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Lucrarea ,,Ghid privind patogenii cu importanță economică pentru materialul 

săditor pomicol”, elaborată în cadrul proiectului, ADER 3.3.1./2015- Cercetări privind 

menţinerea autenticităţii şi sănătăţii materialului de  înmulţire pentru plantare 

pomicol, categoriile biologice prebază, bază şi certificat prin metode biotehnologice şi 

fitosanitare, prezintă agenții patogeni din  ORDINUL nr. 784/2016 privind cerinţele 

specifice pentru genurile şi speciile de plante fructifere privind comercializarea 

materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, cerinţele 

specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii şi normele detaliate privind 

inspecţiile oficiale care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE.  

Ghidul este un material util atât pomicultorilor cât și unităților care mențin 

material de înmulțire pomicol. 

 

 

                                                                                                      Autorii 
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CAPITOLUL  I.   V i r u s u r i   și   o r g a n i s m e   s i m i l a r e 

la  p o m i i   f r u c t i f e r i 

 

Autori: Catița PLOPA, Luminița ZAGRAI 

 

 
 
 
 

VIRUSUL MOZAICUL MĂRULUI 

Apple mosaic virus (ApMV) 

 

 
 

Simptome produse de ApMV pe frunze de măr (foto original) 
 

Boala este produsă de virusul mozaicului mărului (sin. Marmor mali, Holmes), care face 

parte din grupa din grupa Ilarvirus și este întâlnit la măr, prun, piersic, migdal, cireș, alun, etc. 

În ansamblu, provoacă o reducere semnificativă a randamentului productiv și a viabilității 

pomilor. Acest virus poate infecta fie experimental, fie natural foarte multe specii.  Unele dintre 
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gazdele naturale vizate frecvent de ApMV includ mărul, părul, caisul, prunul, piersicul, cireșul, 

vișinul, alunul, căpșunul.   

La măr, cele mai multe soiuri sunt asimptomatice după infecție, iar la soiurile care 

prezintă simptome, poate dura și până la doi ani pentru a manifesta aceste simptome (Grimová, 

et. colab., 2016). 

Simptomele apar în special pe frunze și diferă în ceea ce privește aspectul și gravitatea, 

în funcție de sensibilitatea soiurilor și virulența tulpinii virusului și exprimarea lor depinde și de 

condițiile climatice fiind mai grave la temperature de 18-220 C și sunt mascate la 26-300 C. 

Sunt identificate trei tulpini, care se deosebesc simptomatologic: una este mai agresivă și 

produce un mozaic grav, care se manifestă prin pete clorotice mari și căderea frunzelor, o a 

doua tulpină care se manifestă prin îngălbenirea nervurilor secundare și terțiare și o a treia 

tulpină, care se manifestă prin simptome mai puțin evidente. În general petele care apar pe 

frunze sunt împrăștiate neuniform și au culoare verde deschis până la galben sau crem, de 

forme și mărimi diferite. Petele au forme diferite de inele, linii drepte sau sinuoase, benzi 

clorotice, etc. Pătarea se poate extinde pe ambele fețe ale limbului și poate duce la îngălbenirea 

acestuia. Vremea însorită și călduroasă facilitează necrozarea petelor care determină o cădere 

prematură a frunzelor. Pomii puternic afectați vegetează slab și dau producții scăzute, de 

asemenea și puieții au creștere slabă și înfățișare caracteristică, bolnăvicioasă. 

La piersic, infecția se manifestă prin apariția unui mozaic în benzi, iar la prun prin linii 

și inele clorotice. 

Transmitere: Virusul se transmite prin înmulțirea vegetativă a materialului infectat și 

prin sămânță. În pepeiniere și în plantațiile intensive, viroza se poate răspândi prin concreșterea 

naturală a rădăcinilor pomilor sănătoși și bolnavi. 

Control: Cea mai eficientă modalitate de a gestiona boala este prin măsuri preventive și 

evitarea plantării materialului contaminat. Deoarece infecția cu ApMV poate fi asimptomatică 

pentru o perioadă destul de îndelungată, se impune testarea materialului de înmulțire din 

plantațiile mamă, prin metode de laborator (testul ELISA). Se recomandă astfel utilizarea 

materialului săditor trecut prin schema de certificare găsit sănătos din punct de vedere viral în 

urma testărilor efectuate. Evaluarea pepinierelor și eliminarea plantelor cu simptome din 

plantațiile comerciale. 
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VIRUSUL PĂTĂRII CLOROTICE A MĂRULUI 

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) 
 

 
 

Simptome produse de ACLSV  pe frunze a) la măr b) la păr (foto original) 

 
Agentul patogen este un virus din familia Flexiviridae. Are tulpini care atacă mărul, 

părul, gutuiul, prunul, caisul, piersicul, nectarinul, migdalul, cireșul și vișinul.  

 La măr, la pomii infectați, pe frunzele tinere apar inele neregulate, pete sau linii de 

culoare verde deschisă sau galben verzui, care în cazul tulpinilor mai virulente sunt însoțite de 

pete necrotice. La infecții severe frunzele cad, pot să apară necroze la nivelul scoarței și 

creșterea plantelor să fie încetinită.  La păr, virusul provoacă viroza numită Pear ring pattern 

mosaic virus. Frunzele pomilor infectați manifestă în scurt timp după pornirea în vegetație inele 

neregulate, pete sau linii de culoare verde deschis sau galbene verzui. La gutui, virusul produce 

boala denumită mozaicul inelar al gutuiului.  

Prunul, caisul, piersicul, cireșul și vișinul, sunt de asemenea specii care pot fi infectate 

apărând crăparea scoarței Plum bark split,  mozaicul linear Plum narrow striped variegation 

sau vărsatul fals Plum pseudo pox. 

Transmitere: Virusul se transmite pe cale mecanică prin altoire, concreșterea 

rădăcinilor între pomii infectați și pomii sănătoși. 

Control: Utilizarea materialului săditor sănătos din punct de vedere viral, eliminarea 

pomilor infectați din pepiniere și plantații.  

a b 
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PROLIFERAREA MĂRULUI 

Apple proliferation phytoplasma (ApP) 
 

 
Simptome produse de 

ApP la măr (foto original) 

 

Boala este produsă de o fitoplasmă care infectează în 

special mărul. 

 La pomii tineri, boala produce o dereglare a 

proceselor de creștere, pomii pornesc mai devreme în 

vegetație, au o creștere mai slabă și înălțimea este redusă. 

Proliferarea se manifestă tipic prin dezvoltarea înainte de 

vreme a mugurilor axilari și a formării unui număr mare de 

lăstari secundari slab dezvoltați dând aspect de mătură de 

unde și denumirea ,,mături de vrăjitoare”.Acestea se 

manifestă de obicei succesiv pe diferite ramuri , rar mai 

mulți ani consecutive pe aceeași ramură. Pot să apară și 

concomitent pe tot pomul. Lăstarii secundari, uneori se pot 

ramifica, dând lăstari terțiari, rezultând unghiuri ascuțite.  

Frunzele de pe acești lăstari  sunt mai mici, mai înguste, mai alungite, limbul lor prezentând o 

clorozare ușoară, iar nervurile sunt de un verde deschis, galbene sau roșietice. Stipelele sunt 

uneori mărite și cu marginea dințată. Pe lăstarii infectați, porniți primăvara mai devreme în 

vegetație se poate produce și o transformare a mugurilor floriferi în muguri vegetativi, 

producția fiind astfel diminuată și din această cauză. Fructele rămân mici, nu se colorează, au 

formă mai turtită, peduncul mult alungit, iar cavitățile mai puțin adânci. Gustul este fad, slab 

acidulat, cu un conținut redus de zahăr. Aspectul pulpei este spongios. Fructul are semințe mai 

mici, slab sau incomplete dezvoltate. Temperaturile crescute din timpul verii pe perioade mai 

îndelungate pot duce la diminuarea simptomelor din anul următor. 

Transmitere: Fitoplasma se transmite prin altoire și este astfel răspândită cu materialul 

săditor.  

Control: Eradicarea este foarte dificilă de aceea soluția rămâne și în acest cad prevenția 

prin producerea  materialului  săditor sănătos. Scoaterea și distrugerea pomilor infectați. 
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STRIEREA TULPINII MĂRULUI 

Apple stem pitting virus (ASPV) 

 
 

 
ASPV la măr 
(http://www-

intranet.angers.inra.fr/dossiers/vir
us/fichvir10.html) 

Agentul patogen produce și simptome 

caracteristice bolii cunoscută sub denumirea de ,,Spy 

epinasty and decline”. 

Virusul este latent la soiurile de măr cultivate 

din specia Malus domestica, manifestându-se evident 

la cele de tipul Crab (ʼVirginia Crabʻ, ʻKola Crabʼ, 

ʻFlorence Crabʼ, etc). Simptomele constau în apariția 

unor depresiuni lineare înguste, de adâncimi și 

lungimi diferite, la suprafața cilindrului lemons, 

devenind evidente după înlăturarea scoarței. Aceste 

adâncituri în xylem prezintă excrescențe sau 

protuberanțe lipsite de necroze ale floemului. La 

început adânciturile din xylem apar la baza tulpinii, 

înaintând apoi în toată tulpina. Pomii grav afectați 

sunt mai puțin viguroși decât cei sănătoși dar nu 

prezintă semne de declin.  

                                           
Fructele sunt mai turtite decât normal și prezintă depresiuni caracteristice.     

Virusul are tulpini care infectează și părul și gutuiul. 

Transmitere: Virusul se răspândește prin materialul săditor, deoarece se  transmite 

mecanic prin altoire. 

Control: Utilizarea altoilor și portaltoilor fără virusuri. Monitorizarea pepinierelor și 

plantațiilor comerciale prin evaluări virale și eliminarea pomilor infectați 

 

 
 

http://www-intranet.angers.inra.fr/dossiers/virus/fichvir10.html
http://www-intranet.angers.inra.fr/dossiers/virus/fichvir10.html
http://www-intranet.angers.inra.fr/dossiers/virus/fichvir10.html
http://www-intranet.angers.inra.fr/dossiers/virus/photos/SP1.jpg
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BRĂZDAREA TULPINII MĂRULUI 

Apple stem grooving virus (ASGV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Simptome de ASGV 

(https://iam.boku.ac.at/pbiotech/phytopath/v_asgv.html) 

 
 
Simptomele tipice ale virusului sunt la unele soiuri greu de deosebit de cele produse de 

Apple stem pitting virus. La unele soiuri de măr, virusul produce pete galbene caracteristice pe 

frunze, însă plantele infectate prezintă  o variabilitate foarte mare de simptome, produse de 

diferitele tulpini ale virusului. La unele soiuri apar adâncituri alungite pe suprafața cilindrului 

lemons, care sunt dificil de observat, fiind acoperite de scoarță. Alte simptome se manifestă la 

punctual de altoire unde apare o fragilitate accentuată a liniei de sudură  sau pot apărea 

diferențe de grosime între portaltoi și soi. Datorită perturbărilor de la punctual de altoire, altoiul 

nu crește drept ci într-o poziție deplasată față de altoi. 

La păr virusul produce distrugerea lentă și progresivă a pomilor infectați. Virusul a fost 

semnalat și la gutui. 

Transmitere: Virusului se transmite prin altoire și se răspândește astfel odată cu 

folosirea materialului săditor infectat. 

Control: Principala măsură de prevenire constă în producerea materialului săditor liber 

de acest virus. 

https://iam.boku.ac.at/pbiotech/phytopath/v_asgv.html
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CICATRIZAREA EPIDERMEI MERELOR 

Apple scar skin viroid (ASSVd) 
 

 
Apple scar skin viroid (foto original) 

 

 

Agentul patogen este un viroid, care produce simptome pe fructele de măr. 

Pe fructele tinere apar pete circulare mici, care se măresc devenind rugoase. La suprafața 

fructului apar zone mai ridicate. Mai târziu țesuturile din cadrul acestor ridicături devin brune, 

necrotice și spongioase. Apariția ridicăturilor de la suprafața fructelor se datorează unei 

activități hiperplazice a epidermei, care duce adesea la ruperea cuticulei. 

Transmiterea: Boala se transmite prin altoire. 

Control:Utilizarea materialului de înmulțire sănătos. 
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CRĂPAREA STELARĂ A MERELOR 

Apple star crack (ASCVd) 

 
 

 
 
 

Simptome produse de Apple star crack 

(https://visualsunlimited.photoshelter.com/image/I0000uM_FWOTAhZc) 

 
 

Simptomele diferă în funcție de soiul de măr și condițiile climatice. Pe suprafața 

fructelor afectate apar pete brune, circulare sau alungite, în dreptul cărora țesuturile au 

consistență spongioasă. În zonele afectate, creșterea țesuturilor este frânată, are loc plesnirea 

epidermei, la suprafața fructului formându-se crăpături, de formă stelată. 

 Transmitere: Răspândirea virusului se face mecanic prin altoire. 

 Control: Utilizarea la înmulțire a materialului, care a fost testat si nu a fost identificat 

infectat. 
 
 
 
 

https://visualsunlimited.photoshelter.com/image/I0000uM_FWOTAhZc
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DEFORMAREA VERDE A MERELOR 

Apple green crinkle disease 
 

 

Malformații ale merelor produse de  Apple green crinkle disease 

(https://www.bctfpg.ca/pest_guide/info/126/) 
 

Simptomele sunt, de obicei, limitate la fructe, deși la  câteva  soiuri a fost raportat  și 

declinul  pomilor. 

Când fructele de pe  pomii infectați ating 1-2 cm în diametru, adânciturile încep să se 

dezvolte, ceea ce duce în cele din urmă la malformația fructului. Fructele malformate sunt, 

mici. În unele cazuri,  pe fructele afectate se pot dezvolta umflături asemănătoare unor negi sau 

pot fi acoperite de rugină roșie brună-maronie. Țesuturile de sub umflături sau  adâncituri sunt, 

de obicei, verzi și distorsionate. Simptomele se aseamănă cu cele cauzate de deficiența de bor, 

deși, în cazul celor din urmă, petele apar în pulpa mărului.  Simptomele sunt adesea limitate 

doar la câteva ramuri sau se pot extinde la întreg pomul. Temperatura pare să joace un rol 

important în dezvoltarea simptomelor.  La soiul ʻGranny Smithʼ sunt mascate dacă temperatura 

medie zilnică este peste 12° C după inflorire.   

 Transmitere: Boala se transmite prin altoire și prin concreșterea rădăcinilor. 

 Control: Prevenția se bazează pe utilizarea materialului de înmulțire sănătos; aplicarea 

tratamentelor fitosanitare la momentul optim. 
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PĂTAREA INELARĂ RUGINIE A MERELOR 

Apple Russet ring 
 

 

Pătarea inelară ruginie a merelor 

(http://postharvest.tfrec.wsu.edu/marketdiseases/russet.html) 
 

Pătarea inelară ruginie a merelor este o boală care apare și la păr și gutui.  Simptomele 

constau în inele de țesut rugos care înconjoară zone relativ  mici pe epiderma fructului. Inelele 

de rugină  sunt superficiale și afectează aspectul fructelor, dar nu afectează calitatea. Fructele 

care prezintă simptome ale acestei boli pot ajunge pe piață în ambalaje de grad inferior.  

Transmitere: Nu există informații în acest sens. 

Control: Procurarea materialului săditor numai din pepiniere certificate și eliminarea 

pomilor cu simptome din livezile pe rod. 
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ÎNMUIEREA LEMNULUI MĂRULUI 

Apple rubbery wood (ARW) 
 

ARW este o boală  asemănătoare virozelor, care poate fi întâlnită la măr, păr și gutui. 

La soiurile sensibile de măr, pomii infectați prezintă o flexibilitate neobișnuită a  tulpinilor și 

ramurilor care poate să apară de la un an până la trei ani după infecție. Flexibilitatea este adesea 

atât de pronunțată încât lăstarii tineri se află pe orizontală, iar greutatea fructelor suportate pe 

pomii  maturi, trage ramurile într-o poziție înclinată. Deseori, axul central al pomului se oprește 

din creștere și se dezvoltă puternic lăstarii de la bază.  Nu au fost  observate simptome pe fructe 

sau frunze. Internodiile sunt scurtate și creșterea anuală este redusă, astfel încât la pomii 

infectați sunt înregistrate frecvent pierderi considerabile de  producție. După 3-5 ani pomii  pot 

începe din nou să producă lemnul normal și simptomele pot să dispară.  

La păr simptomele severe pot să ducă la distorsiuni ale lemnului, fisuri în scoarța 

trunchiului la locul inserției ramurilor  și multe adâncituri în lemn, în special în zona punctului 

de altoire. 

La gutui, infecția cu ARW duce la dezvoltarea necrozei pronunțate a scoarței 

Transmitere: Nu există informații referitoare la modul de transmitere.  

Control: Utilizarea materialului sănătos la înmulțire; aplicarea unei agrotehnici corecte 

pentru asigurarea necesarului de apă și hrană în scopul susținerii unei stări bune, care să 

ușureze revenirea la normal a plantelor afectate. 

 

 

BOALA MERE MICI  

Apple chat fruit 

 
Virusul este latent la majoritatea soiurilor și portaltoilor de măr. Cu toate acestea, 

deoarece au fost detaliate relativ puține studii, ar putea fi o presupunere falsă. Există unele 

dovezi că simptomele sunt mai pronunțate sunt înregistrate la soiurile altoite pe portaltoi  cu 
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vigoare mai mică. Impactul economic al bolii este dificil de evaluat, cu toate acestea sunt soiuri 

la care s-au înregistrat diminuări ale producțiilor de fructe. 

Transmitere: Nu există informații referitoare la modul de transmitere al bolii.  

Control: Utilizarea materialului sănătos la înmulțire 
 

 

PIETRIFICAREA PERELOR 

Pear stony pit 

 

 
 

Simptome produse de Pear stony pit (foto original) 

 
 Se consideră că agentul patogen al acestei boli este Apple stem pitting (Leone, și colab., 

1998; Milbrath,1966). 

Simptomele se manifestă prin apariția sub epiderma fructelor a unor pete mici, de 

culoare verde închis, în dreptul cărora creșterea țesutului încetează, fapt ce duce la apariția unor 

adâncituri la suprafața perelor și deformarea acestora. În pulpă apar pete brune, formate din 

celule sclerenchimatice, cu pereți lignificați sau din țesuturi necrozate. Virusul influențează 

negative compoziția chimică și activitatea fiziologică a fructelor atacate. Fructele devin 

necomestibile.  
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Transmitere:Virusul se transmite prin altoire, respectiv, prin înmulțirea și 

comercializarea materialului vegetal infectat. 

Control: Boala poate fi prevenită prin utilizarea materialului de înmulțire din plantații 

mamă certificate. 

 
 
 

DECLINUL PĂRULUI 

Pear decline phytoplasma 
 
 

  
Simptome de declinul părului 

(https://www.forestryimages.org/browse/ 

detail.cfm?imgnum=0162012) 

 

Boala se soldează cu deteriorarea plantelor 

afectate. Există două tipuri de deteriorare: una 

rapidă și una lentă, care este numită și răsucirea 

frunzelor.Gradul de manifestare a acestor 

simptome depinde de sensibilitatea genotipului și 

de practicile de cultură. Când are loc degradarea 

rapidă, floemul este foarte afectat la nivelul 

fuziunii cu mugurele, atunci se împiedică hrănirea 

rădăcinilor în perioada de creștere, fructele nu se 

dezvoltă și atât fructele cât și frunzele se ofilesc 

imediat, iar după câteva săptămâni pomii se usucă 

în totalitate. 

Degradarea lenta – pomul devine din ce in 

ce mai sensibil, intr-un ritm diferit în funcție de 

caz. Creșterea terminală este redusă si poate fi 

oprită. Frunzele sunt mici, puțin numeroase, de 

culoare verde -deschis, rigide, cu marginile ușor 

răsucite spre exterior, devin anormal de roșii 

toamna si cad prematur.  

https://www.forestryimages.org/browse/
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Deși în stadiile precoce ale infecției, înflorirea este abundentă, ulterior se produc puține 

flori, formarea fructelor este redusă iar fructele nu ating dimensiuni normale. Creșterea redusă 

în mai multe anotimpuri consecutiv, are drept rezultat mlădițe care seamănă cu niște tufe de 

frunze. Dacă se îndepărtează scoarța la nivelul punctului de altoire se poate observa o linie 

bruna la suprafața scoarței, lângă cambiu, pe punctul de îmbinare sau imediat dedesubt.  

Transmitere: Răspândirea se face prin intermediul materialului de înmulțire infectat. 

Control: Utilizarea materialului de înmulțire din plantații mamă certificate din punct de 

vedere fitosanitar. 

 
 
  

VIROIDUL CANCERULUI PUSTULOS AL PĂRULUI 

Pear blister canker viroid PBCVd 

 

 
 

Simptome produse de PBCVd 

http://www.dpvweb.net/dpv/showfig.php?dpvno=365&figno=01 

http://www.dpvweb.net/dpv/showfig.php?dpvno=365&figno=01
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Foarte multe soiuri vechi de păr sunt infectate fără simptome. La soiurile la care apar 

simptome, acestea se manifestă în scoarță. De obicei, în timpul celui de-al doilea an de infecție, 

apar pustule sau crăpături superficiale pe epidermă, care evoluează, treptat pătrund în scoarță  

și plantele mor în 5-8 ani. Frunzele și fructele nu prezintă alterarea patologică. 

 Transmiterea: nu sunt informații despre transmiterea în mod natural, în mod artificial s-

a reușit infecția prin intermediul indicatorului biologic A20 prin altoire. 

 Control: utilizarea materialului săditor sănătos. 

 
 

 
VĂRSATUL PRUNULUI 

Plum pox virus (PPV) 
 

 

 
 

Simptome de PPV a) frunze de prun, b) fructe de prun, 
c) frunze de cais d) sâmburi de cais (foto original) 

a b 

c d 
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Boala este produsă de virusul Plum pox virus, Atanasoff; sin. Annulus pruni, Cristoff; 

sin. Sarka virus,  Nicolič; sin. Prunus virus 5, Smith; Prunus virus 7, Cristoff.  Virusul prezintă 

în natură tulpini cu patologie variabilă și cu oarecare specializare în funcție de planta gazdă. 

Până în prezent au fost identificate mai multe tulpini: PPV-D, PPV-M, PPV-EA, PPV-C, PPV-

W, PPV-Rec, PPV-T, PPV-CR; PPV-H.  

 Boala s-a dovedit a fi cea mai păgubitoare pentru prun, cais și piersic. În țara noastră a 

fost identificat în toate zonele pomicole. Gradul de manifestare a simptomelor variază în 

funcție de sensibilitatea soiurilor, vârsta pomilor și timpul din perioada de vegetație. 

 La soiurile de prun sensibile pe suprafața frunzelor complet dezvoltate, apar pete sau 

inele difuze, de culoare verde-deschis sau de culoare verde oliv. Toamna în unele cazuri, petele 

caracteristice bolii își mențin mai mult timp culoarea verde, contrastând cu fondul limbului de 

culoare gălbuie.  

Simptomele apar și pe fructele verzi în creștere și devin foarte evidente la pârgă. La soiurile 

foarte sensibile fructele sunt puternic deformate și cad înainte de recoltare cu 1-3 săptămâni, în 

proporție de 75-94 % în timp ce la pomii sănătoși în aceeași perioadă se constată cădere de 13-

16 % . De asemenea, fructele atacate au dimensiuni mai reduse cu circa 14 %, greutatea mai 

redusă cu circa 30%, iar conținutul în zahăr mai redus cu 0,63% până la 2,33 % (Minoiu și 

Lefter, 1987).  Înainte de maturare pe fructe, apar adâncituri sub formă de pete neregulate, în 

dreptul cărora pulpa se colorează în roșu sau violoaceu având o consistență gomoasă. 

Simptome apar și pe sâmburi sub formă de pete sau inele de culoare închisă.  

 La cais, apar pete inelare sau benzi clorotice difuze pe frunze. La maturitate, fructele 

manifestă uneori pete sau inele mari de culorate pal, iar pe sâmburi apar pete sau inele de 

culoare mai închisă. 

 La piersic, simptomele sunt mai evidente în prima jumătate a verii prin îngălbenirea 

nervurilor secundare și terțiare, precum și a țesuturilor învecinate, urmate de deformarea 

accentuată a limbului. Pe fructele cu epidermă pală apar aproape de coacere inele de culoare 

gălbuie, iar pe cele cu coaja necolorată se vede repartizarea neuniformă a pigmentației.  

 În ultima perioadă virusul a fost semnalat și la cireș și vișin.  

 Transmitere: virusul se răspândește  prin altoire și afide. 
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 Control: asigurarea carantinei fitosanitare, utilizarea numai a materialului de înmulțire 

sănătos, combaterea vectorilor prin tratamente efectuate pe toată perioada de vegetație în mod 

deosebit în perioadele mai-iunie și septembrie-octombrie când afidele populează de regulă 

sâmburoasele, combaterea afidelor și de pe alte plante gazdă din apropierea pepinierelor și 

livezilor.  

 

 
 

PĂTAREA INELARĂ NECROTICĂ A PRUNULUI 

Prunus necrotic ring spot (PNRSV) 

 

 
 

Simptome produse de PNRSV la cireș  (https://gd.eppo.int) 

 

Virusul face parte din grupa ILAR. Atacă toate speciile de Prunus, producând simptome 

caracterizate în special prin pătări necrotice. Apare sub un număr mare de forme și tulpini,  

ceea ce face ca simptomatologia să fie foarte variată și diagnosticarea  prin metode vizuale să 

fie foarte dificilă. 
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La  cireșii infectați de mai mulți ani pornirea în vegetație și înflorirea sunt mai întârziate 

față de exemplarele sănătoase, iar dezvoltarea lor vegetativă și fructificarea sunt mai reduse. Pe 

frunze apar pete circulare sau inelare, de culoare verde deschis. Cu timpul țesuturile clorotice 

se necrozează, se separă de restul țesuturilor și cad, suprafața limbului rămâne astfel perforată 

cu forme și mărimi diferite, în unele cazuri având aspect de zdrențuit. Pomii infectați cu tulpini 

mai virulente, manifestă un fenomen de declin progresiv, datorită distrugerii lăstarilor și 

mugurilor laterali. La pomii foarte tineri, infectați în pepinieră, apare uneori o uscare a 

vârfurilor lăstarilor care poate fi confundată cu atacul produs de insecte.  

La vișin se observă de asemenea o întârziere la pornirea în vegetație a pomilor infectați, 

pe frunze apar apoi pete necrotice. La pomii puternic infectați apar simptome și la mugurii 

floriferi. În plantațiile pe rod, pomii par golași ca urmare a frunzișului sărăcăcios și creșterilor 

reduse. 

La piersic simptomele sunt similare cu cele prezentate anterior la cireș și vișin, în plus 

frunzele sunt adesea deformate. Un alt simptom care a mai fost semnalat a fost acela de apariția 

frunzelor în rozetă.  

La prun, simptomele inițiale ale bolii sunt asemănătoare cu cele prezentate la cireș, vișin 

și piersic. Pe frunzele formate în primăvară apar inele gălbui cu pete mici circulare, cu 

marginea închisă  și centrul necrotic. Frunzele formate mai târziu au un aspect normal. Multe 

soiuri de prun sunt infectate fără a prezenta simptome externe.  

La cais, virusul produce în faza de șoc pete inelare sau de formă neregulată.  

Transmitere: se răspândește prin sămânță și polen. Fiind adesea latent, virusul este 

diseminat la distanță odată cu materialul săditor infectat.  

Control: utilizarea materialului de înmulțire din plantații mamă certificate în urma 

testărilor virale ca indemne de organism dăunătoare.  
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VIRUSUL PITICIRII PRUNILOR 

Prune dwarf virus (PDV) 
 

 
Simptome produse de PDV pe frunze de vișin și prun (https://gd.eppo.int) 

 

 Virusul se numește Nanus pruni, Holmes și face parte din grupa Ilarvirus și se întâlnește 

cel mai des la cireș și vișin unde  pierderile de producție produse de această boală se pot ridica 

până la 60 % (Pop, I., 1988) 

La cireș, diferitele tulpini ale virusului sunt recunoscute mai greu, deoarece infecțiile pot 

fi mascate timp de mai mulți ani, sau pot să apară numai pentru scurt timp în perioada de 

vegetație. La unele soiuri virusul se manifestă prin apariția de pete difuze de culoare gălbuie și 

pete necrotice brune, la altele virusul produce benzi, uneori desenate sub forma frunzei de 

stejar  sau inele de culoare galbenă sau alburie. 

Virusul produce simptome de șoc la vișin, acestea fiind mai slabe și afectând numai 

frunzele nedesfăcute. Uneori produce boala numită îngălbenirea vișinului deoarece în faza 

avansată frunzele se îngălbenesc și se desprind de lăstar începând de la bază, pomul căpătând 

aspect de golaș.  Simptomele de îngălbenire se accentuează în cazul infecției complexe cu 

PNRSV.  

La prun virusul afectează frunzele, lăstarii și florile, inclusiv polenul. Frunzele afectate 

se alungesc, se îngustează și devin rugoase, cu luciu sticlos. Frunzele  nedeformate, prezintă 



23 
 

uneori marmorare clorotică și pete inelare. Lăstarii se dezvoltă în rozete având internodii 

scurte. Simptomele pot să apară izolat în coroana pomilor.  

În asociere cu PNRSV,  produce aglomerarea frunzelor în rozete la unele soiuri de 

piersic. Uneori la piersic simptomele constau în inele mici, clorotice, iar la cais în necrozarea 

vârfurilor lăstarilor.  

La temperaturi mari, simptomele virotice se maschează, virusul rămânând în stare 

latentă. 

Transmitere: răspândirea are loc prin sămânță și polen (specific grupei ILAR).  

Control: utilizarea materialului de înmulțire din plantații mamă certificate în urma 

testărilor virale ca indemne de organism dăunătoare.  

 

 

 
 

VIRUSUL LATENT AL PĂTĂRII INELARE A MIROBOLANULUI 

Myrobalan latent ringspot virus (MLRSV) 
 

 
 

Simptome prioduse pe frunzele de cireș de MLRSV 

(http://www.dpvweb.net/dpv/showfig.php?dpvno=160&figno=01) 

 
Virusul este un membru al grupului NEPOVIRUS. 
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Multe specii de Prunus nu dezvoltă simptome atunci când sunt infectate. Cu toate 

acestea, la unele specii de exemplu la cireș, plantele infectate ale unor soiuri, dezvoltă enații pe 

partea inferioară a frunzelor, iar la piersic s-o observant rozetizare severă. 

Transmitere: răspândirea se face prin nematozi însă se suspectează și alte căi de 

transmitere cum ar fi materialul săditor infectat. 

Control: aplicarea măsurilor privind infecțiile cu nematozii și aplicarea măsurilor de 

carantină. Înmulțirea materialului  sănătos. 

 
 
 
 

RĂSUCIREA FRUNZELOR DE CIREȘ 

Cherry leaf roll (CLRV) 
 

 
 

Simptome de CLRV, la frunzele de cireș (foto original) 

 

Virusul face parte din grupa NEPOVIRUS (o cale de transmitere o reprezintă nematozii) 

și atacă cireșul, piersicul, caisul, prunul, vișinul, nucul, socul și o serie de plante forestiere și 

decorative. 

Simptomele sunt foarte puternice în primăverile reci și întârziate. Boala afectează în 

special pomii bătrâni, cei tineri fiind toleranți. La cireșii atacați lăstarii au creștere încetinită, 
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producând piticire, iar frunzele sunt grupate în rozete și răsucite în sus. Pe limbul frunzelor apar 

pete brune, necrotice, diferite ca formă și mărime. La unele soiuri produce scurgeri gomoase pe 

lăstari. Odată cu extinderea bolii are loc uscarea unor părți ale coroanei, pomul în întregime 

fiind distrus la 4-5 ani de la apariția simptomelor. La piersic virusul inhibă creșterea. Virusul 

acționează sinergic în asociație cu alte virusuri ale cireșului și vișinului, ceea ce duce la 

intensificarea simptomelor și a pagubelor. 

Virusul se transmite prin altoire, nematozi, iar în mică măsură și prin sămânță 3-5% 

(Mircetich și Rowhani, 1985). 

Transmitere: în mod natural virusul se transmite prin nematozi și sămânță.  

Control: utilizarea materialului de înmulțire cu rezultate negative la testările virale. 

Păstrarea distanțelor față de plantațiile în care s-au găsit nematozi în sol și tratarea solului cu 

nematocide. 

 

 

NANISMUL CIREȘELOR 

Little cherry 

 

 
             Fructe afectate de  Little cherry                               Simptome pe frunze 

                         (foto original)                                (https://www.bctfpg.ca/files/leaf(1).jpg) 
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Simptomele apar la fructe  care se dezoltă normal până la pârgă, apoi stagnează în 

creștere și rămân mici la jumătate sau două treimi față de cele sănătoase. Culoarea este mai 

deschisă, deoarece nu se mai maturează complet, pulpa este lipsită de zahăr și fără gust. Unele 

soiuri afectate manifestă simptome și pe frunze, care se răsucesc în sus cu marginile colorate în 

roșu-ruginiu, verzi rămânând numai nervurile principale și secundare.  

 Transmitere: virusul este transmis prin altoire și cicade (insecte). 

 Control: folosirea materialului săditor sănătos, tratamente fitosanitare care să prevină 

răspândirea virusului prin vetori de natura insectelor. 

      
                      
 

 
CIREȘ ÎN ROZETE 

Cherry boron rosette virus 

 
 

 
 

Simptome de Cherry boron rosette virus la cireș (foto original) 
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 Boala se manifestă prin înflorirea târzie a cireșilor. Florile avortează, pomii rămânând 

fără producție. Frunzele sunt alungite, înguste și îndoite ușor spre interior de-a lungul nervurii 

principale. Țesuturile dintre nervuri se clorozează. Mugurii terminali formează rozete de 

frunze. Din analizele efectuate s-a constat un conținut în bor mai redus la țesuturile infectate. 

Locul creșterilor anuale este luat de rozete. Simptomele se pot elimina prin tratamente cu bor și 

virusul rămâne latent în plantă. 

 Transmitere:  s-a demonstrate că transmiterea virusului se face prin altoire. 

 Control: producerea pomilor cu material de înmulțire recoltat din plantații mamă 

sănătoase. Aplicarea foliară și la nivelul solului a produselor pe bază de bor. 

 
 
 

 
PĂTAREA INELARĂ A ZEMURULUI LA CIREȘ 

Raspberry ringspot virus in cherry (RpRSV) 
 

 
 

Simptome de RpRSV la cireș (foto original) 
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Virusul produce boala numită  Pfeffinger a cireșului. Simptomele primare constau în 

apariția de pete decolorate sau a unor inele decolorate pe suprafața frunzelor. Frunzele au 

dimensiuni mai reduse, sunt îngustate sau deformate, cu marginile puternic dințate pe fața 

inferioară prezentând enațiuni, care se extind în spațiile internervuriene de la nervura principală 

spre marginile limbului. Fructele au pedunculul mai scurt, sunt mai mici și au formă mai 

alungită și cad înainte de maturitate.  Pornirea în vegetație este mai târzie, la fel și înflorirea 

pomilor iar creșterile anuale sunt reduse. 

După câțiva ani de infecție pomii sunt distruși în întregime și mor. 

Transmitere: în mod natural răspândirea virusului se face prin sămânță și prin 

intermediul nematozilor Longidorus elongatus și Longidorus macrosoma. 

Controlul: se recomandă neplantarea cireșului și vișinului pe terenuri infestate cu 

nematozi, eliminarea plantelor infectate și utilizarea materialului săditor sănătos. 

 
 
 
 

VIRUSUL PĂTĂRII RUGINII NECROTICE A CIREȘULUI 

Cherry necrotic rusty mottle virus (CNRMV) 

 

 
Pete necrotice pe frunze produse de CGRMV 

(https://pnwhandbooks.org/node/2463/print) 



29 
 

 
Simptomele apărute pe frunze pot fi foarte variabile și depind de condițiile climatice, de 

tulpinile virale și de genotip. De cele mai multe ori, la pomii afectați mugurii de pe ramurile 

terminale nu reușesc să se deschidă sau să se umfle și în cele din urmă mor. Mai târziu se 

dezvoltă neregulat ați muguri floriferi și vegetativi. Pe la mijlocul primăverii pe frunze încep să 

apară pete clorotice mari care apoi se necrozează. Un alt val de simptome apar pe la jumătatea 

verii când între nervuri apar pete galbene care devin purpurii și apoi necrotice. Țesutul astfel 

afectat cade dând frunzei un aspect sfâșiat și zdrențuit. Copacii mor de obicei în 1 sau 2 ani. 

Transmitere: virusul se răspândește e prin inetermediul materialului biologic infectat. 

Control: utilizarea materialului de înmulțire din plantații mamă certificate. 

 

 

VIRUSUL MARMORĂRII FRUNZELOR CIREȘULUI 

Cherry mottle leaf virus (ChMLV) 

 

 
Simptome produse de ChMLV 

(https://pnwhandbooks.org/node/2463/print) 
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Virusul atacă cireșul și mai puțin piersicul și caisul. 

Simptomul cel mai des întâlnit este ,,mototolirea” frunzelor, care este neregulată și cu 

pete clorotice, provocând o denaturare a frunzei încă din timpul primăverii. Frunzele afectate 

sunt mai mici și se mențin în pom fără să cadă. Când atacul este sever, fructele sunt anormal de 

mici, lipsite de aromă și se coac mai târziu decât în mod normal. Creșterea pomilor este 

întârziată, iar lăstarii dezvoltă aspectul de rozetă. Soiurile mai puțin sensibile au aceleași 

simptome generale, dar sunt mai puțin afectate. 

Transmitere:virusul se răspândește prin altoire și a fost transmis experimental de către 

un acarian microscopic, Eriophyes inaequalis, cireșul fiind considerat gazda principală a 

acarianului. Piersicul și caisul sunt, de asemenea, gazde. 

Control: utilizarea materialului de înmulțire liber de virus, eliminarea pomilor depistați 

pozitiv în urma testărilor virale și a celor cu simptome de la primele semne apărute, eliminarea 

din flora spontană a plantelor gazdă pentru vectori; aplicarea tratamentelor fitosanitare la 

timpul optim. 

 

 

VIRUSUL PĂTĂRII INELARE NEGRE 

A TOMATELOR LA CIREȘ 

Tomato black ring virus in cherry (TBRV) 

 
 

 Simptomele constau în apariția pe frunzele pomilor infectați a unor formațiuni inelare 

tranzitorii, în special în anul infectării  sau când infecția survine prin semințe. Cu toate acestea 

poate fi afectată creșterea în vigoare a plantelor. În general simptomele sunt mai vizibile 

primăvara și mai puțin observabile în timpul creșterii rapide din timpul verii.  

Transmitere: în natură virusul se răspândește prin prin nematodul Longidorus 

attenuatus și prin multiplicarea materialului infectat. 
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Control: recoltarea materialului de înmulțire de la plante mamă sănătoase, dezinfecția 

solului înainte de plantare în vederea eradicării nematozilor. 

 
 
 

VIRUSUL MOZAICUL ARABISULUI LA CIREȘ 

Arabis mosaic virus (ArMV) 

 
Cele mai frecvente simptome induse de ArMV constau în mai multe forme de deformare, 

inclusiv enațiuni. Simptomele variază în funcție de planta gazdă, dar și de tulpină, genotip, 

anotimp și condițiile climatice din anul respectiv. Multe infecții cu ArMV sunt latente și 

plantele nu prezintă simptome. La cireș în infecții mixte cu virusurile ILAR:  PDV și PNRSV 

induc boala  European rasp leaf 

Transmitere: a fost semnalată transmiterea virusului atât prin sămânță și altoire cât și 

prin nematodul Xiphynema diversicaudatum. 

 Control: măsurile de control constau în prevenire prin utilizarea materialului de 

înmulțire sănătos și plantarea pomilor pe terenuri neinfestate cu virusuri. 

 
 
 
 
VIRUSUL MARMORĂRII VERZI INELARE A CIREȘULUI 

Cherry green ring mottle virus (CGRMV) 
  

Cireșul este pentru CGRMV gazdă fără a manifesta simptome (virusul este latent). La 

vișin, virusul poate provoca cloroze de-a lungul nervurilor frunzelor, ducând la distorsiuni 

asimetrice ale  limbului și la apariția de pete galbene marcate în mod proeminent. Unele tulpini 

ale virusului pot provoca, de asemenea, pete necrotice. Temperaturile ridicate par să faciliteze 

dezvoltarea simptomelor la vișin. Frunzele înguste, care se găsesc frecvent în zonele interioare 

umbrite ale copacului, cad la câteva săptămâni după apariția simptomelor. Fructele din pomii 
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infectați au denivelări sau inele necrotice în epidermă cu zone de necroză adâncită în pulpă. 

Fructele infestate sunt amare și neaspectuoase. 

Transmitere: nu sunt informații referitoare la modul de transmitere. 

Control:  utilizarea de plante libere de virus și  eliminarea pomilor infectați. Virusul 

pare a fi relativ rezistent la terapia termică. Pentru eliminarea sa, sunt necesare mai multe 

tratamente termice prelungite decât pentru alte virusuri. 

 
 
 

VIRUSUL LATENT AL PĂTĂRII INELARE 

A CĂPȘUNULUI LA PIERSIC 

Strawberry latent ringspot virus in peach (SLRSV) 

 
 

 Pomii infectați pornesc în vegetație mai târziu cu 2-3 săptămâni decât pomii sănătoși. 

Boala se manifestă prin simptome la nivelul lăstarilor care sunt mai scurți și cu internodii 

reduse, iar primele frunze sunt mici, mai înguste decât normal, clorotice aglomerate în rozete. 

Fructele sunt deformate și cu gust fad. La soiurile mai puțin sensibile îmbolnăvirile sunt mai 

slabe și boala se manifestă numai la unele ramuri, uneori simptomele sunt chiar mascate. La 

soiurile sensibile în câțiva ani de la apariția bolii pomii sunt complet distruși. 

 Virusul atacă și cireșul și vișinul. 

Transmiterea: virusului se face prin nematodul Xiphinema diversicaudatum 

 Control: folosirea la înmulțire a materialului recoltat de la plante mamă sănătoase, 

dezinfecția solului cu nematocide. 
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VIROIDUL MOZAICULUI LATENT AL PIERSICULUI 

Peach latent mosaic viroid (PLMvd) 
 

 

  

 

Simptome produse de PLMvd a) la fructe; b) pe frunze 

(https://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=0656024) 

 

Deși cele mai multe infecții apar fără simptome evidente, anumite izolate PLMVd  induc 

mozaic pe frunze, în cele mai extreme cazuri albinism, întârzieri în foliație, înflorire și 

maturare, deformări și decolorări ale fructelor, care de obicei prezintă suturi crăpate și pietre 

rotunjite lărgite, necroză muguroasă. Boala evoluează și apare îmbătrânirea prematură a 

copacilor.  

Transmitere: PLMVd este transmis orizontal prin propagarea mugurilor infectati și, 

într-o mai mică măsură, prin instrumente de tăiere și afide, dar nu prin polen; viroidul nu este 

transmis vertical prin semințe. 

Control: pentru prevenirea infecției se recomandă respectarea măsurilor de carantină 

fitosanitară și al programului de tratamente contra afidelor. Este de asemenea obligatorie igiena 

în timpul procesului de altoire și utilizarea materialului de înmulțire sănătos. 

 

 

 

 

https://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=0656024
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PĂTAREA STELATĂ A PIERSICULUI 

Peach asteroid spot 

 
 Apariția acestui vius a fost adeseori corelată și cu virusul Apricot latent virus (ApLV), 

care produsce simptome de pete stelate pe frunze. Simptomele apar spre sfârșitul primăverii, în 

vară însă fiind mai evidente prin faptul că pe suprafața frunzelor se observă pete punctiforme 

verzi-deschis, difuze. Mai târziu acestea se extind, confluează devenind adesea de formă stelată 

de unde și numele bolii. Pe măsură ce înaintează acestea devin mai galbene, uneori au centrul 

verde sau se necrozează devenind de culoare maronie. Simptomele bolii pot fi ușor confundate 

cu cele ale acarianului Vasates fockeui.  

 Transmitere: virusul se transmite prin altoire. 

 Control: extinderii bolii constă în utilizarea la înmulțire a materialului sănătos.  

 
 

 
RĂSUCIREA CLOROTICĂ A FRUNZELOR DE CAIS 

Apricot chlorotic leaf roll (ACLRV) 
 

 
 

Simptome de ACLRV la frunze 

(https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=0660039) 
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Boala este produsă de o fitoplasmă situată în floemul pomilor și atacă caisul, piersicul și 

prunul. Simptomele apar încă de primăvara când înfrunzirea se manifestă precoce șiprecede  

sau se produce în același timp cu înfloritul.  Fenomenul se produce izolat în coroană. Frunzele  

din zonele afectate sunt clorotice (îngălbenite), mai reduse ca dimensiune față de cele sănătoase 

și cu tendința de răsucire a marginilor spre interior, spre sfârșitul verii, ele încep să cadă 

prematur. Lăstarii au internodii scurte și sunt ramificați anormal. Liberul este necrozat, iar 

ramurile încep să se usuce de la vârf spre bază. Aspectul general este de degenerare totală a 

pomilor.  

Pomii intrați pe rod dau producții slabe, fructele sunt mici și fade. Moartea pomilor 

bolnavi, survine  la 1-2 ani după apariția simptomelor. 

Transmitere:  fitoplasma se extinde prin utilizarea materialului de înmulțire infectat și 

prin cicadela Fieberiella  florii. 

Control: se recomandă producerea materialului săditor liber de fitoplasma ACLRV. 

Pomii din pepiniere și plantații depistați pozitiv vor fi eliminați imediat și distruși prin ardere. 
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CAPITOLUL II - V i r u s u r i    și   o r g a n i s m e   s i m i l a r e 

la    c ă p ș u n   ș i   a r b u ș t i   f r u c t i f e r i 

 

Autor: Valentina ISAC 

 

Căpșun  

VIRUSUL MARMORĂRII CĂPŞUNULUI 

Strawberry mottle virus (SMoV) 
 

 
Simptome asociate cu marmorarea căpșunului 

Strawberry mottle virus (foto original) 

 
Simptome: Marmorarea este unul dintre cele mai răspândite virusuri la căpșun, apărând 

adesea în complex cu alte virusuri, producând boli cunoscute sub diferite denumiri, sau infecții 

inaparente. Astfel, împreună cu Mild yellow edge virus (MYEV) produc boala cunoscută sub 

denumirea de xantoză, îngălbenire, sau îngălbenire marginală. La soiurile cultivate, cu o 

sensibilitate mai mare, simptomele se caracterizează prin clorozarea frunzelor tinere, de regulă 

mai pronunțată la marginea foliolelor. Plantele infectate sunt mici, au frunze de dimensiuni 

reduse și cu marginile curbate în sus, pețiolurile fiind mai scurte, iar numărul și mărimea 

fructelor mult reduse. Virusul marmorării interacționează sinergic și cu Strawberry crinkle 

virus, plantele infectate manifestând însă simptome de încrețire. La soiurile de căpșun cultivate, 
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infecțiile complexe formate din virusul marmorării și Strawberry vein banding virus (SVBV) nu 

se manifestă prin simptome externe. La Fragaria vesca însă, apar simptomele ambelor virusuri, 

predominând cele caracteristice virusului marmorării. Toate speciile de Fragaria sunt sensibile 

la infecţia cu SMoV însă, soiurile cultivate în prezent nu manifestă simptome externe specifice 

în urma infecţiilor naturale sau artificiale, făcând astfel dificilă detectarea infecțiilor. Boala se 

manifestă prin simptome nespecifice cum ar fi reducere vigorii şi a producţiei de fructe. 

Transmitere: virusul este transmis de specii de Chaetosiphon şi de Aphis gossypii cât şi 

de alte 5 genuri de afide. Experimental se transmite prin altoire pe indicatori de F. vesca iar 

transmiterea prin inoculare mecanică pe C. quinoa este posibilă dar, inconsecventă. 

Control: controlul bolii se realizează prin obţinerea plantelor libere de virus prin 

termoterapie fiind unul din virusurile cel mai uşor de eliminat prin această metodă. Plante 

menţinute la 37°C au fost eliberate de  SMoV  după 10-14 zile și cultura de meristeme este 

eficientă în eliminarea virusului. 

 
 

VIRUSUL ÎNCREȚIRII CĂPȘUNULUI 

Strawberry crinkle rhabdovirus (SCrV) 

 

 
 
Simptome asociate cu încrețirea căpșunului - Strawberry crinkle (foto original) 
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Simptome: Crinkle este componenta vizuală a câtorva boli degenerative, unele soiuri 

reacţionând prin mici pete neregulate asociate cu nervurile frunzelor. Acest virus infectează 

toate speciile de Fragaria, producând simptome persistente, constând în apariția de pete 

clorotice sau necrotice pe nervuri, epinastia și deformarea frunzelor, leziuni locale pe pețioluri 

și stoloni, pătarea și deformarea petalelor la Fragaria vesca, malformarea foliolelor și 

reducerea vigurozității la F. virginiana. Soiurile cultivate diferă mult în ceea ce privește 

comportarea la încrețirea frunzelor, cele sensibile manifestând simptome distincte în timp ce la 

altele nu apar simptome la infectarea cu tulpinile virulente, iar tulpinile slabe sunt latente la 

toate soiurile. Foliolele sunt deformate, de mărime inegală, distorsionate şi încreţite, cu tendinţă 

de îngălbenire marginală. La soiurile sensibile, simptomele tulpinilor virulente se 

caracterizează prin pătarea și deformarea foliajului. Pe suprafața frunzelor apar, răspândite 

neregulat, pete mici, de formă neregulată, asociate cu rețeaua nervuriană, nervurile ce radiază 

din acestea prezentând mici porțiuni clorotice sau gălbui. Când este singur virusul produce 

încreţire, iar în combinaţie cu virusurile marmorării, îngălbenirii nervuriene sau îngălbenirii 

marginale slabe produce variaţii ale încreţirii, îngălbeniri şi răsucirea frunzei. Este una dintre 

cele mai  păgubitoare boli care afectează căpşunul. Tulpinile virulente chiar şi cele care nu 

produc simptome externe reduc vigoarea plantelor, capacitatea de a forma stoloni, micşorând 

mărimea fructelor şi producţia unor soiuri. 

Transmitere: este transmis în mod natural de afide în special de Chaetosiphon 

fragaefolii şi  C. jacobi, iar la distanţe mari prin multiplicarea materialului de înmulţire infectat. 

Control:  va măsuri de prevenire se recomandă interzicerea importării oricărui material 

vegetativ fără pașaport fitosanitar, producerea de material săditor să se facă pornind de la plante 

mamă care au dat rezultate negative la testare pe indicatori clone sensibile de F. vesca și 

combaterea afidelor cu insecticide sistemice. Controlul se realizează prin obţinerea plantelor 

libere de acest virus prin termoterapie la 38 °C timp de mai multe luni sau cultura de meristeme 

combinate cu plantarea anuală a unor stocuri libere de crinkle. 
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VIRUSUL BENZILOR NERVURIENE LA CĂPŞUN 

Strawberry vein banding caulimovirus  (SVBV) 

 

 
Simptome cauzate de virusul benzilor nervuriene la căpşun 

 (Autor -Karel Petrzik- https://www.cabi.org/isc/datasheet/52407) 

 

Simptome: Plantele soiurilor de căpşun cultivate nu manifestă simptome la infecția cu 

SVBV, însă creşterea şi producţia acestora sunt grav afectate. De obicei, SVBV apare la căpșun 

în complex cu alte boli care intensifică sau maschează desenul de benzi de-a lungul nervurilor  

(Frazier and Morris, 1987). Simptomele apar inițial pe frunzele cele mai tinere, cu epinastia  

nervurilor mediene și a pețiolului și o încrețire ușoară a foliolei. Adesea, boala se manifestă 

prin apariția de dungi galbene de-a lungul nervurilor, striuri și pătări pe frunzele bătrâne și 

contorsionarea frunzelor tinere. Foliolele afectate manifestă în mod caracteristic epinastie, o 

încrețire medie și margini ondulate. În mod obișnuit, SVBV nu induce simptome distincte și 

adesea singurele indicații privind infecția sunt reducerea productivității și calității fructelor. 

Pagubele sunt mai puternice în cazul infecţiilor mixte cu ”crinkle” sau cu ”latent C”. În prezent 

acestă boală are importanţă economică redusă datorită utilizării plantelor certificate și a 

incidenței mici în plantele comerciale de căpșun.  

https://www.cabi.org/isc/datasheet/52407
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Transmitere:  în natură virusul este transmis în manieră semipersistentă de afide, în 

primul rând de Chaetosiphon fragaefolii.  

Control: principala măsură de prevenire a infecţiei cu SVBV este producerea de material 

săditor liber de virus pornind de la plante care au dat rezultate negative la testarea pe indicatori 

de  F. vesca, urmată de combaterea afidelor vectoare. Se poate obţine material săditor liber de 

SVBV prin termoterapie şi culturi de meristeme. 

   
 
 

VIRESCENŢA CĂPŞUNULUI 

Strawberry green petal phytoplasmas 
 

  
 

Simptome asociate cu fitoplasmoze la căpșun - înverzirea petalelor, filodia 

(https://fshs.org/proceedings-o/2005-vol-118/118/115-118.pdf) 

 

Simptome: Cel mai evident simptom este că floarea apare cu petale verzi.  La soiurile 

cultivate de căpşun petalele se unesc, se înverzesc şi eventual pot căpăta culoarea roz. 

Simptomele petalelor cresc în intensitate şi la florile apărute mai târziu petalele sunt mici, verde 

închis şi cu aspect de frunză (filodie).  Unele flori sunt sterile, dar altele produc un receptacul 

mic, tare, verde care rămâne piticit şi care nu se coace. Achenele rămân în afara receptaculului 

şi par neobişnuit de mari. Cu toate că frunzişul vechi rămâne de mărime normală şi verde, sau  

de un verde mai închis decât normal, la unele soiuri se colorează în purpuriu. Frunzele noi sunt 
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mici, uşor asimetrice, în formă de cupă, verzi deschis cu margini clorotice. Peţiolul frunzelor 

este extrem de scurt în comparaţie cu frunzele normale. Se formează şi câţiva stoloni care 

rămân mici producând câteva plante. Cele mai multe plante mor după câteva luni. 

Transmitere: agentul acestei boli este transmis în natură de câteva specii de cicade dar, 

doar transmiterea de către Aphrodes bicincta a fost demonstrată la căpşun. Experimental boala 

a fost transmisă prin cuscută şi prin altoire dar nu şi prin inoculare mecanică. 

Control: pentru prevenirea răspândirii bolii încercările de a controla vectorii cu 

insecticide au dat rezultate limitate. Se recomandă amplasarea culturilor de căpşun cât mai 

departe de culturile de trifoi care este foarte sensibil la această boală şi folosirea de material 

săditor produs prin scheme sigure de certificare. 

 
 
 
 

VIRUSUL ÎNGĂLBENIRII MARGINALE SLABE A CĂPŞUNULUI 

Strawberry mild yellow edge (SMYEV) 

 

 
 

Simptome produse de SMYEV  (https://gd.eppo.int) 

 

https://gd.eppo.int/
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Simptome: Acest virus este o componentă comună dar nu esenţială, a unui complex 

viral cunoscut în America de Nord sub numele de ”xantosis” (xantoză) sau ”yellows” 

(îngălbenire), iar în Marea Britanie sub numele de ”yellow edge” (îngălbenire marginală), fiind 

prima boală recunoscută la căpşun. SMYEV nu produce simptome externe la soiurile de căpşun 

cultivate, cel mult o clorozare slabă a marginii frunzelor tinere dar, în complex cu alte virusuri 

(SCrV, SMoV, SVBV) apar simptome variate ca piticire, cloroza marginii frunzei, sau cloroză 

totală, curbarea spre interior a marginii frunzelor şi înroşirea frunzişului toamna. Complexul 

”yellows” este fără îndoială una din bolile majore ale căpşunului, înregistrându-se scăderi de 

producţie de 70-80 %. Dar, datorită interacţiunii soi, virus, factori de mediu şi agrotehnica 

aplicată, este dificil de evaluat cât de mare este implicarea lui SMYEV în pierderile economice. 

Transmitere: este transmis în mod natural de afidul Chaetosiphon fragaefolii care pare 

să fie vectorul principal, iar experimental se transmite prin altoire pe indicatori de F. vesca. 

Control: controlul bolii se realizează prin obţinerea plantelor libere de virus prin 

termoterapie şi culturi de meristeme. 

 

 

 

VIRUSUL MOZAICULUI ARABISULUI Arabis mosaic virus (ArMV) și 

VIRUSUL LATENT AL PĂTĂRII INELARE A CĂPŞUNULUI 

Strawberry latent ringspot (SLRSV) 
 

Simptome: ArMV apare în culturile unde este prezent şi SLRSV. Reacţia plantelor la 

infecţia cu ArMV este diferită, iar gama simptomatologică cuprinde: piticire însoţită de pete 

clorotice pe frunze, sau pete galbene net delimitate, sau o marmorare difuză şi pete mici 

clorotice. Frunzele sunt adesea răsucite, sub formă de cupă și încrețite. Petele pe frunze se văd 

mai bine primăvara până apar fructele, apoi dispar vara (dar rămâne piticirea) și apar iar 

toamna. Reducerea înălțimii este un simptom general și poate varia de la o ușoară oprire a 

creșterii până la o micșorare extremă, culminând cu distrugerea plantelor în decurs de 1-2 ani 

de la infecţie, efectele produse la câteva soiuri fiind severe. 
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Simptomele produse de SLRSV sunt asemănătore cu cele produse de ArMV. Importanţa 

economică a lui SLRSV este greu de stabilit, fiind frecvent întâlnit cu ArMV, având efecte 

păgubitoare egale cu ale ArMV. 

  Focarele de boală produse de ArMV și SLRSV apar pe zone în cultura de căpșun acest 

lucru reflectând ca și în cazul infecției cu RpRSV și TomBRV, distribuția orizontală a 

nematodului vector.  

Transmitere: în cultură atacul apare în vetre tipice pentru virusurile transmise de 

nematozi, ambele virusuri având acelaşi vector Xiphinema diversicaudatum. 

Control: măsurile de control se referă la folosirea la plantare a plantelor indemne de 

aceste virusuri, plantarea pe terenuri libere de Longidorus elongatus (de Man), rotirea 

culturilor, controlul chimic al nematodului vector. 

Deoarece nu există metode terapeutice, introducerea la căpşun a unor scheme adecvate 

de inspecţie şi certificare a materialului de plantat este un pas important în eradicarea 

nepovirusurilor. 

 
 
 
 

VIRUSUL PĂTĂRII INELARE A ZMEURULUI 

Raspberry ringspot virus (RpRSV) 

și VIRUSUL PĂTĂRII INELARE NEGRE A 

TOMATELOR LA ZMEUR 

Tomato black ring  virus (TomBRV) 
 

 
Simptome: RpRSV şi TBRV apar în mod obişnuit împreună dar și singure, sunt 

transmise de nematodul Longidorus elongatus și pot reduce valoarea plantațiilor de căpșun cu 

soiuri sensibile în 1-2 ani. Aceste virusuri nu induc simptome sau  induc simptome puţine în 

primele stadii ale infecţiei. În câmp cele mai multe soiuri se infectează mai repede cu RpRSV 

decât cu TBRV. Boala se manifestă în câmp în pete de câţiva metri până la câteva hectare, 
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reflectând răspândirea orizontală a vectorului în sol. Dacă infecţia apare din cauza folosirii unui 

material săditor infectat, atunci plantele infectate sunt răspândite la întâmplare în plantaţie, nu 

în vetre. În funcţie de soi apare o gamă de simptome: pete clorotice şi inele, frunze întregi 

clorotice, dungi sau pete clorotice neregulate, plantele  devenind în mod progresiv piticite şi 

eventual mor. Poate fi o problemă în schimbul internațional de material de plantare. 

Transmitere: RpRSV şi TBRV se transmit prin nematodul Longidorus elongatus (de 

Man). Experimental, nepovirusurile se transmit prin inocularea mecanică a sevei la plantele 

erbacee: Chenopodium quinoa, C. amaranticolor, C. murale, Nicotiana tabacum, Cucumis 

sativum. 

Control: măsurile de control se referă la folosirea la plantare a plantelor indemne de 

aceste virusuri, plantarea pe terenuri libere de Longidorus elongatus (de Man), rotirea 

culturilor, controlul chimic al nematodului vector. 

Deoarece nu există metode terapeutice, introducerea la căpşun a unor scheme adecvate 

de inspecţie şi certificare a materialului de plantat este un pas important în eradicarea 

nepovirusurilor. 

 

 
 

Aster yellow phytoplasma (AY) 
 

 

Simptome: Aster yellow phytoplasma este o boală cronică, sistemică a plantelor 

provocată de un organism asemănător bacteriilor, numit fitoplasmă, care supraviețuiește, se 

răspândește și se înmulțește în plante vii și insecte. Incidența acestei boli la căpșun este în mod 

normal scăzută. Plantele infectate produc fructe care nu se pot vinde și în mod obișnuit mor la 

două luni după ce apar simptomele. Adesea, boala nu poate fi recunoscută, și poate fi 

confundată cu înverzirea petalelor - green petal, când ambele boli se găsesc în aceeași plantație 

de căpșun. Simptomele pe frunze pot apărea oricând în perioada de vegetație. Fruzele noi au 

pețiolul scurt, sunt mici, clorotice sub formă de cupă. Frunzele bătrâne pot fi înroșite, căzute pe 

sol și în final de culoare maronie. Tipul de floare și simptomele pe fruct sunt dependente de 
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perioada de infecție corelată cu perioada de inițiere a mugurilor floriferi. Plantele infectate mai 

târziu pot prezenta petale normale și un grad redus de sterilitate a florilor. Când infecția este 

timpurie pot fi văzute următoarele simptome: petale viriscente pe florile parțial sau total sterile, 

petale viriscente cu frunzulițe mici, verzi care cresc din achene, sau filodia întregii flori. 

Simptomele florale sunt de un mare ajutor în diagnosticarea infecției cu aster yellows, deoarece 

doar simptomele pe frunze nu ajută la diferențierea de alte boli ale căpșunului ca: verticilium, 

complexul viral al îngălbenirilor, declinul letal. 

Transmitere: boala este transmisă de cicade, 22 de specii transmițînd tulpina vestică, în 

timp ce doar o specie transmite tulpina estică. 

Control: datorită apariției sporadice și a incidenței scăzute la căpșun, nu au fost 

formulate proceduri speciale de control. Se pare că boala se autoelimină din plantele de căpșun, 

acest lucru sugerând că incidența este dependentă de sursa de infecție din preajma plantației de 

căpșun și de circulația insectelor vectoare. 

 
 
 

Strawberry multiplier disease phytoplasma  (SMDP) 
 

Simptome: Boala aparte rar, se răspândește încet în câmp și produce simptome 

pronunțate și caracteristice. Plantele soiurilor cultivate sunt piticite, cu aspect de tufă cu 

numeroase coroane, cu frunze mici cu pețiol lung și subțire. Stolonii când se formează sunt 

foarte scurți și apropiați de planta mamă infectată. Plantele pot avea până la 100 de coroane cu 

frunzele scurte și curbate în sus, cu pețioli erecți și cu flori foarte puține, dar cu fructe normale. 

Transmitere: modul natural de transmitere este necunoscut, iar experimental 

transmiterea s-a realizat prin cuscută. 

Control: folosirea materialului certificat la plantare și eliminarea plantelor cu simptome 

sunt măsuri de control adecvate. Nu sunt date despre eliminarea agentului cauzal din plantele 

infectate, dar totuși, fiind vorba de o fitoplasmă aceasta s-ar putea inactiva prin căldură.                                                                       
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STOLBURUL CA DECLIN LETAL AL CĂPŞUNULUI 

Stolbur as strawberry lethal decline (LDD) 
 

 

Simptome: Declinul letal al căpşunului este o problemă minoră pentru producția de 

fructe, rar afectând mai mult de 2% din plantele din câmp. Boala este notificată ca un factor cu 

influență asupra supraviețuirii la transplantare când au fost înregistrate până la 8 % pierderi. 

Simptomele pe soiuri apar la mijlocul lui mai și se manifestă încă doua luni pentru ca să dispară 

în mijlocul verii până în octombrie când reapar. Primăvara plantele infectate sunt mici, 

clorotice, cu frunzele tinere curbate în sus și cu foliole inegale. Frunzele mature pot fi mate, 

clorotice, rulate în sus, roșietice sau purpurii pe parte inferioară. Matifierea sau cloroza acesta 

cu aspect murdar este un simptom caracteristic pentru LDD. Pe măsură ce boala progresează tot 

mai multe frunze prezintă aceste simptome și după ce planta moare rămân doar câteva frunze 

mici, clorotice distorsionate. Pentru diagnostic un marker bun este și înroșirea prematură a 

foliajului toamna și iarna, plantele mama bolnave împreună cu stolonii lor putând fi eliminate. 

În câmp plantele infectate de obicei mor înainte să producă flori și fructe. 

Transmitere: transmiterea naturală de la căpșun la căpșun, se face prin intermediul 

afidelor sau prin 5 specii de pureci de frunză. Experimental se transmite prin altoire și prin 

cuscută. 

Control: nu se cunoaște o terapie de succes, dar eliminarea plantelor mamă infectate 

toamna și iarna contribuie la controlul acestei boli. 
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Zmeur, mur 

VIRUSUL NECROZEI ZMEURULUI NEGRU 

Black raspberry necrosis virus (BRNV) 
 

 
Simptome asociate cu virusul necrozei zmeurului negru (foto original) 

 

Simptome: BRNV este larg răspândit în Europa şi America de Nord, ca infecţie latentă, 

în multe din soiurile de zmeur roşu. Este recunoscut prin efectele severe pe care le induce la 

zmeurul negru, la care vârfurile plantelor inoculate devin uşor curbate la scurt timp după 

infecţie, iar ulterior se apleacă în jos şi devin fragile; frunzele parţial dezvoltate apar ofilite, iar 

de-a lungul peţiolului, nervurii principale şi nervurilor secundare apar pete de ţesut necrotic. 

Acestea fuzionează în final, formând zone de ţesut necrozat, înnegrit, iar vârful lăstarilor moare 

pe o  lungime  de 7-10  cm. Aceasta  este o reacţie de şoc, întrucât ţesutul tânăr format mai 

târziu prezintă mai degrabă o marmorare verde-deschis decât o necroză. Virusul nu induce 

simptome la majoritatea soiurilor de mur, hibrizi mur x zmeur, sau zmeur roşu, dar poate cauza 

o marmorare de severitate slabă la soiul de mur “Himalaya Giant” şi o uşoară marmorare 

tranzientă la Loganberry şi la anumite soiuri de zmeur roşu, cum sunt “Malling Admiral”, 

“Malling Orion”, “Taylor” şi “Washington”. Virusul necrozei zmeurului negru este cel mai 

păgubitor atunci când este asociat cu unul sau mai multe virusuri. Uzual, apare în complex cu 

următoarele virusuri: Raspberry leaf mottle (RLMV), Raspberry leaf spot (RLSV) şi Rubus 

yellow net (RYNV) cauzând boala numită Vein banding mozaic  sau mozaicul zmeurului. 
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Combinarea sa cu RYNV poate cauza o formă moderată a piticirii tufei (“bushy dwarf”) sau 

declinul în absenţa oricăror simptome evidente, chiar atunci când este prezent singur, în soiul 

“Lloyd George”. Simptomele sunt însă accentuate în cazul asocierii BRNV cu RBDV, sau cu 

alte virusuri latente. Astfel de infecţii mixte pot cauza reduceri severe ale numărului şi înălţimii 

lăstarilor, precum şi modificări majore ale mărimii, formei şi structurii fructelor. 

Transmitere:  în Europa este transmis în mod natural, semipersistent de Amphorophora 

idaei, dar este posibil ca şi alte specii de afide care infestează genul Rubus să acţioneze ca 

vectori. Experimental se transmite prin altoire și foarte greu prin inoculare mecanică pe plante 

indicatoare ierboase.  

Control: cea mai eficientă măsură de control este plantarea unor soiuri care nu sunt 

sensibile la colonizarea cu afidele vectori. De asemenea multe izolate ale BRNV au fost 

eradicate din plante infectate de Rubus spp. prin termoterapie la 32 °C – 37 °C timp de 3-4 

săptămâni. 

 
 

VIRUSUL PITICIRII TUFOASE A ZMEURULUI 

Raspberry bushy dwarf virus  (RBDV) 
 

 
Modele clorotice liniare, şi clorozare generală a frunzelor cauzată de  RBDV 

(http://www.oocities.org/martinrr_97330/RBDVweb/symptom.htm) 

http://www.oocities.org/martinrr_97330/RBDVweb/symptom.htm
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Simptome: RBDV apare probabil peste tot în lume, unde sunt cultivate soiuri de Rubus 

sensibile. Cu toate că adesea este latent în plantele de Rubus la soiurile sensibile de zmeur  şi în 

anumite condiţii de mediu este cauza bolii îngălbenirii. Simptomele bolii apar la sfârşitul 

primăverii sub forma îngălbenirii pronunţate a reţelei nervurilor de la baza frunzelor sau din 

anumite părţi ale acestora, a modelelor clorotice liniare, sau a pătării inelare şi/sau a clorozării 

generale a frunzelor. Îngălbenirea frunzelor (în special între nervurile secundare) devine mai 

pronunţată chiar înainte de fructificare. Simptomele par să se exprime cel mai bine în condiţiile 

temperaturilor ridicate din vară şi intensităţii luminoase ridicate. Acest virus accentuează de 

asemenea simptomele bolii “piticirii şi îndesirii zmeurului” la unele soiuri (ex.“Lloyd 

George”), când este combinat cu BRNV. La unele soiuri este cauza fructelor sfărâmicioase.  

Transmitere: cu excepţia posibilă a CLRV, RBDV este singurul virus la Rubus în 

Europa care este transmis prin polen. La Rubus, RBDV este transmis eficient în mod natural şi 

prin ovule. 

Control:  singura metodă de control este folosirea soiurilor rezistente. Metoda de 

control pentru soiurile sensibile este de plantare de stocuri libere de virusuri, amplasarea noilor 

plantații la distanță de plante de Rubus sălbatic sau cultivat infectat.  

 

 

 

VIRUSUL MOZAICULUI MĂRULUI la Rubus 

Apple mosaic virus (ApMV) 
 

Simptome: Plantele de mur, zmeur roşu şi zmeur negru infectate în mod natural, nu 

exteriorizează simptome, dar frunzele plantelor din soiul de zmeur roşu “Schoenemann” 

dezvoltă un mozaic galben strălucitor şi modele liniare. Nu au fost observate simptome pe 

fructe și se pare că lăstarii cu frunze cu simptome nu au creșterile reduse. Infecţii cu ApMV la 

genul Rubus au fost raportate în America de Nord şi local în Europa, iar importanța economică 

nu este încă cunoscută. 
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Transmitere: ApMV se transmite prin înmulțire vegetativă. Mecanismul de transmitere 

în mod natural la Rubus nu este cunoscut și necesită investigații viitoare. Experimental ApMV 

este transmisibil prin inocularea mecanică a sevei de Rubus tamponate, la câteva specii de 

plante erbacee. 

Control: se recomandă folosirea pentru înființarea plantațiilor a materialului săditor 

certificat identificat ca liber de ApMV prin metode serologice. 

 
 
 
 

VIRUSUL MOZAICULUI CASTRAVETELUI LA RUBUS 

Cucumber mosaic virus  (CMV) 
 

Simptome: CMV are o largă răspândire în numeroase specii cultivate şi sălbatice şi 

apare probabil oriunde este cultivat genul Rubus, dar pare să fie de importanţă economică 

limitată la zmeur şi mur. La zmeur produce boala numită  pătarea galbenă a zmeurului 

(raspberry yellow blotch). La unele soiuri de zmeur, infecţiile cu CMV induc pe frunze apariţia 

unor pete relativ mari, de culoare galben pal, înconjurate de zone verzi. Pătarea sau inelarea 

clorotică sunt deosebite însă de cele produse de virusurile transmise prin nematozi. Creşterea şi 

fructificare plantelor sunt aparent neafectate. La wineberry (R. phenicolasius) simptomele sunt 

de forma unor pătări clorotice severe şi pătare lineară, deformarea frunzelor, vigoare scăzută, 

infecţia fiind letală.  

Transmitere: virusul este transmis de către multe specii de afide, inclusiv  A.  idaei. Se 

transmite experimental prin altoire şi inoculare mecanică de suc pe plante erbacee. 

Control: deoarece infecția cu CMV este destul de rară la Rubus, nu au fost dezvoltate 

studii privind eliminarea virusului. Se recomandă folosirea pentru înființarea plantațiilor a 

materialului săditor provenit de la plante mamă idexate. 
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VIRUSUL MARMORĂRII FRUNZELOR ZMEURULUI 

Raspberry leaf mottle (RLMV) și 

VIRUSUL PĂTĂRII FRUNZELOR ZMEURULUI 

Raspberry leaf spot (RLSV) 
 

Simptome: RLMV şi RLSV apar la zmeur pe întreaga suprafaţă a continentului European 

şi se răspândesc rapid la unele soiuri din  noile plantaţii sănătoase. Infecţia induce necroze 

severe şi mozaic la zmeurul negru. Majoritatea soiurilor de zmeur roşu şi de mur sunt infectate 

fără să prezinte simptome sau prezintă primăvara devreme, ocazional marmorare clorotică, pete 

clorotice sau modele lineare. Frunzele afectate sunt adesea mai mici şi deformate. Sunt mai 

afectate frunzele de pe tulpinile fructifere decât cele de pe drajoni şi plantele afectate pot muri 

în 3-5 ani de la infecţie. Aceste două virusuri  în infecţie mixtă cu Rubus yellow net virus la 

soiurile sensibile de zmeur roşu produc boala numită Vein banding mosaic disease caracterizată 

prin cloroza ţesutului frunzei de-a lungul nervurii principale şi uneori deformarea frunzei.  

Transmitere: transmiterea în natură se face prin Amphorophora idaei.  

Control: pentru controlul infecției se recomandă folosirea materialului de plantare liber 

de virus obținut prin termoterapie la 32°C – 37°C timp de 10 -20 zile, și a soiurilor cu 

rezistență genetică la Amphorophora idaei. 

 

 

VIRUSUL CLOROZEI NERVURILOR ZMEURULUI 

Raspberry vein chlorosis virus (RVCV) 
 

Simptome: Majoritatea soiurilor cultivate de zmeur roşu infectate natural, prezintă 

simptome notabile pe frunzele drajonilor sub forma clorozării nervurilor secundare pe porţiuni 

de limb sau generalizate pe frunză. Pe măsură ce frunzele îmbătrânesc simptomele devin mai 

puţin evidente sau absente. Când simptomele sunt severe, lamina foliară se poate deforma prin 

creşterea neregulată a frunzelor în curs de dezvoltare. Soiurile diferă în extinderea şi severitatea 

simptomelor, iar câteva, de origine americană, apar a fi imune. Deşi RVCV de unul singur nu 
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este letal pentru Rubus, vigoarea plantelor, mărimea şi calitatea lăstarilor şi fructelor sunt serios 

afectate la unele soiuri. 

Transmitere: este răspândit prin Aphis idaei şi prin înmulţirea materialului biologic 

infectat. 

Control: controlul bolii nu se realizează ușor deoarece nu pot fi obținute plante libere de 

virus prin termoterapie. Poate ajuta metoda de eliminare din plantații a plantelor cu simptome și 

controlul cu insecticide a populației de afide vector. 

 

 

VIRUSUL MOZAICULUI GALBEN IN FORMĂ DE PLASĂ 

Rubus yellow net virus   (RYNV) 

 
Simptome: RYNV induce simptome în soiurile de zmeur negru şi numai în câteva dintre 

soiurile de zmeur roşu. La soiurile de zmeur cu fructe negre, simptomele iniţiale se exprimă sub 

forma petelor clorotice difuze de-a lungul nervurilor; ulterior, aceste simptome se dezvoltă ca o 

cloroză a nervurilor având aspectul unei reţele (plase) difuze. Frecvent, aceste simptome sunt 

însoţite de deformarea frunzelor şi debilitarea generală a plantei, iar fructele tind să devină 

sfărâmicioase. La soiurile  de  zmeur  roşu  pot  să  apară clorozări  slabe  ale reţelei de nervuri, 

dar efectul asupra recoltei de fructe este redus. Virusul este găsit în mod obişnuit în infecţii 

mixte cu alte virusuri transmise de afide. Combinarea sa cu BRNV produce boala cunoscută sub 

denumirea de mozaic în America de Nord sau “veinbanding” în Europa. Această infecţie 

multiplă produce la soiurile europene sensibile (ex. “Malling Jewel”) cloroze pronunţate pe 

frunze în zonele adiacente nervurilor principale şi determină apariţia de benzi clorotice galben-

verzui care avansează spre marginile frunzei. Frunzele afectate sever pot fi uşor răsucite spre 

bază.  

Transmitere: este transmis de afidele Amphorophora agathonica în America de Nord şi 

de A. rubi în Europa cât şi de alte afide care infestează genul Rubus. 

Control:cea mai eficientă metodă de control este folosirea la plantare a soiurilor imune 

sau rezistente la afidele vector deoarece RYNV este termostabil. 
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OPRIREA DIN CREŞTERE LA GENUL RUBUS 

Rubus stunt phytoplasma 

 
Simptome:  Toate soiurile importante de zmeur cultivate în Europa şi multe dintre 

speciile sălbatice de mur au fost găsite ca fiind infectate natural cu agentul care provoacă 

această boală. Boala este provocată de organisme de tipul fitoplasmelor. Simptomele sunt în 

esenţă aceleaşi, respectiv formarea de numeroşi lăstari mici, subţiri şi erecţi, şi ramificarea 

laterală excesivă a întregii plante, împreună cu fenomenul de filodie şi proliferare a florilor. 

Exceptând soiul “Malling Promise”, singurul care exprimă toleranţă şi prezintă rareori 

malformaţii ale florii, toate soiurile de zmeur testate în Europa sunt în egală măsură sensibile. 

Printre numeroşii lăstari care se formează, unii devin dominanţi şi fructifică normal, dar 

fructele sunt mici şi sunt dificil de recoltat.  

Transmitere: Rubus stunt este transmisă natural, în principal de cicade din genul 

Macropsis L.  

Control: o metodă de control ar fi folosirea în procesul de înmulțire doar a plantelor 

eliberate de boală folosind tratamentul cu apă caldă la 45 °C, timp de 2-3 ore și controlul 

chimic al vectorilor după un program de tratament bine stabilit. 
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Următoarele virusuri din categoria nepovirusurilor sunt importante 

pentru producerea materialului săditor de zmeur şi mur certificat:   

 

 

VIRUSUL MOZAICULUI ARABISULUI–Arabis mosaic virus 

(ArMV), VIRUSUL LATENT AL PĂTĂRII INELARE A 

CĂPŞUNULUI-Strawberry latent ringspot (SLRSV), VIRUSUL PĂTĂRII 

INELARE A ZMEURULUI-Raspberry ringspot virus (RpRSV), 

VIRUSUL PĂTĂRII INELARE NEGRE A TOMATELOR LA 

ZMEUR-Tomato black ring virus (TomBRV), VIRUSUL RĂSUCIRII 

FRUNZELOR DE CIREŞ-Cherry leaf roll virus  (CLRV) 

 
 

 
Simptome pe frunze și fructe deformate și sfărâmiciose  

la zmeur infectat cu TomBRV (foto original) 

 

Simptome: Aceste nepovirusuri induc simptome variate de tipul pătărilor clorotice, 

desene lineare, mozaic, îngălbenirea nervurilor, până la răsucirea frunzelor şi un declin al 

vigorii. Atât ArMV cât şi SLRSV apar natural la soiurile de zmeur roşu. ArMV a fost de 

asemenea identificat şi la mur. RpRSV cauzează la numeroase soiuri de zmeur roşu gofrarea şi 
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pătarea frunzelor, încetarea creşterii apicale şi simptome de declin. La majoritatea soiurilor de 

zmeur roşu, RpRSV şi TomBRV cauzează mai degrabă apariţia de pete inelare decât simptome 

de ondulare a frunzelor. Din această cauză, dar şi pentru că boala provocată de TomBRV este 

foarte asemănătoare cu aceea produsă de RpRSV la unele soiuri de zmeur, acestea sunt descrise 

întotdeauna împreună. Soiurile sensibile la RpRSV produc lăstari cu dominanţă apicală redusă, 

fragili, ce pot pieri în interval de 2-3 ani de la prima apariţie a simptomelor. CLRV induce 

plantelor  vigoare slabă şi simptome severe pe frunze.  

Transmitere: Nepovirusurile sunt transmise în natură prin  sol de nematozii din genul 

Longidorus (RpRSV, TomBRV) şi Xiphinema (ArMV, SLRSV).  

Control: pentru prevenirea si controlul acestor boli se recomandă selecţia, indexarea şi 

înmulţirea de material săditor sănătos, cultivarea soiurilor rezistente, aplicarea măsurilor 

privind evitarea infecţiilor prin nematodul vector şi aplicarea măsurilor de carantină. 

 
 

 

PĂTAREA GALBENĂ A ZMEUREI 

Raspberry yellow spot 

 
Simptome: Așa cum spune și numele, simptomul caracteristic bolii este pătarea galbenă 

a frunzelor. Petele sunt de mărime și formă variabilă cu răspândire neregulată pe foliolă și 

câteodată sunt atât de numeroase că pot acoperi întreaga frunză încât planta capătă un aspect 

îngălbenit. Pătările cauzează o creștere neregulată a foliolei rezultând o frunză încrețită și 

deformată.  Simptomele variază în intesitate de la an la an în funcție de condițiile climatice. 

Simptome severe apar când sunt primăveri reci. 

Transmitere:transmiterea în natură se face prin Amphorophora idaei sursa principală 

de infecție fiind zmeurul sălbatic. 
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Coacăz, agriș 

 

ATAVISMUL COACĂZULUI NEGRU 

Black currant reversion virus (BRV) 
 

 
 

Infecţie cu virusul reversia coacăzului negru 

(http://www.ars-grin.gov/cor/ribes/ribsymp/virus1.html) 

 

Simptome: Reversia este o boală importantă la coacăzul negru în Europa şi afectează 

major producţia de fructe. În general, simptomele reversiei coacăzului negru sunt foarte 

variabile şi de diferite tipuri. Simptomele apar la un an sau mai mult de la infecţie şi cuprind 

numai unul sau câţiva lăstari de la o plantă.  Infecţia sistemică se instalează în decurs de trei 

până la cinci ani, fiind influențată creşterea plantei cu afectarea specifică a florilor şi frunzelor. 

Astfel, frunzele primare care susţin florile sunt mai puţine la număr şi de dimensiuni reduse, iar 

cele formate în perioada înmuguririi devin clorotice. Creşterile ulterioare sunt mai puţin 

afectate. Plantele bolnave formează însă un număr mai mare de lăstari, de dimensiuni mai mici 

decât normal, diferenţele fiind însă prea mici şi variabile pentru a putea constitui un caracter 

sigur de diagnosticare. Un simptom cu o valoare importatntă în diagnosticare, produs de 
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tulpinile prezente în Europa (tulpina comună E), constă în faptul că virusul reduce pubescenţa 

sepalelor, mugurii floriferi fiind aproape glabri. De aceea, ei par mai intens coloraţi în 

comparaţie cu  aspectul gri şi pufos al mugurilor sănătoşi. În plus de aceste simptome infecţiile 

cu tulpina R (din ţările nordice),  provoacă o pigmentare mai închisă a sepalelor şi florile suferă 

în plus, malformaţii caracteristice constând din alungirea stilului, absenţa staminelor, 

transformarea petalelor în sepale şi prin diviziune se formează 10 sepale în loc de 5 (flori 

duble). Frunzele plantelor bolnave sunt mai mici decât normal, marginile lor sunt mai 

comprimate, lobii mai puţin evidenţi, dinţatura mai puţin accentuată iar sinusul peţiolar este 

foarte deschis sau complet absent. Infecţia determină, deasemenea, reducerea numărului 

nervurilor principale. În unele cazuri, pe suprafaţa limbului poate să apară un desen nervurian, 

linear, clorotic cu  valoare de diagnostic redusă. 

 Transmitere: virusul este transmis în natură de acarianul eriofid Cecidophyopsis ribis 

la sfârşitul primăverii şi începutul verii, când acarianul părăseşte galele vechi pentru a infesta 

mugurii tineri pe care îi transformă în gale. Cu toate că vectorul are posibilităţi reduse de 

mişcare, răspândirea bolii în plantaţii este relativ rapidă datorită numărului mare de acarieni 

într-o gală şi a mai multor gale pe tufă. Experimental agentul cauzal al bolii este uşor de 

transmis prin altoire între plantele de Ribes, dar nu prin inoculare mecanică pe plante ierboase. 

  Control: pentru prevenirea infecţiei  sunt recomandate măsuri severe de carantină 

externă, atât pentru agentul patogen cât şi pentru acarianul vector, înfiinţarea plantaţiilor noi cu 

material certificat ca liber de infecţie şi crearea de soiuri rezistente. Pot fi obţinute plante libere 

de reversie la coacăz negru prin termoterapia plantelor infectate urmată de altoirea vârfului pe 

butaşi sănătoşi.  
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ÎNGĂLBENIRILE COACĂZULUI NEGRU 

Blackcurrant yellows 

 
 

Black currant yellows on 'Barchardnaya' cultivated in Corvallis, Oregon 

(https://www.ars-grin.gov/cor/ribes/ribsymp/virus3.html) 

 

Simptome: Cauza acestei afecțiuni nu este cunoscută și poate fi o tulburare fiziologică 

sau genetică. Până în prezent, boala a fost observată numai la coacăzul negru. În primăvară, pe 

frunzele complet dezvoltate apar pete galbene fine în lungul nervurilor de ordin inferior. Mai 

târziu apar pete galbene evidente pe marginea frunzei. La începutul verii, îngălbenirea cuprinde 

sectoare mari din suprafața limbului, net delimitate de zonele verzi, care, adesea sunt mai 

închise la culoare decât normal. O caracteristică a bolii constă în apariția simptomelor numai la 

temperaturi ridicate. Creșterea lăstarilor fiind frânată, plantele bolnave au o dezvoltare 

vegetativă mai redusă decât normal. Spre deosebire de bolile virale, această condiție nu a fost 

demonstrată a fi transmisă altor plante.  

Transmitere: observațiile efectuate în Anglia arată că are loc o răspândire înceată a 

bolii în natură, ceea ce presupune existența unui vector puțin frecvent sau cu eficiență scăzută. 

Control: nu sunt informații privind controlul acestei boli. 
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VIRUSUL MOZAICULUI ARABISULUI LA RIBES L. 

Arabis mosaic virus (ArMV) 
 

Simptome:Virusul infectează în mod natural coacăzul negru, coacăzul roşu şi agrişul. 

La coacăzul negru, virusul produce simptome în anul următor infecţiei. Frunzele formate în 

primăvară manifestă la suprafaţa limbului o marmorare galbenă evidentă, formată din pete, 

inele, sau benzi verzi deschis sau galbene. Pe frunzele formate mai târziu aceste simptome sunt 

mai puţin evidente. În cursul verii, boala este mascată complet, identificarea plantelor infectate 

necesitând efecturea de transmiteri artificiale pe plante indicatoare. La agriş şi coacăz roşu 

infecţiile cu acest virus sunt, în general, latente, soiurile de coacăz roşu manifestând numai 

excepţional pete şi benzi clorotice pe suprafaţa limbului. 

Transmitere: transmiterea în natură se face prin nematodul de sol Xiphinema 

diversicaudatum şi prin sămânţa unor plante gazdă. Experimental, virusul  se poate transmite 

prin altoire de la o plantă de coacăz la alta, şi prin inoculare de suc pe plante erbacee. Pentru 

altoire ca indicator poate fi folosit soiul de coacăz negru ‘Amos Black’. 

Control: selecţia, indexarea şi înmulţirea de material săditor sănătos, cultivarea soiurilor 

rezistente, aplicarea măsurilor privind evitarea infecţiilor prin nematodul vector şi aplicarea 

măsurilor de carantină. Nu există informaţii privind terapia acestui virus. 

 

 

 

VIRUSUL MOZAICULUI CASTRAVETELUI LA RIBES 

Cucumber mosaic virus (CMV) 

 
Simptome Virusul infectează în mod natural plante de coacăz negru producând boala 

numită ‘marmorarea verde a coacăzului negru’, plante de coacăz roşu producând boala numită 

‘marmorarea verde a coacăzului roşu’ şi de Ribes aureum, la care produce un mosaic cu zone 

clorotice în formă de arc. Experimental a fost transmis şi la agriş. Toate soiurile englezeşti sunt 

sensibile şi dezvoltă simptome similare. Tufele infectate sunt piticite şi produc fructe puţine, 
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dar virusul nu se răspândeşte rapid de la o tufă la alta. Plantele de coacăz negru infectate vara 

manifestă simptome în primăvara următoare. Acestea se observă de regulă, pe frunzele complet 

desfăcute, sub forma unor zone extinse de culoare verde pal. În unele cazuri, decolorările apar 

sub formă de benzi late în asociaţie cu unele porţiuni ale nervurilor sau formând desene 

asemănătoare frunzei de stejar. Pe frunzele foarte tinere şi pe cele de la baza lăstarilor, 

simptomele sunt mai puţin evidente. Reacţia soiurilor de coacăz roşu este puţin diferită. Astfel 

la soiul Jonkheer van Teets, virusul produce o marmorare verde deschis cu verde închis, 

însoţită uneori de decolorări lineare sau sub forma frunzei de stejar, evidente mai ales în lunile 

de primăvară. La unele soiuri se observă clorozarea nervurilor şi benzi clorotice evidente de 

lăţimi diferite, iar la altele  boala se caracterizează prin apariţia unor pete mari, galbene, situate 

mai ales în zona de unire a nervurilor principale de pe partea bazală a limbului, frunzele fiind 

uneori deformate iar lăstarii infectaţi adesea distruşi. În unele cazuri, frunzele pot manifesta 

simptome de îngălbenirea nervurilor, asemănătoare cu cele produse de Virusul îngălbenirii 

nervurilor agrişului. Ca şi la coacăzul negru, dislocarea virusului în plante este înceată, boala 

fiind localizată la unele ramuri. 

Transmitere: virusul se transmite în mod natural în manieră non pesistentă prin mai 

mult de 60 de specii de afide şi prin seminţele unor plante gazdă, însă răspândirea naturală în 

interiorul plantaţiei este mică. Experimental se transmite prin altoire şi inoculare mecanică de 

suc infecţios pe plante erbacee.  

Control: boala poate fi prevenită prin folosirea de material săditor sănătos şi tratarea 

regulată a plantelor contra afidelor vectoare. Virusul poate fi eliminat prin termoterapie la 36 

°C timp de 3 săptămâni, urmată de înmulţirea lăstarului apical.       
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VIRUSUL ASOCIAT CU NERVURI IN FORMĂ 

DE BANDĂ LA AGRIŞ 

Gooseberry vein banding associated viruses  (GVBaV) 
 

 
Îngălbenirea nervurilor agrişului la agriş şi coacăz roşu 

(http://www.ars-grin.gov/cor/ribes/ribsymp/virus1.html) 

 

Simptome: Se consideră că îngălbenirea nervurilor agrişului, îngălbenirea nervurilor 

coacăzului roşu şi clarifierea nervurilor coacăzului negru, având simptome similare, vectori 

comuni şi aceleşi relaţii cu afidele vectoare, sunt produse de acelaşi virus. Bolile sunt 

răspândite mult în Europa şi se consideră că apar peste tot unde se cultivă specii de Ribes, 

având importanţă economică ridicată. Numeroase soiuri de agriş fiind total infectate, influenţa 

virusului asupra producţiei este greu de stabilit. Simptomele sunt sub forma unor benzi 

clorotice de-a lungul nervurilor principale ale frunzelor care pot fi ulterior deformate la plantele 

afectate sever. Exprimarea simptomelor este mult influenţată de soi şi specie. Primăvara 

devreme simptomele sunt mai evidente. La coacăzul roşu simptomele apar sub forma unor 

http://www.ars-grin.gov/cor/ribes/ribsymp/virus1.html
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benzi clorotice de-a lungul nervurilor principale ale frunzelor sau prin clarifierea întregii reţele 

a nervurilor, adesea cu deformarea limbului. În cazul majorităţii soiurilor de coacăz roşu, 

infecţia este deosebit de mare dar simptome tipice apar numai în primăvară. La coacăzul negru, 

zonele îngălbenite sunt net delimitate deosebindu-se de îngălbenirea difuză produsă de atacul 

afidelor. Toate soiurile de coacăz negru sunt sensibile la infecţiile artificiale, reacţia lor fiind 

diferită.      

Transmitere: în plantaţii, virusul este transmis prin mai multe specii de afide, vectorii 

principali fiind Aphis grossulariae, A. schneideri, Hiperomyzus lactucae, Myzus persicae şi 

Nasonovia ribis nigri. Experimental se transmite prin altoire şi cu greutate prin inoculare 

mecanică de suc pe plante erbacee. 

Control: se recomandă folosirea materialului săditor liber de GVBaV pentru prevenirea 

răspândirii bolii cât şi realizarea unor condiții minime de izolare. Boala poate fi controlată prin 

producerea de plante libere prin termoterapie la coacăzul roşu (38 ºC timp de 3 săptămâni) însă 

nu şi la agriş care este sensibil la căldură. La agriş se poate folosi cultura de meristeme. 

 

 

 

VIRUSUL LATENT AL PĂTĂRII INELARE 

LA CĂPŞUN LA RIBES L. 

Strawberry latent ringspot virus  (SLRSV) 

 
Simptome: Simptomele depind de soi şi de condiţiile de mediu, virusul infectând în 

mod natural coacăzul negru şi coacăzul roşu. La plantele de coacăz negru nu au fost observate 

simptome externe caracteristice, iar la coacăzul roşu tufele infectate cu SLRSV manifestă pe 

frunze mozaic slab verde închis şi verde deschis. 

Transmitere: transmiterea în mod natural se face prin nematozii Xiphinema 

diversicaudatum şi X. coxi şi prin multiplicarea materialului infectat. Experimental virusul a 

fost transmis prin altoire, inoculare de suc şi sămânţă. 



63 
 

Control: ca măsură de prevenire se aplică selecţia sanitară a materialului de înmulţire, 

cultivarea soiurilor rezistente şi aplicarea măsurilor privind evitarea infecţiilor prin nematodul 

vector.  Nu există informaţii privind terapia acestui virus. 

 

 

 

VIRUSUL PĂTĂRII INELARE A ZMEURULUI LA RIBES L. 

Raspberry ringspot virus (RpRSV) 

 
Simptome: Virusul infectează în mod natural plantele de agriş, coacăz negru, coacăz 

roşu şi plantele de R. sanquineum. La agriş tufele infectate prezintă pe frunze un mozaic 

nedistinct, fructele sunt mici, diforme şi se coc vara mai târziu. Plantele afectate de obicei mor 

în câţiva ani. Coacăzul roşu manifestă simptome mai caracteristice decât agrişul. În cazul unor 

soiuri, pe frunzele formate primăvara apar inele, linii sau pete de culoare verde deschis sau 

gălbuie. Frunzele care apar mai târziu nu au pete clorotice însă sunt mai mult sau mai puţin 

deformate, de formă rotundă. Denticulaţia şi diferenţierea lobilor sunt reduse, iar marginile sunt 

adesea încovoiate spre faţa inferioară, dând limbului o formă de lingură. La soiurile mai 

sensibile infecţia duce la scăderea creşterii şi a producţiei. 

Transmitere: RpRSV este un virus transmis de nematozii din genul Longidorus. 

Longidorus elongatus este comun în zonele unde boala a fost detectată la coacăzul roşu. 

Agrişul este mai rezistent la infecţia naturală. Experimental virusul se transmite prin inoculare 

mecanică pe plante erbacee.  

 Control: folosirea materialului săditor certificat ca liber de virus în urma testărilor. Nu 

există informaţii privind terapia acestui virus. 
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MOZAICUL LA AUCUBA 

Aucuba mosaic European currant mosaic 

 
Simptome: Boala are importanță mică deoarece este destul de neobișnuită, și pentru că 

nu au fost raportate efecte severe privind creșterea și influența asupra recoltei. Infecția naturală 

la coacăzul roșu se manifestă prin dezvoltarea unor pete mici de un verde deschis sau albe 

răspândite pe toată suprafața foliolei. Ocazional marginea frunzei apare verde pal și plantele 

infectate pot fi oarecum piticite. 

Transmitere: nu sunt informații despre modul și rata de răspândire în mod natural, iar 

experimental se transmite între plante de coacăz prin altoire. 

Control: deoarece boala nu a fost observată în plantațiile înființate cu material de 

plantare certificat se recomandă selecția și înmulțirea unor stocuri sănătoase. 

 

 

 

CLARIFIEREA NERVURILOR-Vein clearing şi 

NERVURI IN FORMĂ DE PLASĂ -Vein net LA COACĂZUL NEGRU 
 
Simptome: Infecția nu pare să fie așa de răspândită încât să producă pierderi importante 

ecomomic. Tufele infectate au dimensiuni ușor reduse, iar producția nu este afectată. Soiurile 

sensibile de coacăz negru dezvoltă în urma infecției o îngălbenire în benzi și ocazional o 

clarifiere a nervurilor primelor frunze formate care delimitează fructele. Frunzele care apar mai 

târziu dezvoltă o clarifiere și îngălbenire în benzi de-a lungul nervurilor principale. 

Manifestarea simptomelor depinde de soi și de anotimp. 

Transmitere: cocăzul negru este infectat de afide, răspândirea infecției în plantații și 

pepiniere fiind înceată. 

Control: este necesară eliminarea plantelor cu simptome cu ocazia inspecțiilor de rutină 

și controlul chimic al afidelor vectoare. 
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Afin  

VIRUSUL ARSURII SUPERFICIALE LA AFIN 

Blueberry scorch virus  (BlScV) 
 

 
 

Necroza completă a florilor cauzată de virusul arsurii superficiale la afin 

Blueberry scorch virus  (http://www.msue.msu.edu) 

 

Simptome: BlScV poate cauza pierderi semnificative culturilor de afin. Virusul a fost 

semnalat în special la Vaccinium corymbosum la care produce simtome diferite și persistente în 

funcție de soi. Pe soiurile sensibile putem întâlni necroza completă a florilor, frunzelor tinere și 

devitalizarea lăstarilor. Soiurile tolerante nu manifestă simptome externe. Unele soiuri însă au 

prezentat cloroze marginale și necroza frunzelor și florilor, iar altele numai cloroza marginii 

frunzelor. Frunzele nou formate se răsucesc în lungul nervurii principale și devin negre sau 

oraj. Simptomele pe flori apar în momentul deschiderii corolei. Acestea devin la început, brune, 

apoi cafenii și în final albicioase sau cenușii. Florile nu cad în timpul verii și pot fi găsite pe 

plante și primăvara următoare. Pentru că vârfurile lăstarilor sunt distruse aproximativ 4-5 cm 

apar lăstari laterali noi și după câțiva ani, plantele infectate au un aspect accentuat de tufă, cu 

lăstari în poziție erectă. Plantele produc puțin și intră intr-un declin progresiv iar plantele unor 

http://www.msue.msu.edu/
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soiuri pot muri. Boala este importantă economic putând produce pierderi de producție de peste 

70 – 80 % care variază de la soi la soi.  

Transmitere: în plantații virusul se răspândește radial și în vetre de la sursa de infecție. 

Principalul vector este Fimbiaphis fimbiata (Ericaphis fimbiata) atât în natură cât și în 

experimente controlate. Myzus persicae present în întreaga Europă, este deasemena vector în 

transmiterea virusului. 

Control: măsurile preventive de bază sunt plantarea de material sănătos, combaterea 

sistematică a afidelor vectoare și cultivarea soiurilor tolerante la virus. Eliminarae tufelor de 

afin cu simptome nu este eficientă deoarece simptomatologia apare în al 2-lea an de la 

inocularea primară a virusului de către afidele vector. 

 

 

 

VIRUSUL ŞOCULUI AFINULUI 

Blueberry shock virus  (BlShV) 

 
Distrugerea simultană a lăstarilor produsă de virusul şocului afinului 

Blueberry shock virus http://www.msue.msu.edu. 

http://www.msue.msu.edu/
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Simptome: BlShV produce un șoc la plantele de afin prin faptul că înainte de înflorire 

florile și lăstarii tineri mor brusc și acest lucru se produce la întreaga plantă sau doar la câteva 

ramuri. Țesutul distrus cade, dar apoi are loc a doua apariție a frunzelor și târziu vara plantele 

par normale dar fără fructe.Totuși se văd lăstarii morți și ramurile pot apărea sub formă 

stufoasă datorită lăstarilor noi care apar din mugurii axilari după moartea vârfului de creștere. 

 La plantele de afin infectate natural, simptomele pe frunze și flori sunt diferite ca 

intensitate în funcție de anotimp, dar toate soiurile de afin sunt sensibile la BlShV. În timpul 

înmuguririi plantele infectate manifestă necroze foliare și florare timp de 1- 4 ani, după care 

tufele se refac, sunt asimptomatice și produc fructe de bună calitate. 

 Simptomele acestui virus par greu de diferențiat de simptomele altor boli fungice ca 

mumificarea fructelor și botritis. 

Transmitere: în natură virusul este răspândit în zone noi prin material de plantare 

infectat, transmiterea făcându-se și prin polen infectat, răspândirea lui având loc rapid fiind 

favorizată și de prezența afidelor. Experimental se transmite prin inoculare de suc și prin 

altoire. 

Control: deoarece răspândirea în cultură este foarte rapidă, creșterea ratei de infecție nu 

a putut fi redusă prin eliminarea plantelor cu infecție. Odată boala apărută nu poate fi eliminată 

din câmp prin înlăturarea plantelor doar pe baza simptomelor vizuale deoarece plantele nu 

prezintă simptome în primii 1 - 2 ani de la infecția primară. Singura modalitate de confirmare a 

bolii este aplicarea testelor speciale de laborator care detectează și identifică virusul în țesutul 

proaspăt în timpul înfloritului. O măsură de bază privind prevenirea rămâne  plantarea de 

material săditor liber de virusuri. 

 

 

VIRUSUL DEFORMĂRII FRUNZELOR AFINULUI 

Blueberry shoestring virus  (BSSV) 
 

Simptome: Simptomele sunt foarte severe şi apar pe ramurile anuale şi pe cele de 1 an 

sub forma unor dungi alungite de 0,2 x 1,2 cm, de culoare roşietică în special pe parte mai 



68 
 

expusă la soare. În timpul înfloritului unele petale pot prezenta dungi roşietice. Caracteristice 

sunt simptomele foliare, care variază în intensitate, de la frunze înguste, subţiri, alungite ca un 

şiret până la frunze ondulate sau în formă de semilună. Pe unele frunze pot apărea nervuri roşii 

sau dungi roşietice de-a lungul nervurii principale şi ocazional, la baza nervurilor laterale 

formând un desen de forma frunzei de stejar. Pe fructele imature apare o colorare roşie purpurie 

pe parte expusă la soare, uneori acoperind toată jumătatea superioară a boabelor. Producţia 

plantelor afectate este scăzută şi tufele se îmbolnăvesc progresiv de-a lungul rândului.  

Transmitere: în mod natural virusul este transmis de afidul Illinoia pepperi. 

Răspândirea în câmp se face de la tufă la tufă.  

Control: o metodă care ar putea contribui la controlul bolii presupune îndepărtarea 

plantelor afectate din plantație, combinată cu controlul riguros al afidelor vector, prin 

tratamente cu insecticide. Nu sunt informații privin termoterapia. 

 

 

 

VIRUSUL PĂTĂRII INELARE ROŞII A AFINULUI 

Blueberry red ringspot virus (BRRV) 

 
Simptome: Speciile de Vaccinium sunt singurele gazde cunoscute, boala fiind observată 

la multe soiuri incluzând ʻBluerayʼ, ʻBluettaʼ, ʻBurlingtonʼ, ʻCabotʼ, ʻCovilleʼ, ʻDarrowʼ, 

ʻEarliblueʼ and ʻRubelʼ. Soiul ʻJerseyʼ prezintă aparent o imunitate, iar soiul ʻBluecropʼ este 

rezistent. Plantele infectate sunt în mod obişnuit fără simptome până la formarea fructelor. 

Apoi, apar pe partea superioară a frunzelor inele roşii sau roşietice de 2-6 mm diametru care 

pot fuziona în special pe frunzele bătrâne. Pe epiderma lăstarilor de un an sau chiar mai mult 

apar pete inelare similare celor de pe frunze şi ocazional pe fructe.  

Transmitere: insecta vectoare este probabil Dysmicoccus sp., dar acest lucru nu este 

încă susținut științific. Răspândirea lui pe cale naturală se realizează prin înmulțirea vegetativă 

prin butași. Experimental se poate transmite prin altoire pe plante de afin. 
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Control: pentru reducerea pagubelor produse se recomandă eliminarea plantelor 

bolnave din câmp și folosirea în procesul de înmulțire a plantelor libere de virus. Virusul nu a 

putut fi eliminat prin termoterapie la 38°C, sau prin menținerea butașilor la 46 °C și 60 °C timp 

de o oră. 

 

 

OPRIREA DIN CREŞTERE LA AFIN 

Blueberry stunt phytoplasma 

 
Simptome: La afinul cu tufă înaltă, un prim simptom important este piticirea generală a 

tufelor afectate. Pe Frunze, un simptom caracteristic este curbarea în jos însoţită de reducerea 

mărimii foliolei. Frunzele tufelor infectate sunt adesea clorotice, cu o cloroză pronunţată pe 

margini şi între nervurile laterale. Zonele clorotice devin roşu strălucitor vara târziu. Nervura 

principală şi cele laterale îşi menţin coloraţia verde. Tulpinile au internodii scurte şi au aspect 

de proliferare.  

Transmitere: transmiterea naturală se realizează prin păduchele de frunze Scaphytopius 

magdalensis, iar experimental prin altoire.  

Control: pentru controlul bolii se recomandă combinarea inspecțiilor în câmpuri cu 

eliminarea plantelor infectate și aplicarea unui program de control al vectorilor cu insecticide. 

Și termoterapia ar putea fi eficientă ținînd cont de etiologia acestei fitoplasme. 

 

 

 

MĂTURA DE VRĂJITOARE LA AFIN 

Blueberry witches' broom phytoplasma 
 

Simptome: Plantele infectate prezintă o creştere foarte deasă a tufelor datorită formării 

în exces de noi ramuri cu o poziţie erectă. Mărimea frunzelor este mică, de aproximativ 4 mm 
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în loc de  15 – 20 mm. Plantele tinere de la marginea grupului de plante bolnave rămân extrem 

de mici, cu frunze foarte mici. Câteodată frunzele prezintă o înroşire datorită formării de 

antociani în exces. Plantele bolnave nu înfloresc deloc.  

Transmitere: natural se transmite prin purecele de frunze Idiodonus cruentatus şi prin 

altoire experimental.  

Control: se recomandă eliminarea plantelor bolnave imediat ce sunt identificate și 

controlul vectorilor. 

 

 

 

INFLORESCENŢA FALSĂ LA MERIŞOARE 

Cranberry false blossom phytoplasma 

 
Simptome: Boala este mai uşor de recunoscut în perioada înfloritului, când florile 

plantelor infectate sunt într-o poziţie verticală datorită faptului că pedicelul este drept, nu arcuit 

ca la plantele normale. Lobii caliciului florii bolnave sunt extinşi, petalele sunt scurte şi striate 

cu roşu şi verde, staminele şi pistilul sunt anormale, rezultând o floare  sterilă. Mugurii axilari 

latenţi sunt stimulaţi şi apar ramuri sub forma măturii de vrăjitoare cu frunzele foarte apropiate 

de lăstar.  

Transmitere: s-a dovedit transmiterea naturală prin puricele de frunză Scleroacus 

vaccinii, cunoscut și ca Euscelis striatulus. Experimental se transmite prin cuscută . 

Control: o primă metodă de control este controlul chimic al vectorului prin aplicarea 

insecticidului înainte de înflorit și apoi la 10 -14 zile și la 4 săptămâni după mijlocul înfloririi. 
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AGENTUL MOZAICULUI AFINULUI 

Blueberry mosaic agent 

 

 
Mozaicul afinului (foto original) 

 

Simptome: Pe frunze apar pătări şi mozaicuri slab sau puternic strălucitoare, de culoare 

galbenă, galben pal sau galben crom. În unele situaţii pe frunze apar zone de culoare roz roşcat.  

Simptomele sunt distincte şi distribuite neregulat pe plantă şi pot cuprinde o parte mare din tufă 

sau doar una sau două ramuri şi pot apărea în anul curent dar nu şi în anul următor. Tufele 

bolnave au producţii mici iar fructele sunt de calitate slabă şi se coc târziu.  

Transmitere: se răspândeşte încet în câmp dar nu se cunosc căile de transmitere. Se 

poate transmite experimental prin altoire pe soiurile indicatoare ʻCabotʼ, ʻStanleyʼ şi ʻHerbertʼʻ. 

Control: se recomandă eliminarea plantelor cu simptome vizibile din cultura de afin. 

 

 

AGENTUL PETELOR INELARE LA MERIŞOR 

Cranberry ringspot agent 
 

Simptome: La maturitate, fructele plantelor afectate sunt adesea urâte, deformate cu 

pete inelare deschise sau inele albicioase. Apar necroze la sfârşitul înfloritului, şi în cazuri 
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severe fructul întreg este necrotic. Pete inelare apar şi pe frunze, mai vizibile toamna când 

inelele rămân verzi şi restul frunzei se înroşeşte. Boala pare să fie sistemică.  

Transmitere: nu sunt informaţii privind modul de transmitere, indexare şi control. 

Control: eficientă este şi inspecţia plantelor mamă folosite la înmulţirea plantelor şi 

înlocuirea plantelor bolnave cu plante sănătoase. Nu există informaţii privind terapia acestei 

boli. 
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CAPITOLUL III. B o l i   p r o d u s e   d e  c i u p e r c i 

ș i    b a c t e r i i 

Autori: Mihaela SUMEDREA, Florin Cristian MARIN, 

Cristina MOALE 

 

Micoze 

 

BOALA PUMBULUI 

Chondrostereum purpureum, sin. Stereum purpureum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atac de Stereum purpureum la specia prun  (foto original) 
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Răspândire: Boala plumbului afectează numeroase specii lemnoase din zona temperată. 

În Europa şi în țara noastră, ciuperca a fost semnalată  la genuri precum Prunus, Malus, Pyrus, 

Cydonia, Vitis. 

Simptome: Pomii bolnavi se recunosc ușor, deoarece au creșteri slabe și frunzele de 

culoarea plumbului proaspăt tăiat, cu luciu argintiu.  

Agentul patogen: Boala, o traheo-micoză, este produsă de o ciupercă care se dezvoltă 

lent în plantă și eliberează toxine ușor difuzabile în interiorul organelor și prin vasele lemnoase; 

acestea determină o alterare a structurii țesuturilor frunzei, având ca rezultat crearea unui spațiu 

gol, plin cu aer, ce duce la apariția anomaliilor cromatice.  

Pe  scoarța  atacată  apar fructificațiile ciupercii (sporofori) grupate după un model 

specific. Sporii eliberați sunt răspândiți de vânt, ploaie sau insecte, infecția producându-se mai 

ales prin răni recente. Fiind un patogen de rană, orice leziune a scoarței constituie o portiță de 

intrare a ciupercii în plantă. Miceliul progresează treptat, toxinele eliberate de ciupercă 

ajungând în seva pomilor. Vasele conducătoare şi zona generatoare (cambiul) își alterează  

structura şi se necrozează. 

Combatere: măsuri de igienă culturală, distrugerea şi înlăturarea din livadă a părților 

sau a pomilor cu atac, protejarea tuturor porților de pătrundere a ciupercii în plantă prin 

ungerea rănilor cu mastic, irigare moderată precum şi eliminarea excesului de umiditate. 

Tratamentele fitosanitare cu produse cuprice efectuate în perioada de repaus, reduc rezerva de 

inocul şi previn apariţia infecțiilor primare. 
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PUTREGAIUL PIELOS AL FRUCTELOR ŞI COLETULUI 

Phytophthora cactorum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Atac de Phytophthora cactorum la specia măr (foto original) 

 

 Răspândire: În țara noastră, s-a răspândit mult în ultimii ani datorită extinderii în 

cultură a soiurilor și portaltoilor sensibili, întâlnindu-se aproape în toate zonele de cultură ale 

mărului (Voinești, Vâlcea, Iași, Baia Mare, Prahova, etc.). Alte plante gazdă pentru Ph. 

cactorum, menționate în literatura de specialitate sunt: păr, prun, cais, piersic, nuc, coacăz, 

agriș, afin căpșun, etc.  

 Simptome: Boala este favorizată de excesul de umezeală din sol şi se manifestă pe 

tulpină, ramuri şi fructe. Atacul începe frecvent deasupra punctului de altoire, sub forma unei 

pete umede. Scoarța se colorează în violet, devenind cu timpul brun-cenușiu închis. Părțile 

atacate sunt spongioase şi moi, putând fi îndepărtate ușor cu un cuțit, iar secționate, au miros de 
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lichid fermentat. Pomii atacați se manifestă printr-o putere de lăstărire redusă, căderea timpurie 

a frunzelor, fructe mici, care se maturează mai repede. 

 Agentul patogen: În condiții favorabile (T= aprox. 25oC și umiditate ridicată), 

ciuperca pătrunde prin crăpăturile și fisurile scoarței, pericolul cel mai mare fiind în perioada 

aprilie-iunie. Un atac mai important s-a observat în anii umezi, când se asigură o înmulțire în 

masă a zoosporilor. 

 Combatere: agrotehnică adecvată, fertilizare echilibrată (excesul de azot 

sensibilizează plantele), irigare corespunzătoare, astfel încât să nu băltească apa pe rândul de 

pomi), precum şi tratamente fitosanitare cu produse pe bază de cupru şi fosetil de aluminiu.  

  

 

ULCERAȚIA RAMURILOR 

Nectria galligena 

 

 

  

 

  

  

 

 
 

Atac produs de Nectria galligena la specia măr 

(www.science.oregonstate.edu; www.aphotofungi.com) 
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Răspândire: Se întâlnește în livezile de măr și păr neîngrijite, dar poate să apară și în 

pepinieră, dacă nu se iau măsuri de carantină fitosanitară.  

Simptome: Atacul se manifestă pe tulpină, pe șarpante, de obicei la unghiul de 

ramificare și pe ramuri. La locul producerii infecției, apare o pată brun-roșiatică, cu suprafață 

puțin cufundată, care se extinde atât la suprafață cât și în profunzime. Scoarța este la început 

netedă, apoi se zbârcește și se brăzdează cu numeroase crăpături, iar într-un stadiu mai avansat 

se exfoliază, lemnul rămânând descoperit. La periferia acestor porțiuni canceroase, scoarța 

sănătoasă reacționează prin producerea în fiecare primăvară a unui val de țesut, care apare ca o 

îngroșare a marginilor plăgii. Când țesutul reușește să acopere complet rana, are aspectul unui 

nod umflat , canceros  ”cancer închis”, iar când se oprește din creștere, înainte de a de a reuși 

acoperirea plăgii, aceasta evoluează în ”cancer deschis”.  

Foarte periculoase sunt formele de atac pe pomii tineri, ale căror tulpini pot fi 

înconjurate de plăgi, producând uscarea acestora. 

Agentul patogen: Miceliul ciupercii trăiește în scoarță, în parenchimul cortical și 

pătrunde până la vasele conducătoare. Infecțiile au loc cel mai des fie în octombrie, după 

căderea frunzelor, fie în aprilie, la dezmugurit.  

Fiind considerat un ”patogen de rană”, atacul se manifestă pe ramurile debilitate sau cu 

leziuni produse de insecte (ca de ex. Eriosoma lanigerum), alți patogeni, grindină, ger, etc. 

 Combatere: Măsuri de igienă culturală pentru eliminarea focarelor de infecție 

(extirparea şi distrugerea prin ardere a ramurilor canceroase, a celor uscate sau atacate de 

dăunători, protejarea tuturor porților de pătrundere a ciupercii în plantă prin ungerea rănilor cu 

mastic), tratamente fitosanitare cu produse cuprice după recoltarea fructelor, respectiv la 

căderea frunzelor. 
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PUTREGAIUL RĂDĂCINILOR 

Armillaria mellea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atac produs de Armilaria mellea (www.botanistii.ro) 

 

 Răspândire: Are o largă răspândire, fiind întâlnit în toate țările cu pomicultură 

dezvoltată. 

 Simptome: Invadarea sistemului radicular nu se evidențiază imediat prin apariția unor 

simptome clare pe părțile aeriene ale pomilor; acestea devin vizibile numai când patogenul se 

extinde la colet și când rădăcinile principale sunt distruse. Ofilirea plantelor este evidentă la 

sfârșitul verii și în perioada coacerii fructelor sau după o perioadă de secetă. Simptomele pe 

rădăcinile principale se caracterizează prin scoarța brună, umedă și crăpată; în dreptul leziunilor 

se dezvoltă miceliul ciupercii. În secțiune transversală, rădăcinile atacate prezintă țesutul 

lemnos descompus sub forma unor necroze. Pe plantele sever atacate, în zona coletului se 

evidențiază carpoforii ciupercii patogene Armilaria mellea. Aceștia au pălăria de culoare alb-

gălbuie până la brun-închisă, cu suprafața acoperită cu solzi cafenii. 

http://www.botanistii.ro/
https://www.botanistii.ro/blog/wp-content/uploads/2014/01/putregai-fibros.jpg
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 Agentul patogen: Putregaiul cenușiu este produs de o ciupercă. Patogenul este polifag 

și poate parazita arbuști și pomi fructiferi, arbori și vița de vie, răspândirea acestuia fiind 

condiționată de anumiți factori, precum prezența resturilor de lemn infectat în sol. Evoluția 

bolii este influențată de condițiile climatice și de sensibilitatea soiului. 

 Combatere: Strategiile adoptate urmăresc întreruperea ciclului biologic al ciupercii și 

prevenirea contaminării plantațiilor nou înființate. Cele mai eficiente măsuri sunt defrișarea 

resturilor lemnoase, lucrarea energică a solului  și practicarea unui asolament care să includă 

culturi de câmp înainte de înființarea plantațiilor noi. 

 

 

VERTICILOZA 

Verticillium spp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atac produs de Verticillium spp. la căpșun (foto original) 

 

Răspândire: Genul Verticilium atacă peste 300 plante gazdă. 

Simptome: Simptomele apărute pe organele subterane sunt diferite şi destul de dificil de 

departajat de cele produse de alte ciuperci care atacă rădăcinile, fiind necesare izolarea pe 

medii artificiale de cultură şi analiza microscopică. 
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Agentul patogen: Ciuperca  poate supraviețui în sol peste 20 de ani sub formă de 

microscleroți în resturile vegetale şi poate fi răspândită cu plantele bolnave sau cu pământul 

infestat rămas pe organele active ale mașinilor de plantat. În condiții de mediu favorabile, 

microscleroţii produc hife fungice filiforme. Patogenul se dezvoltă exploziv, atunci când 

temperatura solului oscilează între 21-24˚C. Hifele pot penetra firele perișorilor radiculari 

direct sau prin rănile ocazionale. Odată ajunsă în interiorul rădăcinilor, ciuperca distruge vasele 

conducătoare împiedicând absorția apei şi determinând ofilirea şi uscarea plantelor. Atunci 

când coloniile fungice îmbătrânesc, ele produc microscleroţi în țesuturile plantelor infectate. Pe 

măsură ce aceste țesuturi infectate mor, microscleroții revin la sol încheind ciclul patogenezei. 

Combatere: Ca măsura preventivă, se va evita plantarea după culturi de legume din 

grupa solanaceelor, mur, trandafiri sau crizanteme; înființarea plantațiilor se va face pe terenuri 

ușoare şi drenate; în timpul exploatării se va acorda o atenție sporită fertilizării echilibrate. 

 

 

ÎNROȘIREA FRUNZELOR 

Exobasidium vaccinii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Atac produs de Exobasidium vaccinii (www.biolib.cz) 

http://www.biolib.cz/
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 Răspândire: Este o maladie mai rar întâlnită în plantațiile de afin de cultură. 

 Simptome: Poate ataca toate organele aeriene ale plantei. Pe frunze apar pete specifice, 

de culoare verde deschis pe partea superioară şi de culoare albă pe partea inferioară. De 

asemenea, poate provoca înroșirea frunzelor însoțită de îngroșarea acestora. Odată cu 

îmbătrânirea frunzelor, simptomele maladiei sunt mai greu de observat.   

 Agentul patogen: Se cunosc puține despre biologia acestei ciuperci, mai ales despre 

forma sub care iernează. Simptomele apar primăvara şi sunt localizate pe frunze şi pe fructe. 

 Combatere: Se recomandă plantarea de soiuri tolerante sau rezistente, tăieri pentru 

formarea de tufe aerisite, fertilizare moderată cu azot, irigare moderată de preferat prin picurare 

sau microaspersiune, tratamente fitosanitare la avertizare. 

 

 

 

CANCERUL LĂSTARILOR 

Godronia cassandrae sin. Fusicoccum putrefaciens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atac produs de Godronia cassandrae 

(Ficha Monitoreo Arándanos a China.cdr - Inta) 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWjYjf5-7dAhVTh6YKHbOvCx4QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Finta.gob.ar%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fficha_enfermedades_y_plagas_de_importancia_cuarentenaria_para_la_exportacion_de_arandano_a_china.pdf&usg=AOvVaw0yt43ZAm03Rm0l9S05XY4X
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Răspândire: Este o maladie importantă care afectează plantațiile de afin din Europa dar 

mai ales din SUA şi Canada. 

 Simptome: Primăvara, pe lăstarii atacați apar leziuni apoase, de culoare brun-roșcată, 

care se dezvoltă mai ales în jurul unei cicatrici şi au între 1 şi 10 cm lungime. Lăstarii sever 

atacați se brunifică şi se usucă. Cea mai mare parte a leziunilor apar aproape de suprafața 

solului dar nu numai, şi au model de ochi. Cancerele noi se extind an de an, cuprinzând 

ramurile în întregime, care apoi se usucă. Mai sensibile sunt soiurile Bluecrop, Jersey, Duke şi 

Earlyblue. 

 Agentul patogen: Ciuperca iernează în fructificațiile apărute pe tulpinile infectate 

(picnidii), infecțiile producându-se după fiecare repriză de ploaie, de primăvara până toamna. 

Rănirea nu este absolut necesară pentru realizarea contaminării, aceasta realizându-se şi la 

nivelul mugurilor vegetativi sau floriferi. Pe tulpinile umede, la temperaturi de 16-22 °C, 

infecțiile apar în termen de 48-54 ore. 

 Combatere: Se recomandă înființarea de plantații noi cu material de plantare sănătos, 

din soiuri tolerante sau rezistente (Berkeley, Blueray, Burlington, Rubel, Coville, Roncas ș.a.), 

tăierea lăstarilor atacați şi formarea unor tufe aerisite. Aplicarea apei de irigare se va realiza 

numai prin picurare sau microaspersiune. Tratamente fitosanitare în perioada de repaus, cu 

produse pe bază de cupru; în perioada de vegetație, aplicarea tratamentelor cu fungicide care 

combat alte maladii ale afinului precum: monilioza, arsura lăstarilor, antracnoza sau putregaiul 

cenușiu, contribuie indirect şi la controlul cancerului lăstarilor. 
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 Bacterioze 

CANCERUL BACTERIAN 

Agrobacterium radiobacter pv. tumefaciens 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Atac produs de Agrobacterium tumefaciens 

(rovilleverger.webnode.fr/album/crown-gall/crown-gall-sur-pommier) 

 

 Răspândire: Cancerul bacterian a fost semnalat aproape în toate zonele globului. Dintre 

pomii și arbuștii fructiferi, piersicul, migdalul și zmeurul sunt mai vulnerabili, în unele zone 

plantațiile fiind compromise. 

 Simptome: Principalul simptom al cancerului este dezvoltarea unei tumori (gale, 

excrescențe), cu suprafața rugoasă, de mărimi și forme diferite. Caracteristic bolii este apariția 

de tumori secundare (metastaze) la o oarecare distanță de tumora principală, după un timp mai 

îndelungat, de obicei formându-se deasupra tumorii principale. La pomii fructiferi din 

pepinieră, pe rădăcini și în zona coletului se dezvoltă tumori la început albicioase, mai târziu 

brune și lemnoase. 
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 Agentul patogen: Bacteriile se găsesc în cea mai mare parte la exteriorul tumorii, 

printre celulele epidermice. Ele pătrund în plantă prin răni, care sunt esențiale în procesul de 

patogeneză. Bacteria poate supraviețui în sol mai mulți ani, în funcția de proprietățile fizice și 

chimice ale acestuia. Dezvoltarea cancerului este optimă la temperatura de 22-30oC și 

umiditatea de 80%. Răspândirea la distanțe mari, se face cu materialul infectat, folosit la 

plantare. Diseminarea în pepinieră are loc prin intermediul apei, uneltelor, dăunătorilor din sol 

și prin particulele de sol infectate. 

 Combatere: Măsurile profilactice au rolul cel mai important. Pepinierele pomicole se 

vor amplasa pe terenuri ușoare, în care să nu băltească apa, după o dezinfecție prealabilă a 

solului și cultivate în prealabil cu graminee sau lucernă. Recoltarea materialului pentru 

înmulțirea vegetativă se va face numai de la plantele sănătoase. Înainte de plantare, materialul 

pomicol va fi triat, eliminându-se toate exemplarele bolnave; distrugerea prin ardere a pomilor 

depistați cu tumori la scoaterea din pepinieră, iar restul pomilor din parcela respectivă, 

dezinfectați cu un produs cupric (îmbăierea rădăcinilor și a coletului). 

 

ARSURA BACTERIANĂ COMUNĂ A MĂRULUI ȘI PĂRULUI  

Pseudomonas syringae pv. syringae  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atac produs de Pseudomonas syringae la specia păr 

(http://www.canr.msu.edu/ipm/diseases/bacterial_blossom_blast#gallery) 
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Răspândire: Este răspândită în toate țările din Europa și America, iar la noi în țară, în 

toate zonele pomicole, atacând mai multe specii de pomi fructiferi. 

Simptome: Boala se manifestă pe toate organele aeriene ale plantei, prezentând 

simptome variate în funcție de organul parazitat.  

Nervurile frunzelor (în special la păr) se înnegresc, iar în zonele internervuriene apar 

pete brune, care de obicei confluează și ocupă întreaga suprafață a limbului; frunzele se usucă, 

dar nu cad, rămânând pe pom și în timpul iernii. 

Florile afectate se brunifică și se ofilesc, atacul putând fi confundat cu cel produs de 

monilioză sau de efectul înghețurilor târzii. 

Simptomul cel mai caracteristic este pe lăstari și pe ramuri. Pe lăstarii tineri, în jurul 

locului unde s-a produs infecția, apar leziuni sub formă de striuri brune, care de multe ori 

încercuiesc lăstarul; în astfel de cazuri, partea superioară se usucă, iar vârful se îndoaie în jos. 

Pe tulpină, boala se manifestă prin sclerozarea și brunificarea scoarței din jurul 

nodurilor. În cazul extinderii scoarței atacate, pomul se usucă, fenomen observat mai evident în 

pepinieră. În timpul perioadelor umede, pe organele atacate ale pomului , mai ales la nivelul 

scoarței de pe ramuri și tulpini, sunt prezente picături translucide - coloniile bacteriene. 

Boala are caracter sezonier, fiind mai activă primăvara (mai-iunie), respectiv toamna 

(septembrie-octombrie). 

Agentul patogen: Bacteria iernează în ramurile bolnave și în frunzele căzute. În 

perioada de vegetație, bacteriile se răspândesc prin intermediul insectelor sau al picăturilor de 

apă care antrenează coloniile ce se găsesc la suprafața organelor parazitate. Pătrunderea 

bacteriilor în plantă se realizează prin stomate sau răni. 

Combatere: Se impun măsuri precum: folosirea materialului de înmulțire sănătos, 

distrugerea prin ardere a celui infectat, dezinfecția obligatorie a instrumentelor în cazul 

livezilor contaminate. Se va acorda o atenție sporită alegerii terenurilor pentru amplasarea 

pepinierelor și a plantațiilor, cunoscându-se faptul că solurile reci și umede favorizează  
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BACTERIOZA ALUNULUI 

Xanthomonas campestris pv. Corylina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atac produs de Xanthomonas campestris pv. Corylina 

(www.atlasplantpathogenicbacteria.it/hazelnut) 

 

Răspândire: este una dintre cele mai păgubitoare maladii ale alunului, afectând mai ales 

plantațiile tinere. A fost semnalată mai întâi în SUA (Oregon), fiind răspândită în prezent în 

Franța, Algeria, Spania, Italia, Elveția, Slovenia, Olanda, Danemarca, Marea Britanie, Turcia, 

Rusia, Canada, Australia. 

Simptome: Boala se manifestă în special pe muguri, creşteri anuale, frunze şi uneori pe 

ramurile de schelet şi trunchi. Mugurii se usucă, rămânând în acest stadiu fără a porni în 

vegetaţie. Creşterile anuale se usucă încă din faza erbacee, iar uneori din cauza ulceraţiilor se 

pot frânge. La baza ramurilor apar mici umflături ale scoarţei care în final crapă. Acesta este un 

simptom care deosebeşte acţiunea temperaturilor scăzute, de atacul pe ramuri al bacteriozei. Pe 

frunze, atacul se manifestă sub formă de pete brune, iar pe fructe se evidenţiază mai ale pe 

involucru. Pagubele cele mai mari sunt în faza de pepinieră. Asupra marcotelor sau altoilor se 

produc necroze, pete pe frunze, stagnarea creşterii mugurilor, determinând în final uscarea 

completă a ramurilor. Astfel de aspecte apar în luna iunie. Bacterioza poate fi răspândită prin 

http://www.atlasplantpathogenicbacteria.it/hazelnut


87 
 

lucrările de tăiere, altoire, prin intermediul ploilor şi există posibilitatea ca această bacterie să 

fie transmisă şi prin polen. 

Agentul patogen: Bacteria poate supraviețui până al 4 luni frunzele căzute  

Combatere: Cele mai eficiente măsuri sunt cele cu caracter preventiv. Plantarea de 

material biologic de cea mai buna calitate; eliminarea și distrugerea prin ardere a lăstarilor 

infectați (cu dezinfecția obligatorie a instrumentelor); tratamente repetate cu produse chimice 

pe bază de cupru. 

 

ARSURA BACTERIANĂ A NUCULUI 

   Xanthomonas arboricola, sin. Xanthomonas juglandis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atac produs de Xanthomonas juglandis  

(a,b- www.science.oregonstate.edu; c. - foto original) 

a b 

c 

http://www.science.oregonstate.edu/


88 
 

Răspândire: Este prezentă în toate zonele producătoare de nuci. 

Simptome: Bacteria pătrunde în cursul verii în mugurii vegetativi şi floriferi pe care îi 

infectează. După trecerea iernii alte organe se infectează de la această sursă. Mugurii atacaţi 

mor, amenţii, florile femele şi fructele foarte mici, când sunt atacate se înnegresc şi cad. 

Fructele mai mari atacate evoluează odată cu boala care se extinde şi asupra miezului. Atacul 

poate cuprinde fructul în întregime, fructele respective pierzându-şi valoare comercială. Pe 

frunze atacul se manifestă sub forma unor puncte cu margine înconjurată de un ţesut galben 

(halou de culoare galbenă) care ulterior se necrozează. Din unirea mai multor puncte de atac 

frunza se răsuceşte. 

Agentul patogen: Boala este provocată de o bacterie care pătrunde în organele tinere ale 

plantei în creștere şi provoacă necroze (înnegriri ale acestora), fiind considerată cea mai 

periculoasă boală a nucului.  

Bacteria iernează în mugurii vegetativi, mugurii micști și amenți, și la suprafața acestor 

organe, precum și în leziunile de pe ramurile anuale. Aceste populații bacteriene constituie 

inoculul care provoacă infecțiile primare de primăvară. Apoi, multiplicarea bacteriei în 

țesuturile frunzelor și lăstarilor, constituie sursa de inocul pentru contaminările secundare. 

Bacteria se înmulțește rapid atunci când umiditatea aerului este ridicată, iar temperatura  este 

cuprinsă între 16-29oC. 

Combatere: Se recomandă măsuri de igienă culturală, precum: tăierea, îndepărtarea şi 

arderea ramurilor atacate, folosirea pentru semănat numai a nucilor provenite din pomi 

sănătoși, folosirea de altoi şi portaltoi sănătoși precum şi tratamente chimice la avertizare, 

ținând cont de biologia ciupercii corelată cu fenologia soiurilor, cu condițiile climatice, precum 

şi cu modul de acțiune al fungicidelor utilizate.  

Plantarea de material săditor sănătos este deosebit de importantă, deoarece chiar și un 

procent mic de plante contaminate constituie o sursă primară de inocul, care se poate răspândi 

foarte rapid în întreaga parcelă.  
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FOCUL BACTERIAN AL ROZACEELOR 

Erwinia amylovora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atac produs de Erwinia amylovora la specia măr (foto original) 

 

 Răspândire: La noi în țară, este prezentă în livezile de semințoase (măr, păr şi gutui), 

producând pagube mari, până la distrugerea totală a pomilor. 

 Simptome: Atacul se manifestă primăvara, iar primele simptome de boală apar pe 

inflorescențe şi lăstari. Florile atacate se ofilesc, se brunifică, ulterior se înnegresc şi rămân 

atașate pe pom sau în cele din urmă cad. Pe vreme umedă şi călduroasă boala progresează rapid 

pe lăstari, care se vestejesc, se brunifică şi se îndoaie sub formă de cârjă. Pe fructe, atacul se 

manifestă frecvent numai pe cele verzi, pe care apar zone necrotice delimitate de o zonă verde 

închis la pere şi de o roșeață la mere. În timp foarte scurt fructele verzi puternic atacate se 

înnegresc în întregime. Boala are evoluție descendentă şi coboară pe ramuri, șarpante, trunchi 

producând leziuni şi ulcerații cu aspect neted sau rugos. În lunile iunie - iulie boala se 
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manifestă cu caracter păgubitor şi pe formațiunile scurte de rod, care se brunifică în totalitate. 

Pe suprafața organelor atacate, în condiții de umezeală apare un exudat de culoare galben-brun. 

 Agentul patogen: Boala este produsă de o bacterie, dintre factorii meteorologici, 

ploaia fiind cel mai important mod de diseminarea a patogenului. De asemenea, insectele 

(albinele, viespile, muștele, furnicile, etc.) au un rol important în răspândirea bolii, și nu în 

ultimul rând păsările.  

 Combatere: Pentru prevenirea infecțiilor în floare cauzate de bacteria Erwinia 

amylovora, în perioada înfloritului se vor efectua tratamente fitosanitare cu produse pe bază de 

fosetil de aluminiu, mai ales dacă intervin ploi frecvente şi temperaturi ridicate. 

Se impun măsuri, precum: folosirea materialului de înmulțire sănătos, eliminarea și distrugerea 

prin ardere a întregului material infectat, cu dezinfecția obligatorie a instrumentelor folosite; 

distrugerea insectelor vector, este o altă măsură importantă în prevenirea bolii; tratamente 

fitosanitare cu produse cuprice pe parcursul perioadei de vegetație. 
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