii intense a celulelor în meristem, există o 

competiţie între aceasta şi particula virală pentru folosirea acizilor nucleici 

sintetizaţi. Acizii nucleici se pare că sunt puşi la dispoziţia diviziunii 
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celulare în detrimentul multiplicării virale. Alte explicaţii precizează că, 

datorită concentraţiei ridicate de auxine şi citochinine din apexurile 

meristematice, penetrarea particulelor virale este oprită sau chiar are loc 

inactivarea acestora (Quak, 1977). Meristemul excizat suferă un traumatism 

puternic cu atât mai puternic cu cât el este de dimensiuni mai mici. Acest 

lucru a fost remarcat de Walkey şi colab. la cireş (1969). Astfel ritmul 

diviziunii celulare în meristem este mult mai mare, decât ritmul replicării 

virusului. Este de asemenea tipic pentru fiecare specie sau genotip modul de 

manifestare în funcţie de explantul folosit (Isac Maria, 1983). 

In cercetarile efectuate la I.C.D.P. Piteşti-Mărăcineni, în cadrul 

proiectului 52-165, au fost stabiliţi parametrii optimi care să conducă la 

eficientizarea eliminării virusurilor PPV, PDV şi PNRSV  prin culturi in 

vitro.  

Materialul biologic depistat pozitiv în urma testului viral a provenit 

de la soiurile  'Pescăruş', 'Silvia', 'Minerva', 'Diana', 'Centenar', 'Tuleu 

timpuriu', 'Sarmatic', 'Dâmboviţa', 'Tuleu gras', 'Vinete de Italia'. Sursa de 

explant a fost reprezentată de muguri apicali recoltaţi de pe ramuri anuale  

Explantele obţinute au avut două dimensiuni: 0,6-0,7 mm  şi  0,2-0,3 mm. 

Dezinfecţia materialului biologic a constat în:  spălare cu apă şi 

detergent lighid Tween 80  timp de 5 min;  imersie in hipoclorit de calciu 

Ca(OCl)2 conc. 6% timp de  20 min;   imersie în alcool etilic 90 % timp 

de10 min; trei clătiri în apă distilată şi sterilă. 

Mediile de cultură au fost constituite pe baza componentelor 

Murashige&Skoog (MS -1962), Lee & Fossard (LF - 1977), Quoirin & 

Lepoivre (QL-1977) şi Woody Plant Medium (Lloyd and McCown -1981). 

Toate mediile au conţinut ca sursă de carbon organic 40g/l dextroză, 8 g l/l 
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agar  şi 32 mg/l Na Fe EDTA. Balanţa hormonală a fost asigurată în fucnţie 

de fazele de cultură, rezultând variantele din tabelul 32. 

După inoculare culturile in vitro au fost menţinute la T = 22-24oC şi 

fotoperioadă  de 16 ore lumină / 8 ore întuneric.  

Prezenţa virusurilor PPV, PDV şi PNRSV a fost evaluată prin metoda 

TAS–ELISA (Triple-Antybody Sandwich Enzymes Linked Immunosorbent 

Assay), după protocolul de lucru Clark  şi Adams (1977). Testările virale au 

fost efectuate în două faze: la alegerea materialului biologic, fiind deci 

selectat sortimentul amintit, şi după faza de înrădăcinare. 
Tabelul 32. 

Variantele experimentale 
 

Varianta Mediul de 
 bază 

Faza de diferenţiere 
Vitamine Regulatori de creştere 

GA3 IBA 
V1 MS MS 0,3 mg/l 0,01 mg/l 
V2 LF LF 0,3 mg/l 0,01 mg/l 
V4 QL Walkey, 1972 0,3 mg/l 0,01 mg/l 
V4 WPM WPM 0,3 mg/l 0,01 mg/l 

Faza de multiplicare 
 GA3 BAP IBA 
V1 MS MS 0,5 mg/l 1 mg/l 0,1 mg/l 
V2 LF LF 0,5 mg/l 1 mg/l 0,1 mg/l 
V3 QL Walkey, 1972 0,5 mg/l 1 mg/l 0,1 mg/l 

Faza de înrădăcinare 
   GA3 IBA ANA 
V1 LF Walkey 1972 0,1 mg/l 1,5 mg/l - 
V2 LF Walkey, 1972 0,1 mg/l - 1,5 mg/l 

 
Evoluţia explantelor cultivate in vitro a fost diferită în funcţie de 

câţiva factori:  

1. Mediul de cultură: cele mai bune rezultate au fost obţinute pe 

varianta V2 cu o medie de 83,25% explante diferenţiate şi pe V3, cu o 

medie de 70,50% explante diferenţiate. Mediile de cultură V1 cu 24,75% şi 
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V4 cu 3,25% nu au asigurat condiţii adecvate pentru diferenţiere la 

majoritatea soiurilor luate în studiu. 

2. Mărimea explantului, a avut o influenţă importantă în ceea ce 

priveşte capacitatea regenerativă. Datele prezentate în tabelul 33, 

demonstrează că în funcţie de mărimea explantului au fost înregistrate 

diferenţe semnificative.  
Tabelul 33 

 
Nivelul de diferenţiere al explantelor (%) după 4 săptămâni de cultură 

 
 

Nr 
crt 

Soiul Marimea  
explantului (mm) 

Mediul de cultură 
V1 V2 V3 V4 

1 Pescăruş  0.2-0.3 0 30,00 25,00 0 
0.6-0.7 12,50 95,00 70,00 10,00 

2 Silvia  0.2-0.3 0 20,00 10,00 0 
0.6-0.7 5,00 62,50 60,00 0 

3 Minerva  0.2-0.3 5,00 25,00 10,00 0 
0.6-0.7 20,00 80,00 70,00 12,50 

4 Diana  0.2-0.3 10,00 27,50 10,00 0 
0.6-0.7 25,00 82,50 70,00 0 

5 Centenar 0.2-0.3 0 32,50 12,50 0 
0.6-0.7 10,00 70,00 60,00 0 

6 Tuleu timpuriu  0.2-0.3 15,00 32,50 12,50 0 
0.6-0.7 25,00 80,00 62,50 0 

7 Sarmatic  0.2-0.3 7,50 45,00 17,50 0 
0.6-0.7 40,00 90,00 82,50 0 

8 Dâmboviţa 0.2-0.3 5,00 37,50 15,00 0 
0.6-0.7 27,50 87,50 70,00 0 

9 Tuleu gras  0.2-0.3 10,00 45,00 17,50 0 
0.6-0.7 37,50 90,00 80,00 5,00 

10 Vinete de Italia 0.2-0.3 10,00 47,50 20,00 0 
0.6-0.7 45,00 95,00 80,00 5,00 

 Medie diferenţiere/ 
sortiment 

0.2-0.3 6,25 34,25 15,00 0 

 Medie diferenţiere/ 
sortiment 

0.6-0.7 24,75 83,25 70,50 3,25 
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Valorile arată că cele mai bune rezultate au fost obţinute la 

explantele cu mărime de 0,6-0,7 mm care au înregistrat 24,75% explante 

diferenţiate pe V1, 83,25% pe V2, 70,50% pe V3 şi 3,25% pe V4. O scădere 

substanţială a capacităţii regenerative s-a înregistrat la explantele cu 

dimensiuni de 0,2-0,3 mm: 6.25 % pe V1, 34,25 % pe V2, 15 % pe V3.  La 

dimensiunea explantului cuprinsă între 0,2-0,3 mm s-a întâlnit şi situaţia în 

care nu a diferenţiat niciun explant şi anume pe varianta de mediu V4. 

 3. Soiul a avut o mare influenţă în capacitatea regenerativă a 

meristemelor. În aceleaşi condiţii: varianta mediului de cultură (V2), 

mărimea explantului (0,6-0,7 mm) soiurile 'Vinete de Italia' şi 'Pescăruş', au 

înregistrat valori de 95 % plante regenerate comparativ cu soiul Centenar cu 

80% plante regenerate şi 'Silvia' cu un procent de 62,5 % plante regenerate. 

 Rezultatele obţinute în faza de multiplicare arată că mediul de 

cultură şi soiul au influenţă şi capacitatea de multiplicare (figura 16).  
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Fig. 16. – Rata de multiplicare pe diferite medii de cultură 
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 Cea mai bună multiplicare au înregistrat soiurile 'Vinete de Italia' şi  

'Pescăruş' cu o  medie de 2,9 (V2), 2 (V3) şi 1,7 (V1) (figura 17). 

După 4 subculturi, plantele au fost transferate pe mediu de 

înrădăcinare pe două variante V1 şi V2. Efectul balanţei hormonale a fost 

diferit. Cel mai bun mediu de înrădăcinare a fost mediul de cultură Lee 

Fossard cu 1,5 mg/l IBA (V1) care a înregistrat o medie /sortiment  de 

88,6% plante înrădăcinate cu  95% pentru soiul 'Sarmatic' şi 82,8%  plante 

înrădăcinate pentru soiul 'Tuleu timpuriu'. 
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Fig. 17. Procentul (%)de înrădăcinare la soiurile de prun 

 Când mediul de cultură a fost suplimentat cu ANA (1,5 mg/l) a fost 

înregistrată o mică capacitate de înrădăcinare între 20 şi  64,2%  (figura 18). 
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După faza de înrădăcinare plantele obţinute au fost testate prin 

metoda  TAS-ELISA (Triple-Antybody Sandwich Enzymes Linked 

Immunosorbent Assay). 

Analiza datelor din figura 18 şi figura 19 arată diferenţe datorate 

mărimii explantului. Explantele de 0,2-0,3 mm au stabilit rezultate mai bune 

comparativ cu explantele de 0.6-0.7 mm.  
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Fig. 18. Media (%)   plante libere de virusuri  după micropropagare  

provenite din explante cu dimensiuni de 0,6-0,7 mm  

 

Astfel numărul plantelor obţinute, libere de infecţie, la meristemele 

de 0,2-0,3 mm a fost de  53,6% pentru PPV, 41,3% pentru PDV şi  58,9% 

pentru PNRSV. Numărul plantelor obţinute, libere de infecţie, la 
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meristemele de 0,6-0,7 mm a fost de 63,65% pentru PPV, 48,64% pentru 

PDV şi  68,97% pentru PNRSV.  
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Fig. 19.  Media (%)   plante libere de virusuri  după micropropagare 

provenite din explante cu dimensiuni de 0,2-0,3 mm 

 
 

 

V.2.2. Termoterapia   

 

Acest procedeu este practicat din vremuri străvechi, chiar dacă cei 

care îl practicau în mare parte nu ştiau şi de ce fac acest lucru. Seminţele 

plantelor erau expuse la soare, beneficiind astfel de efectele căldurii şi de 

radiaţii pentru eliminarea unor agenţi patogeni. Temperatura şi durata 

tratamentului depind de cuplul gazdă-parazit. Expunerea plantelor la 

temperaturi înalte duce la inactivarea patogenului sau inhibarea 
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multiplicării, astfel încât  ţesuturile care apar în timpul expunerii la 

tratament să fie libere de virus. Plantele care au trecut prin tratamentul 

termic sunt supuse testărilor încă doi ani pentru a avea siguranţa unui 

material sănătos. În pomicultură, această metodă de obţinere a plantelor 

virus free se utilizează cu succes încă din anii 1957, 1959, 1960, 1962  şi 

încercările îi aparţin lui Nyland care elimină virusurile  Cherry ring mottle 

şi Plum stunt prin tratament la 38oC timp de 14 zile. 

 

 

V.2.3. Chimioterapia 
 
 
Primele cercetări s-au făcut la micoplasme. Rezultate referitoare la 

inhibarea simptomelor şi chiar multiplicarea simptomelor la virusuri au fost 

obţinute prin utilizarea a diferiţi agenţi chimici: nitrat de cobalt, bicromat de 

potasiu sau fluoridă de amoniu (Christoff, 1958), pentru PPV sau  soluţie de 

nitrat de cobalt şi bicormat de potasiu (Pop, 1959). Minoiu (1976) reuşeşte 

să elimine unele virusuri termorezistente cum ar fi ASPV, Spy 27 epinasty 

and decline, ASGV şi Pear vein yellows prin administrarea antibioticului 

tetraciclină.  Unele produse, exemplu ribavirinul, au dat rezultate bune prin 

asociere cu culturile de ţesuturi (Cassells şi colab., 1980). 
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