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Scopul acestei lucrãri este de a face cunoscute 
pepinieriºtilor ºi cultivatorilor legislaþia ºi metodologia  de 
producere a materialului de înmulþire pomicol în 
conformitate cu noile reglementãri în vigoare pe plan naþional. 

Partea I a lucrãrii actualizeazã prevederi legislative noi ºi 
principiile de bazã privind producerea materialului de înmulþire 
pomicol în România. 

În partea a II a se prezintã un studiu de caz pentru specia 
cãpºun: organisme dãunãtoare care afecteazã calitatea 
materialului de înmulþire, tehnologii de producere a categoriei 
Prebazã, descrierea protocoalelor de testare viroticã specifice 
speciei cãpºun, schema de certificare, etc. 

Lucrarea se adreseazã tuturor celor care doresc sã se 
informeze despre etapele necesare pentru obþinerea 
categoriilor biologice superioare de material de înmulþire 
pomicol ºi oferã un bagaj necesar de cunoºtinþe despre 
diagnoza bolilor virale la specia cãpºun, fiind ºi un îndrumãtor 
practic. 

CUVÂNT ÎNAINTE
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I. SITUAÞIA GENERALÃ PRIVIND 

MATERIALUL DE ÎNMULÞIRE POMICOL

INTRODUCERE

Analizând situaþia pomiculturii româneºti se poate observa cã atât din punct de vedere al 
producerii cât ºi al comercializãrii existã douã laturi importante: producþia de fructe ºi producþia 
de material sãditor. Producþia de fructe este în foarte mare mãsurã influenþatã de producerea de 
material sãditor în primul rând din punct de vedere calitativ. Mãsurile menite sã consolideze 
producþia de material sãditor pornesc de la existenþa unei infrastructuri adecvate (plantaþii mamã 
de ramuri altoi, marcotiere, drajoniere, stoloniere, etc.). 

O condiþie esenþialã pentru succesul viitor al pomiculturii noastre în contextul european îl 
reprezintã un nivel cât mai ridicat pentru calitatea ºi stabilitatea producþiilor pentru a proteja 
producãtorul ºi cultivatorul. Odatã cu deschiderea graniþelor, are loc o circulaþie liberã a 
materialului sãditor pomicol pe piaþa comunã europeanã. De aceea, orientarea  în domeniu a 
condus la stimularea producerii de material sãditor la standarde de înaltã calitate, inclusiv din 
punct de vedere sanitar. Cea mai importantã metodã de control o reprezintã înfiinþarea 
plantaþiilor cu material sãnãtos ºi menþinerea sub mãsuri preventive de protecþie. 

O atenþie deosebitã este acordatã în principal bolilor produse de agenþi infecþioºi 
intracelulari (viruºi, viroizi, phytoplasme) care reprezintã o ameninþare majorã pentru pomii 
fructiferi ºi totodatã un factor limitativ pentru creºterea lor. Anual, bolile cauzate de virusuri la 
speciile pomicole, cãpºun ºi arbuºtii fructiferi produc pierderi economice substanþiale ºi reduc 
totodatã diversitatea aprovizionãrii cu fructe a consumatorilor. 

Distribuþia geograficã largã a bolilor virale este rezultatul ineficacitãþii metodelor comune 
folosite pentru controlul acestor patogeni dar ºi al rãspâdirii acestora de cãtre vectori ºi prin 
materialul de plantare. Chiar omul este responsabilul major pentru diseminarea la distanþe mari 
a bolilor infecþioase, prin înmulþirea ºi vânzarea necontrolatã a unor stocuri de plante infectate. 
Nu este o întâmplare cã în unele pepiniere sunt manipulate extensiv specii pomicole cu un statut 
sanitar prost. Cercetãrile aratã cã foarte multe virusuri sunt frecvent întâlnite la speciile 
pomicole, la care în funcþie de sensibilitatea soiurilor, virulenþa tulpinilor ºi condiþiile climatice, 
provoacã reducerea producþiei ºi a calitãþii fructelor, reducerea creºterii pomilor, dificultãþi în 
procesul de înmulþire (incompatibilitate la altoire) ducând în final la uscarea parþialã sau totalã a 
pomilor. 

Un obiectiv important în þãrile cu pomiculturã avansatã îl reprezintã eficientizarea 
sistemului de certificare a  materialului sãditor pomicol, cunoscut fiind cã pierderile estimate în 
cazul virusurilor de carantinã au un impact economic deosebit (Cambra ºi colab, 2006). 

Uniunea Europeana are cerinþe ridicate pentru siguranþa fitosanitarã, respectiv 
producerea de material sãditor pomicol liber de virusuri, aceasta fiind consideratã una dintre 
mãsurile importante pentru limitarea impactului patogenilor virali.
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SITUAÞIA GENERALÃ PRIVIND 

MATERIALUL DE ÎNMULÞIRE POMICOL

1.1. Reglementãri actuale
 

Certificarea materialului de înmulþire presupune  respectarea unui set de reguli. Prin 
programul de certificare sunt garantate statutul sanitar al materialului sãditor pomicol cât ºi 
autenticitatea acestuia. Reglementãrile noi, promulgate prin Legea 266/2002 ordinele 
382/2002, 1295/2005 ºi 82/2010 iau în considerare atât legislaþia UE (Directivele Europene 
2008/90/CE, 77/93/CE, 92/103/CE ºi 92/34/CEE) cât ºi recomandãrile OEPP privind starea 
fitosanitarã (Fig. 1).  Cerinþele în domeniu sunt reglementate în ”Ordinul nr. 1295/2005 pentru 
aprobarea Regulilor ºi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializãrii, controlul, 
certificarea calitãþii ºi/sau comercializarea materialului de înmulþire ºi plantare fructifer”, Anexa 
nr. 1, ( ). http://www.incs.ro/ordine2006/omapdr_1295_anex1htm

Fig. 1 - Prevederi legislative privind certificarea speciilor pomicole

2005

2010

Oct. 2012

4 FILIERE DE CERTIFICARE
A MATERIALULUI DE ÎNMULÞIRE

3 FILIERE DE CERTIFICARE
A MATERIALULUI DE ÎNMULÞIRE

1. PB, B, C - liber de virus (vf)
2. PB, B, C - testat de virus (vt)
3. CAC

4. PB, B, C - autenticitate

1. PB, B, C - liber de virus (vf)
2. PB, B, C - testat de virus (vt)
3. CAC

Ord. 1295

Ord. 82
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Fig. 2 SCHEMA DE PRODUCERE ªI CERTIFICARE (ord. 82/2010)

1.1.1. Trasabilitatea materialului  de înmulþire pomicol

Introducerea unui genotip în procesul de înmulþire porneºte  de la statutul de material 
iniþial ,,al amelioratorului” (planta sau plantele mamã Candidat). Acest material este verificat 
individual din punct de vedere al identitãþii ºi calitãþii pomologice de cãtre ameliorator. În urma 
stabilirii prin testãri virotice ºi a obþinerii prin procese de devirozare a unor plante libere de virus, 
plantele  rezultate devin materialul de înmulþire Candidat. 

Plantele mamã ºi materialul de înmulþire trebuie sã fie menþinute într-un mod care sã 
garanteze cã acestea corespund din punct de vedere al identitãþii, autenticitãþii ºi puritãþii 
varietale iar multiplicarea lor se face conform prevederilor din legislaþia în vigoare, prin metode 
de înmulþire adecvate, atât pentru materialul Candidat cât ºi pentru toate categoriile biologice: 
Prebazã, Bazã ºi Certificat.

Materialul de înmulþire conform legislaþiei este definit ca fiind reprezentat de: seminþe, 
plante, pãrþi ale plantei ºi orice material al plantei, inclusiv portaltoi, destinate înmulþirii ºi 
producþiei de plante fructifere.

Urmãrind schema din Fig. 2, se remarcã faptul cã normele impun pe tot parcursul 
procesului de certificare a materialului de înmulþire urmãtoarele cerinþe:
? trasabilitatea materialului sãditor:
? statusul fitosanitar
> producerea de material sãditor pomicol, prin metode moderne care sã asigure menþinerea 
autenticitãþii, puritãþii ºi a stãrii de sãnãtate 
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a) Materialul de înmulþire Prebazã 
- a fost produs conform normelor general acceptate în vederea menþinerii identitãþii 

soiului, inclusiv caracteristicile relevante privind calitatea pomologicã, care pot fi stabilite în 
concordanþã cu procedura Comunitãþii, precum ºi în vederea prevenirii bolilor;

- este destinat producerii de material Bazã sau Certificat, altul decât materialul de 
plantare fructifer;

- îndeplineºte condiþiile aplicabile materialului Prebazã, conform legislaþiei;
- în urma unei inspecþii oficiale s-a considerat cã întruneºte condiþiile menþionate; 

Materialul de înmulþire Prebazã, cuprinde: 
- plantele de menþinere a soiurilor, seminceri, marcotiere, plantaþii mamã butaºi, 

drajoniere, plantaþii mamã ramuri altoi, stoloniere;
- material biologic de înmulþire rezultat din plantele mamã, respectiv ramuri altoi, sâmburi, 

seminþe, butaºi, marcote, drajoni, stoloni;
b) Materialul de înmulþire Bazã

- a fost produs direct sau printr-un numãr de etape cunoscut, pe cale vegetativã, din 
materialul Prebazã, în conformitate cu metodele general acceptate, pentru menþinerea identitãþii 
soiului, inclusiv a caracteristicilor pomologice  relevante,  precum ºi în vederea prevenirii bolilor;

- este destinat producþiei de material Certificat;
- îndeplineºte condiþiile aplicabile materialului Bazã;
- în urma unei inspecþii oficiale s-a considerat cã întruneºte condiþiile menþionate de 

legislaþie;
Materialul de înmulþire Bazã, cuprinde:

- plantaþiile mamã de ramuri altoi, seminceri, marcotiere, plantaþii mamã butaºi, 
drajoniere, marcotiere, stoloniere;

- material biologic de înmulþire rezultat din plantele mamã menþionate.
c) Materialul de înmulþire Certificat 

- a fost obþinut direct sau pe cale vegetativã, din materialul Bazã sau din material Prebazã, 
ori dacã este destinat utilizãrii pentru producerea de portaltoi din seminþe certificate care provin 
din material Bazã sau  Certificat al portaltoaielor ;

- este destinat producerii de material de plantare fructifer;
- îndeplineºte condiþiile aplicabile materialului Certificat;
- în urma unei inspecþii oficiale s-a considerat cã întruneºte condiþiile menþionate mai sus;

Materialul de înmulþire  Certificat cuprinde:
- plantaþii mamã ramuri altoi, plantaþii mamã seminceri, plantaþii mamã butaºi, marcotiere, 

drajoniere, stoloniere;
- material biologic de înmulþire rezultat din plantele mamã menþionate.

1.1.2. Starea fitosanitarã a plantaþiilor mamã

Cerinþele referitoare la starea de sãnãtate a materialului pomicol de înmulþire se referã la 
statutul de plante libere de virus ºi /sau testat de virus conform secþiunea XI anexa 1,             
Ord. 1295/2005 ºi liber de organisme dãunãtoare specifice (insecte, acarieni, nematozi, fungi, 
bacterii)  prevãzute la anexa 2, acelaºi ordin.  Testele virotice se efectueazã în laboratoare 
acreditate sau recunoscute oficial, conform metodelor  recunoscute ºi acceptate international. 
Pentru implementarea standardelor OEPP sunt necesare cunoºtinþe avansate pentru 
diagnosticul de mare precizie a agenþilor fitovirali. În conformitate cu ordinul MADR                  
nr. 1295/2005, diagnosticul fitoviral la materialul biologic la speciile pomicole trebuie realizat 
pentru toate virusurile prezentate în Tabel 1.
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Tabel 1.  Speciile ºi virusurile supuse testãrii virale la producerea  materialul sãditor pomicol

Specia Virusuri ºi organisme similare Cerinte

Mar Apple chlorotic leaf spot trichovirus v.f.* v.t.*
Apple mosaic ilarvirus v.f. v.t.
Apple stem grooving capillovirus v.f. v.t.
Apple stem pitting foveavirus v.f. v.t.
Apple proliferation phytoplasma v.f. v.t.
Chat fruit v.f.
Gren crinkle v.f.
Rough skin v.f.
Star crack v.f.
Ring spot v.f.
Russet ring v.f. v.t.
Rubbery wood v.f.
Flat limb v.f.
Russet wart v.f.
Spy epinasty and declin v.f. v.t.
Platycarpa scaly bark v.f. v.t.

Par si gutui Apple chlorotic leaf spot trichovirus v.f.
Apple stem grooving capillovirus v.f. v.t.
Apple stem pitting foveavirus v.f. v.t.
Pear decline phytoplasma v.f. v.t.
Bark split v.f.
Bark necrosis v.f.
Pear blister canker viroid v.f.
Rough bark v.f.
Quince sooty ringspot v.f.
Rubbery wood v.f. v.t.
Quine yellow blotch v.f.
Per stony pit v.f.
Vein yellows/red mottle v.f. v.t.

Migdal Apple chlorotic leaf spot trichovirus v.f. v.t.
Apple mosaic ilarvirus v.f. v.t.
Plum pox potyvirus v.f. v.t.
Prune dwarf ilarvirus v.f. v.t.
Prunus necrotic ringspot ilarvirus v.f. v.t.
Tomato black ring nepovirus v.f.

Prun Apple chlorotic leaf spot trichovirus v.f. v.t.
Apple mosaic ilarvirus v.f. v.t.
Myrobolan latent ringspot nepovirus v.f.
Plum pox potyvirus v.f. v.t.
Prune dwarf ilarvirus v.f. v.t.
Prunus necrotic ringspot ilarvirus v.f. v.t.
Apricot chlorotic leafroll MLO v.f. v.t.

Cires si visin Apple chlorotic leaf spot trichovirus V.F. V.t .
Apple mosaic ilarvirus v.f. v.t.
Arabis mosaic nepovirus v.f. v.t.
Cherry green ring mottle foveavirus v.f.
Cherry leaf roll nepovirus v.f. v.t.
Cherry mottle leaf trichovirus v.f.
Prune dwarf ilarvirus v.f. v.t.
Prunus necrotic ringspot ilarvirus v.f. v.t.
Raspberry ringspot nepovirus v.f. v.t.
Strawberry latent ringspot nepovirus v.f. v.t.
Tomato black ring nepovirus v.f. v.t.
Little cherry closteroviruses 1 si 2 v.f.
Necrotic rusty mottle v.f.
Rusty mottle (American si European) v.f.

Cais Apple chlorotic leaf spot trichovirus v.f. v.t.
Apple mosaic ilarvirus v.f. v.t.
Plum pox potyvirus v.f. v.t.

NOTÃ: v.f. = virus free (liber de virus); v.t.= virus tested (testat de virus)



Reguli privind bolile virale pentru fiecare specie ºi categorie biologicã:
Plantele Candidat ºi plantele Prebazã cât ºi materialul de înmulþire rezultat din acestea 

sunt testate individual ori de câte ori se reproduce materialul de menþinere a soiului. În situaþia în 
care nu se face înmulþirea materialului, plantele mamã din categoria biologicã Prebazã se 
testeazã o datã la 20 de ani. În plus, atât pentru categoria biologicã Prebazã cât ºi  pentru 
categoria  biologicã Bazã, se impune ca, o data la 5 ani plantele mama sã fie testate pentru 
virusurile transmise prin nematozi, iar plantele mamã din genul Prunus, sã fie supuse unui test 
de control, cel puþin anual pentru virusurile Plum pox virus, Prune dwarf virus ºi Prunus necrotic 
ring spot virus. 

Testarea viralã a materialului Certificat, se realizeazã prin verificarea (testarea) 
randomizatã a plantelor mama ºi a materialului rezultat. ªi în acest caz plantele mamã din genul 
Prunus, trebuie sã fie supuse unui test de control, cel puþin anual pentru virusurile Plum pox 
virus, Prune dwarf virus ºi Prunus necrotic ring spot virus. 
Alte condiþii suplimentare se referã la menþinerea fãrã flori a plantelor mamã, pentru evitarea 
rãspândirii virusurilor cu transmitere prin polen, cu excepþia plantaþiilor mamã de seminceri, sau 
când se face verificarea autenticitãþii în afara parcelelor de control.

1.1.3. Izolarea  plantaþiilor mamã 

Plantaþiile mamã se înfiinþeazã în parcele separate,  unde materialul este bine identificat 
ºi marcat, la distanþã de alte plantaþii ºi vor fi izolate de plantaþiile necertificate  ºi netestate de 
virusuri ºi organisme dãunãtoare. Împrejurimile pânã la cel puþin 250 m sã fie libere de infecþii cu 
focul bacterian.

Materialul de înmulþire vf ºi vt din genul Prunus, trebuie cultivat într-un spaþiu izolat astfel 
încât pe o razã de 250 m sã nu fie prezente plante cu PPV, PDV ºi PNRSV. Plantele din apropiere 
trebuie monitorizate continuu, iar în caz de depistare a infecþiilor virale plantele se eliminã. 

Plantele mamã din genurile Malus, Pyrus, Cydonia ºi Juglans trebuie cultivate în parcele 
separate, ºi la o distanþã de cel puþin 50 m  de plantele din acelaºi gen care nu sunt libere de virus 
în cazul categoriei biologice Bazã ºi la o distanþã de 5 m în cazul plantelor mama din categoria 
biologicã Certificat.

Solul în care sunt cultivate plantele mamã trebuie sã fie gãsit în urma testãrilor liber de 
nematozii vectori de virus: Xiphinema spp. ºi Longidorus spp.

a) Plantele mama Prebazã sunt  cultivate individual, detaºat de sol,  în spaþii izolate cu 
plasã insect proof, care sã nu permit pãtrunderea insectelor vectoare.  

b) Plantele mama Bazã  sunt menþinute în parcele special amenajate în acest scop.  
Materialul vf sau vt de Prunus trebuie sã fie cultivat într-un spaþiu izolat. 

c) Plantele mama Certificat, sunt menþinute în parcele special amenajate în acest scop.
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1.1.4. Perioada de utilizare  a plantaþiilor mamã 

Materialul de înmulþire trebuie sã fie sãnãtos, viabil, bine dezvoltat ºi maturat. Starea de 
întreþinere a plantaþiilor mamã este necesar sã se facã conform normelor agrotehnice la cel mai 
înalt nivel. Perioada de exploatare a plantaþiilor mamã pentru obþinerea unui material de calitate 
se face o anumitã perioadã de timp în funcþie de specie ºi de tipul plantaþiei mamã:

- plantaþiile mamã de ramuri altoi la speciile seminþoase dureazã 10-12 ani;
- plantaþiile mamã de ramuri altoi la speciile sâmburoase dureazã 8-10 ani;
- plantaþia mamã de seminceri are o perioadã de exploatare  de 20-22 ani.
- marcotierele au o perioadã de exploatare de 12-14 ani;
- drajonierele au o perioadã de exploatare de  4 ani;
- stoloniere au o perioadã de exploatare de 2 ani.
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1.2. Situaþia actualã referitoare la activitatea de înmulþire a materialului pomicol 

În Romania, în ultimele douã decenii înmulþirea speciilor pomicole a înregistrat un declin 
considerabil urmare a o serie de factori printre care lipsa resurselor financiare ºi a capacitãþii 
tehnice ºi profesionale dar ºi ca urmare a insuficientei coordonãri a producerii materialului 
sãditor din verigi superioare ºi multiplicãrii lui în pepiniere. În prezent unitãþile producãtoare de 
material de înmulþire pomicol se rezumã la un numãr foarte mic, iar dintre acestea deþinãtoare de 
categorii biologice superioare sunt numai 2-3 unitãþi, Tabel 2.

Nr. pepiniere producatoare 
de:

2013
Material de plantare 

fructifer
Unitati pepinieristice Material de 

înmultire
Material de 

plantare 
fructifer

Categoria
C

Categoria 
CAC

Institutii publice de C-D 8 11 337.000 84.000
PFA - 49

198.000 1.741.000
SC - 25
PF - 22
IF - 11
SRL - 5

Total 8 112 535.000 1.825.000

Tabel 2. Structura unitãþilor pepinieristice ºi participarea lor în procesul de înmulþire a pomilor

2013
Aprox.
200 000Ordinul 82/2010

Aprox.
200 000 000

În prezent ICDP Piteºti-Mãrãcineni, SCDP Bistriþa  ºi SCDP Constanþa au realizat ºi 
menþin nuclee de plante Candidat ºi plantaþii mamã Prebazã ºi Bazã (Tabel 3 ).
Astfel, la ICDP Piteºti-Mãrãcineni existã un izolator de 180 mp (Fig. 3), cu plante crescute în 
containere ºi cu fertirigare programatã pentru plante candidat ºi 10 izolatoare (2.200 mp), pentru 
menþinerea plantelor Iniþiale ºi Prebazã în conformitate cu normele în vigoare ºi asigurarea 
condiþiilor necesare evitãrii reinfectãrii cu virusuri (Fig. 4 a,b) iar la SCDP Bistriþa un izolator   
(300 mp), cu plante crescute în ghivece mari de 50 l, câte 6 ghivece pentru fiecare soi ºi portaltoi 
de prun. 

Fig. 3. 
Izolator cu plante 
candidat la ICDP Piteºti Fig. 4. a,b – Izolatoare cu plante Prebazã la ICDP Piteºti

a) b)



Tabel 3. Situaþia materialului de înmulþire PB ºi B în principalele centre din România
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Specia

Categorie biologica

Locatia
PREBAZA BAZA

nr. 
genotipuri

nr. plante
mama

nr. 
genotipuri

nr. plante
mama

Mar
28 42 20* 224

ICDP Pitesti-Maracineni
3** 203 224* 11500
16* 58 3 6000 SCDP Bistrita

Par
17* 24 32 30

ICDP Pitesti-Maracineni
2** 2 2** 50
- - 5 11 SCDP Bistrita

Prun

9* 12 11 * 139
ICDP Pitesti-Maracineni

3** 7 3** 850
21* 108 22* 431

SCDP Bistrita
1** 6 - -

Cires
15* 22 10* 60

ICDP Pitesti-Maracineni
4** 4 4** 990
13* 43 1* 4 SCDP Bistrita

Visin
10* 12 4* 18

ICDP Pitesti-Maracineni
1** 2 1** 100
3* 11 - - SCDP Bistrita

Cais

4* 5 3* 30
ICDP Pitesti-Maracineni

1** 2 1** 100
12* 36 5* 20

SCDP Constanta
1** 3 1** 300

Piersic

2* 6 3* 40
ICDP Pitesti-Maracineni

1** 3 1** 500
15* 39 4* 36

SCDP Constanta
1** 3 1** 600

Nectarin
1* 1 1* 10 ICDP Pitesti-Maracineni

6* 16 5* 24 SCDP Constanta
Migdal 4* 12 2* 25 SCDP Constanta
Zmeur 3 365 3 630 ICDP Pitesti-Maracineni

Mur 4 550 4 1000 ICDP Pitesti-Maracineni

Coacaz negru 3 3 3 1980 ICDP Pitesti-Maracineni

Coacaz rosu 3 3 1 60 ICDP Pitesti-Maracineni

Agris 2 2 2 20 ICDP Pitesti-Maracineni

Afin 2 2 6 790 ICDP Pitesti-Maracineni

Catina 2 2 3 300 ICDP Pitesti-Maracineni

Specii minore 4 4 5 240 ICDP Pitesti-Maracineni

 

Capsun 5 5 5 40 ICDP Pitesti-Maracineni

 

*soiuri ; **portaltoi



1.3  Perspectiva producerii materialului de înmulþire pomicol

Începând cu primãvara anului 2014 s-a trecut la extinderea plantaþiilor mamã existente, 
prin înfiinþarea unor noi plantaþii mamã categoria biologicã Certificat, urmãrindu-se în 
perspectivã noi etape pentru consolidarea infrastructurii de producere a materialului de înmulþire 
în România, astfel :

Etapa 1 :

a) S-au înfiinþat  cca. 10 ha de marcotierã folosind 
   la SCDP Iaºi, SCDP Bistriþa, ICDP Piteºti – Mãrãcineni;

- începând din anul 2017, cele 10 ha de marcotiere vor produce 1.000.000 de portaltoi de       
mãr / an  = ;

b) S-au înfiinþat 2 ha de plantatii mamã ramuri altoi folosind 
 la ICDP Piteºti – Mãrãcineni ºi SCDP Iaºi;

- începând din anul 2017 cele  de plantaþii mamã ramuri altoi vor produce 600.000 muguri 
altoi  - ochi / an  = 600 ha / an plantaþii tinere; 

Etapa 2 :

Producerea la I.C.D.P. Piteºti – Mãrãcineni ºi repartizarea la S.C.D.P.  Bistriþa,  Iaºi, 
Constanþa, pentru plantare din toamna 2014 - toamna 2015, de material de înmulþire categoria 
biologicã Certificat

a)  pentru înfiinþarea a 
 la ICDP Piteºti – Mãrãcineni ºi SCDP Iaºi, SCDP Bistriþa, SCDP 

Constanþa ; 
- începând din anul 2018, cele  de plantaþii mamã ramuri altoi vor produce 3.000.000 
muguri altoi  - ochi / an  = ;

b)  pentru înfiinþarea a    
 la ICDP Piteºti – Mãrãcineni ºi SCDP Iaºi ºi SCDP 

Constanþa;
- începând din anul 2018 cele  de plantaþii mamã seminceri vor produce 1.000.000 puieþi / an  
= 

100.000 marcote mãr (M 106,     
M 26, M 9)

1.000 ha / an plantaþii tinere
1.700 pomi (speciile: 

mãr, pãr, prun, cireº)
2 ha

 10.000 pomi (speciile : mãr, cireº, viºin, prun, piersic) 10 ha 
de plantaþii mamã ramuri altoi

10 ha noi
3.000 ha / an plantaþii tinere

 3.000 pomi (speciile: prun, pãr, cireº viºin, piersic, cais)
6 ha de plantatii mamã seminceri

6 ha
1.000 ha / an plantaþii tinere.
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II. PRODUCEREA ªI CERTIFICAREA 

MATERIALULUI DE ÎNMULÞIRE LA CÃPªUN

Studiu de caz

Cãpºunul (Fragaria x ananassa Duchesne), face parte din familia Rosacee, genul 
Fragaria ºi este situat în rândul speciilor pomicole de mare interes economic, din punct de 
vedere al rentabilitãþii ocupând unul din primele locuri. Fragaria x ananassa este în prezent larg 
cultivatã pentru fructul roºu, ºi este poate una dintre cele mai populare specii din întreaga lume. 

Din punct de vedere alimentar reprezintã un interes deosebit datoritã calitãþii ºi 
timpurietãþii fructelor, conþinutului ridicat în vitamina C ºi a altor substanþe utile în alimentaþie. Se 
consumã în principal în stare proaspãtã, dar exista un comert internaþional substanþial cu fructe 
congelate, ºi cu fructe utilizate pentru obþinerea unor produse lactate, gemuri, ºi produse de 
patiserie. Cãpºunul se înmulþeºte vegetativ ºi de aceea este supus infecþiilor cu virusuri pe 
parcursul înmulþirii ºi fructificãrii. Mai mult de 30 de virusuri ºi organisme similare virusurilor pot 
infecta speciile de Fragaria. Existã deja raportate privind detectarea, simptomele, vectorii, 
gravitatea atacului pentru mai mult de 30 de virusuri, organisme similare virusurilor ºi fitoplasme 
care pot infecta speciile de Fragaria.

Legislaþia actualã prezintã ºi pentru aceastã specie aºa cum am evidenþiat în partea I, 
reglementãrile privind caracteristicile materialului sãditor, controalele care trebuie efectuate, 
procedeele de certificare. Sunt stabilite de asemenea îndatoririle instituþiilor implicate în etape 
diferitele ale procesului de certificare. De aceea, la cãpºun ca ºi la alte specii pomicole a fost 
realizat un program de producere a materialului de înmulþire ºi plantare care implicã testarea 
autenticitãþii ºi a stãrii de sãnãtate, obþinerea Prebazei din culturi de meristeme ºi producerea 
prin înmulþire convenþionalã a materialului de plantare destinat producþiei de fructe.

Pentru certificarea oficialã a materialului de înmulþire ºi plantare de cãpºun testat de 
patogeni este necesarã parcurgerea mai multe etape succesive prezentate în Fig. 5, atât pentru 
înmulþirea normalã prin stoloni, cât ºi pentru micropropagarea in vitro, conforme cu schema de 
certificare din legislaþie.
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2.1. CERINÞE LEGISLATIVE PRIVIND CERTIFICAREA

2.1.1. Selecþia individualã
- alegerea plantelor corespunzãtoare din punct de vedere al autenticitãþii, vigorii, calitãþii 

pomologice a soiului conform descrierii oficiale ºi absenþa simptomelor de dãunãtori.
2.1.2. Selecþia pentru starea virotica a plantelor candidat 

- prin testarea individualã sau producerea de plante libere de virus urmate de testare 
viroticã. Materialul testat ºi gãsit liber de virusuri este considerat material iniþial (Candidat) testat, 
destinat multiplicãrii ºi se transferã într-un spaþiu izolat faþã de orice fel de vectori ai virusurilor sau 
alte organisme dãunãtoare, în ghivece sau containere. Unii stoloni pot fi reþinuþi pentru a reîncepe 
înmulþirea din anul urmator, în urma testãrii individuale, cel puþin pentru Phytophthora fragariae, 
virusurile care se transmit prin afide ºi nematozii foliari. Planta mamã se multiplicã o singurã 
generaþie, dupã care se eliminã. Rezerva de material iniþial se poate menþine in vitro, dar la 
scoaterea de la menþinerea in vitro pentru o viitoare multiplicare, trebuie verificatã autenticitatea 
soiului, pe 5 % din numãrul de plante mamã, dar nu mai mult de 50 de plante, lãsate sã fructifice.

2.1.3. Plantele mamã Prebazã 
- se pot produce din materialul de înmulþire iniþial (Candidat) liber de virus, prin metoda 

normalã a stolonilor rezultaþi din materialul iniþial în maximum o generaþie, sau metoda in vitro în 
maxim 10 cicluri. Materialul de înmulþire va fi transferat la ghivece, containere sau în substrat 
sterilizat, într-un spaþiu izolat de orice fel de vectori ai virusurilor ºi alte organisme dãunãtoare (sere, 
solarii, spaþii acoperite cu plasã cu ochiuri cu latura maximã de 0,4 mm). Plantele obþinute prin 
înmulþirea in vitro trebuie verificate din punctul de vedere al autenticitãþii, la fiecare etapã de 
multiplicare, pe 5 % din numãrul de plante mamã, dar nu mai mult de 50 de plante lãsate sa 
fructifice. Materialul de înmulþire Prebazã va fi testat randomizat pentru Phytophthora fragariae ºi 
nu vor fi utilizate pesticide pentru tratamente fitosanitare cunoscute cã mascheazã simptomele de 
Phytophthora fragariae sau Verticilium albo-atrum. Pentru nematozii foliari se fac teste. La 
micropropagarea in vitro, stocul de plante mamã se reînoieºte la cel târziu 2 ani.

2.1.4. Plantele mamã Bazã
- sunt stolonii rezultaþi din plantele Prebazã în maxim trei generaþii de multiplicare. 

Multiplicarea se face în condiþii de reducere la maximum a riscului de afide ºi în teren testat ºi liber 
substanþial de nematozii vectori de virusuri. Nu vor fi utilizate pesticide cunoscute cã ar putea 
masca simptomele de Phytophthora fragariae ºi Verticilium albo-atrum. Se vor verifica 5% din 
numarul de plante mamã, dar nu mai mult de 100 de plante mamã, în parcele de verificare a 
autenticitãþii soiului. La micropropagarea in vitro, stocul de plante mamã se reînoieºte cel târziu la 2 
ani.
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2.1.5. Stolonierele categoria Certificat
- se înfiinþeazã cu stoloni proveniþi din stolonierele Bazã ºi pot fi utilizate pentru 

producerea stolonilor din categoria Certificat, într-o singurã generaþie, destinaþi plantãrii în 
plantaþiile de cãpºun producãtoare de fructe. Stoloniera trebuie tratatã preventiv împotriva 
afidelor vectoare de virusuri ºi de Meloidogyne hapla, precum ºi de celelalte organisme 
dãunãtoare, plantele atacate trebuie sã fie eliminate astfel încât în timpul inspecþiei vizuale 
pentru certificare, ºi dacã este cazul prin testare, sã satisfacã cerinþele prevazute în Anexa nr. 3. 

De asemenea, se vor verifica 10 % din numãrul de plante mamã, dar nu mai mult de 100 
de plante, în parcele de verificare a autenticitãþii soiului. De asemenea, plantele trebuie sã fie 
libere de Sphaerotheca alchemillae ºi Tetranychus urticae.

Atât stoloniera din categoria Bazã cât ºi cea din categoria Certificat se amplaseazã la o 
distanþã de izolare de minim 50 m de alte plantaþii de cãpºun sau de minimum 300 m, dacã în 
zonã se cunoaºte prezenþa de Phytophthora fragariae, iar solul trebuie sã fie testat ºi substanþial 
liber de nematozii vectori de virusuri. Plantele Prebazã ºi Bazã se inspecteazã vizual, ºi dacã 
este cazul, se testeazã. Orice plantã care prezintã simptomele oricãror organisme dãunãtoare 
din Anexa nr. 3 a Ordinului 1295/2005  trebuie eliminate.

Certificarea se finalizeazã la recoltarea ºi ambalarea stolonilor prin eliberarea 
documentelor oficiale ºi prin etichetarea oficialã. Terminologia specificã a fost definitã în 
Schema de certificare pentru pomii fructiferi ºi portaltoi liber de virus sau testat de virus 
(OEPP/EPPO, 1991). Pe întreg parcursul producerii plantelor este necesarã menþinerea 
caracterelor pomologice ale plantei originale.

MATERIAL CANDIDAT

MATERIAL PREBAZÃ

MATERIAL CERTIFICAT

MATERIAL INIÞIAL
TESTAT DE VIRUS

MATERIAL BAZÃ

în spaþii izolate

în câmp

în câmp

Culturi de
meristeme

Rezervã de
material iniþial

Pânã la
10 multiplicãri

Fig. 5.   Schema de certificare la cãpºun
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2.2. PRODUCEREA MATERIALULUI DE ÎNMULÞIRE PREBAZÃ 

Protocolul dezvoltat în laboratoarele ICDP Piteºti, Mãrãcineni, în urma studiilor 
efectuate ºi validat prin producerea mai multor generaþii de plante Prebazã include parcurgerea 
tuturor stadiilor specifice micropropagãrii ºi este redat schematic în Fig. 6. 

Plante mamã de cãpºun

Aclimatizare

Menþinere
in vitro

Anul
1

Anul
2

Anul
3

Plante prebazã la ghiveci

Material iniþial (Candidat) testat
Teste virale, menþinerea certificãrii

plantelor mamã

Culturi de þesuturi - micropropagare
Iniþierea culturilor

Multiplicare in vitro
Înrãdãcinare in vitro

Fig. 6. Schema producerii plantelor prebazã la cãpºun

2.2.1. Plantele mamã sunt asigurate de ameliorator, care este responsabil de conformitatea 
geneticã a soiului. Selecþia se efectueazã vizual pe bazã de autenticitate, vigoare, calitãþi 
pomologice (DUS) ºi absenþa simptomelor de boalã.
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Sortimentul de cãpºun recomandat la înmulþire conform Catalogului Oficial al Soiurilor de 
Plante de Culturã din Romania este format din urmãtoarele soiuri: 
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Destinat în principal consumului în 
stare proaspãtã
Tufa este de vigoare medie-mare, 
globuloasa, cu frunzele dispuse 
rãsfirat cu tendinþa de creºtere spre 
exterior. 
Fructul este de mãrime foarte mare 
peste (25g, uneori chiar 35g) de 
forma turtitã, de culoare roºu aprins 
spre rozaliu, uniform ºi lucios. Pulpa 
de culoare  roºu deschis, cu fermitate 
mijlocie ºi gust foarte bun ºi aromã 
intensã. Epoca de coacere este 
tardivã. Neremontant.

CORAL

REA
L

Soiul este destinat consumului în stare proaspãtã.  
Tufa este globuloasã cu densitate mijlocie ºi vigoare 
mare, cu un numãr mic de stoloni puternic pigmentaþi. 
Frunza este mare, de culoare verde deschis, puþin 
gofratã ºi lucioasã, foliola terminalã este mai lungã 
decât latã, seratã, iar forma bazei este obtuzã. 
Inflorescenþa este la acelaºi nivel, cu flori mari. 
Fructul  mare (15-20 g). Formã: conic globulos, mai 
mult lat decât lung, inserþia caliciului este la nivelul 
fructului cu sepalele etalate ºi aderenþã slabã, 
neregularitatea suprafeþei este puternicã, achenele 
sunt adâncite. Epidermã: de culoare roºu neuniform, 
cu luciu mijlociu, distribuþia culorii roºii la pulpã este 
numai pe margine. Pulpa: de culoare roºu deschis, cu 
fermitate mijlocie, gust bun, echilibrat. Epoca 
decoacere : foarte timpurie. Nermontant. PREMIAL

Soiul este destinat consumului în stare proaspãtã ºi 
pentru industrializare. Tufã globulos - aplatizatã, cu 
densitate ºi vigoare mare, cu un numãr mijlociu de 
stoloni cu pigmentaþie slabã ºi pubescenþi. Frunza 
este mare de culoare verde, puþin gofratã ºi lucioasã, 
având foliola terminalã mai lungã decât latã, crenatã, 
cu forma bazei obtuzã. Inflorescenþa se situeazã la 
acelaºi nivel cu foliajul, cu flori mari. Înflorire: epoca 
de înflorire  este mijlocie, cu o viabilitate a polenului 
bunã. Fructul  mijlociu - mare (15-20 g). Formã: 
conicã, cu diferenþe mari între forma fructelor ºi 
suprafaþã neregulatã,  caliciu inserat la nivel, cu 
sepalele etalate ºi aderenþã slabã, achenele sunt 
puþin adâncite, zona fãrã achene fiind mare. Pulpa: 
de culoare roºu deschis, cu fermitate mijlocie ºi  gust 
bun, conþinut ridicat în s.u., fãrã aromã intensã. 
Epoca de coacere: mijlocie. Neremontant.
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 Soiul este destinat în principal consumului în stare 
proaspãtã. Tufa este de formã globulos aplatizatã, 
vigoare ºi densitate mare, cu un numãr mijlociu de stoloni 
ºi puternic pigmentaþi. Frunza este mare, verde deschis, 
cu luciu slab ºi gofrarea slabã, marginea seratã, foliola 
terminalã este mai lungã decât latã, cu forma bazei 
rotunjitã, inflorescenþa se situeazã la acelaºi nivel sau mai 
sus. Înflorire: epoca de înflorire este mijlocie, cu o 
viabilitate a polenului foarte bunã. Fructul  mare (20-25 g). 
Formã: globulos, mai lat decât lung, caliciul este adâncit, 
cu sepalele etalate ºi aderenþa mijlocie, neregularitatea 
suprafeþei este foarte redusã, achenele sunt la acelaºi 
nivel, iar zona fãrã achene este foarte micã . Epidermã: 
culoare roºie aproape uniformã uniformã, aspectuos 
datoritã luciului puternic, distribuþia culorii roºii la pulpã 
este în tot fructul. Pulpa: de culoare roºu deschis, cu 
fermitatea mijlocie. Epoca de coacere: mijlocie. 
Neremontant. 
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MAGIC

Soiul este recomandat la industrializare. Tufa este 
semiviguroasã.  Frunzele sunt mari, verzi lucioase cu 
foliola medianã rotunjitã, ondulatã. Planta formeazã un 
numãr potrivit de stoloni lungi. Inflorescenþa este 
hermafroditã ºi conþine în medie 7 flori. Petalele sunt albe 
de aceeºi lungime cu sepalele. Fructul este mijlociu (10-
12 g), scurt conic, uºor aplatizat ºi costat, roºu închis. 

Pulpa coloratã în roºu intens cãtre exterior ºi mai deschis 
spre interior, fermã, mediu suculentã, aromatã, bunã la 
gust. Achenele sunt mici, îngropate superficial. Fructele 
au pedunculii rezistenþi ºi se desprind cu dificultate de 
plantã. Epoca de coacere: mijlocie. Remontant. Este 
printre cele mai productive soiuri de cãpºun obþinându-se 
producþii care depãºesc 25 t/ha. Soiul este rezistent la 
secetã, la ger ºi la principalele boli, în special la fãinare.
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Soiul este destinat în principal consumului în stare 
proaspãtã. Tufa este viguroasa, erecta ºi plantele 
formeazã un numãr mediu de stoloni. Inflorescenþele sunt 
numeroase cu ax scurt. Fructele sunt mari, roºii intens, cu 
luciu, calitate superioarã, cu gust mediocru. Fructele sunt 
de mãrime potrivitã, sunt conic alungite cu vârful ascuþit 
sau obtuz, ºi au culoarea roºu mat. Pulpa este intens 
coloratã, cu consistenþa potrivitã. Inflorescenþele sunt 
numeroase, cu ax scurt. Epoca de coacere: târzie. 
Productivitatea este mare (400-500 g fructe/plantã).
În urma testãrilor, amelioratorii recomandã introducerea 
în culturã a urmãtoarelor soiuri de originã strãinã care nu 
se regãsesc în ”Catalogului Oficial al Soiurilor de Plante 
de Culturã din Romania”: Alba, Clery, Honeoye, Elsanta, 
Marmolada (Onebor), Idea, Mira.
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2.2.2. Material iniþial (Candidat) testat

Din punct de vedere fitosanitar materialul sãditor trebuie sã fie liber de virusuri, 
phytoplasme (micoplasme) ºi alte boli ºi dãunãtori de carantinã.
Pentru a obþine materialul iniþial (Candidat) testat plantele mamã ale fiecãrui soi propus la 
înmulþire se inspecteazã ºi se testeazã, sau se produc plante libere de virus urmate de testare 
viroticã folosind inocularea mecanicã pe plante gazdã erbacee specifice, altoirea pe plante 
indicatoare de Fragaria testul serologic ELISA sau testul molecular PCR. Testarea se realizeazã 
pentru virusurile prevãzute în Ordinul 1295/2005 – Secþiunea IX – Reguli detaliate privind testele 
virotice ºi pentru alte organisme dãunãtoare la materialul de înmulþire fructifer. Conform acestor 
prevederi, testarea se realizeazã pentru un numãr de 9 boli virale. Plantele care au dat rezultate 
pozitive în urma testãrii se  eliminã de la înmulþire, iar plantele gãsite libere se depoziteazã în 
spaþiu izolat în ghivece pentru a evita infecþiile cu orice boalã. Dacã nici o plantã din soiul sau 
clona de înmulþit nu este sãnãtoasã se aplicã termoterapia sau/ºi cultura de meristeme pentru a 
obþine materialul sãnãtos.

Deoarece metodele de înmulþire la cãpºun aprobate prin legislaþia actualã permit în afarã 
de înmulþirea clasicã prin stoloni ºi înmulþirea prin culturi de meristeme  plantele libere de boli 
virale sunt înmulþite prin micropropagare pentru a obþine categoria Prebazã.

2.2.3. Culturi  in vitro – obþinerea plantelor Prebazã
Cultura de þesuturi la cãpºun este folositã în programele de certificare în întreaga lume ºi 

este cunoscutã ca foarte eficientã pentru eliminarea virusurilor ºi a altor patogeni cât ºi pentru 
influenþa pozitivã asupra creºterii producþiei de stoloni. O explicaþie a creºterii numãrului de 
stoloni este aceea cã plantele recâºtigã caractere de juvenilitate care se regãsesc mai mult în 
creºterea vegetativã decât în creºterea fructului. Producþia de stoloni a plantelor din culturi de 
þesuturi poate fi ºi cu 50% mai mare decât a plantelor înmulþite convenþional. Unii cercetãtori au 
semnalat cã în urma micropropagarii pot apãrea unele probleme care însã, pot fi rezolvate prin 
limitarea numãrului de subculturi, reducerea hormonilor în mediul de culturã, etc.

Protocolul dezvoltat în laboratorul de culturi de þesuturi al ICDP Piteºti pentru obþinerea 
prin micropropagare a plantelor Prebazã de cãpºun cuprinde 3 faze in vitro.
Metodologia de lucru presupune prepararea în prealabil a soluþiilor stoc pentru sãruri minerale, 
vitamine ºi hormoni de creºtere în diferite concentraþii ºi dupã reþetele stabilite de autorii mediilor. 

Hormonii de creºtere se dizolvã în solvenþii recomandaþi ºi apoi se preparã soluþii cu apã 
distilatã. Toate componentele mediilor de culturã se amestecã cu apã distilatã rezultând 
cantitatea de mediu doritã. Mediile conþin agar (9 g/l), zaharozã 20 mg/l – 40 g/l ºi fier sub formã 
de chelat (NaFeEDTA) 32,0 mg/l. pH-ul se ajusteazã folosind 1 N NaOH sau 1 N HCl. Mediile se 
sterilizate la autoclav 25 minute la 120º C. 

Inocularea explantelor pe mediile de culturã se face în camera sterilã la hota cu flux de aer 
laminar. Pentru toate lucrãrile, dupã preparare, mediile de culturã se sterilizeazã pe cale umedã 
în autoclave, iar sticlãria, vasele de culturã ºi instrumentarul se sterilizeazã în etuve. Dupã 
inoculare vasele de culturã se menþin în camera de creºtere în urmãtoarele condiþii: temperatura 

0de 20-22  C, fotoperioadã de 16 ore luminã ºi 8 ore întuneric.
 Mediile de culturã (Tabel 4) conþin sãruri minerale ºi vitamine Murashige – Skoog, 1962 ºi 
Lee Fossard, 1977 cu diferite combinaþii hormonale.
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COMPONENTA
(mg/l)

Initiere Multiplicare Înradacinare

MACROELEMENTE
Azotat de amoniu 800, 00 800, 00 825

Azotat de potasiu 1 011, 0 1 011, 0 950
Clorura de calciu 438, 0 438, 0 220
Sulfat de magneziu 370, 0 370, 0 185
Fosfat monopotasic - - 85
Fosfat monosodic 138, 0 138, 0 -

MICROELEMENTE
Sulfat de sodiu 144, 99 144, 99 72,49

Sulfat de mangan 8, 45 8, 45 4,22
Acid boric 3, 09 3, 09 1,54
Sulfat de cupru 0, 024 0, 024 0,01
Molibdat de sodiu 0, 024 0, 024 0,01
Sulfat de zinc 5, 75 5, 75 2,87
Clorura de cobalt 0, 118 0, 118 0,05
Iodura de potasiu 0, 415 0, 415 0,20

VITAMINE
Inositol 54, 048 54, 048 100, 0
Piridoxina 0, 616 0, 616 0,5
Thiamina 0, 674 0, 674 0,1
Biotina 0, 048 0, 048 -
Pantotenat de calciu 0, 476 0, 476 -
Riboflavina 0, 376 0, 376 -
Acid ascorbic 0, 176 0, 176 -
Colina 0, 104 0, 104 -
Cisteina 7, 269 7, 269 -
Glicina 0, 375 0, 375 2,0
Acid nicotinic 2, 462 2, 462 0,5

HORMONI DE CRESTERE
Acid indolil acetic 0,27 0,2 -
Kinetina 1,0 - -
Benzilamino purina - 0,4 -
Acid giberilic - - 0,1
Acid indolil butiric - - 0,5

 
 

2.2.3.1. Iniþierea culturilor
 Pornirea culturilor in vitro se realizeazã cu vârfuri de creºtere (Fig. 7a) de la stolonii 
plantelor candidat testate (Fig. 7b). Stabilirea culturilor se realizeazã în lunile iunie – iulie. 
Vârfurile de stoloni de 2 - 4 cm sunt recoltate ºi pãstrate în pungi separate pentru fiecare soi ºi 
etichetate. Este mai uºoarã o excizare de pe stolonii mai tineri care nu au dezvoltat frunze noi 
sau rãdãcini ºi nu au peri prea mulþi în zona meristematicã.

Tabel 4. Mediile de culturã folosite pentru iniþierea culturilor de cãpºun
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Fig. 7a Fig. 7b

Procedura de sterilizare de suprafaþã a materialului biologic cuprinde urmãtoarele etape:

  1. spãlarea sub jet de apã de robinet pentru îndepãrtarea nisipului sau a  urmelor de pãmânt
  2. imersia în alcool etilic 94 % timp de 4 minute
  3. imersia în soluþie de hipoclorit de calciu 8 minute
  4. clãtiri repetate cu apã distilatã sterilã.

Meristemele sunt excizate unul câte unul sub lupa binocular folosind instrumentar 
chirurgical ºi plasate în eprubete cu 2 ml mediu de culturã. Dimensiunea va fi  mai micã de       
0,3 mm pentru a asigura statutul sanitar al plantelor viitoare numai dacã se foloseste material 
necertificat ca liber de virus, în rest explantele pot fi excizate la dimensiuni cuprinse între         
0,3 – 0,5 mm. Dupã aproximativ 1 lunã de creºtere meristemele dezvoltã o rozetã de frunze ºi se 
obþine o plantulã nouã. Pe total soiuri procentul de regenerare la cãpºun este mai mare de 80 % 
(Redgauntlet 95%, Benton 96%, Premial 93%, Real 91%, Magic 86%, etc.). În schema de 
certificare la cãpºun anual sunt introduse aproximativ 700 - 900 meristeme.

2.2.3.2. Multiplicare in vitro
 Plantulele obþinute sunt transferate în vase de culturã cu 20 ml mediu de multiplicare 
dupã o curãþare de pãrþile necrotice, calus ºi eventuale rãdãcini. În primele 3 - 4 sãptãmâni apar 
2 -3  muguri noi care cresc rapid la baza frunzelor. Procesul de micropropagare continuã prin 
apariþia de  noi muguri axilari care acoperã întreaga  suprafaþã a vasului de culturã. Rozeta 
iniþialã se transformã într-un buchet cu 12 – 30 muguri mai mici. Fiecare mugure are câþiva peþioli 
scurþi cu frunze mici unifoliate. În acestã etapã se pot face separãri ale noilor muguri ºi transferãri 
pe medii noi de multiplicare pentru a progresa în înmulþirea clonalã. La fiecare 3 – 4 sãptãmâni 
fiecare mugure izolat poate produce 20 - 30 muguri axilari noi. Buchetele cu plantule sunt 
divizate în 4 – 5 buchete mai mici ºi subcultivate de pânã la 10 ori conform legislaþiei. O ratã de 
multiplicare susþinutã depinde de transferurile care trebuie efectuate la 3 - 4 sãptãmâni de 
culturã in vitro. Dacã transferul nu este posibil din diverse cauze, culturile pot fi menþinute la 
+2°C. În acest stadiu sunt create  ºi stocurile de plante care vor fi folosite la începerea unei noi 
linii de înmulþire. Cuturile  in vitro trebuie înnoite la 2 ani.
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2.2.3.3. Înrãdãcinare in vitro 
Acestã fazã este cea mai importantã în pocesul micropropagãrii. Plantulele sunt separate 

din buchete ºi transferate pe mediu care conþine acid indolil butiric,  fãrã BAP pentru a favoriza 
înrãdãcinarea. Rãdãcinile apar cam în 10 – 15 zile în paralel cu frunzele adevãrate. În funcþie de 
soi rata de înrãdãcinare este cuprinsã între 72 - 96 %. În 5-8 sãptãmâni plante bine înrãdãcinate  
de 2 – 4 cm înãlþime ºi  cu rãdãcini de 1,5 – 3 cm lungime, sunt gata pentru aclimatizare.
 
2.2.3.4. Aclimatizare

Aclimatizarea este cea de-a 4 – a etapã a micropropagãrii care se desfãºoarã ex vitro în 
condiþii de serã. Cãpºunul este una din speciile cu o mare capacitate de a suporta stresul 
transferului plantelor obþinute in vitro la condiþiile septice de viaþã. Aclimatizarea la cãpºun se 
face în substrat de perlit în condiþii de umiditate ridicatã (90- 100%). Dupã 4 - 5 sãptãmâni 
plantele dezvoltã noi frunze ºi rãdãcini. Procentele de aclimatizare sunt cuprinse între 80 - 90 %. 
Asemenea plante pot fi considerate plante Prebazã.

Fig .8  Aspecte privind etapele culturii in vitro la cãpºun
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2.3. BOLI VIRALE IMPORTANTE 

În procesul de certificare o atenþie deosebitã este acordatã patogenilor sistemici cum ar fi 
virusurile, phytoplasmele ºi viroizii, deoarece aceºtia nu pot fi eliminaþi prin tratamente chimice 
cu atât mai mult cu cât aceºti patogeni nu pot fi detectaþi prin observaþii vizuale sau folosind 
microscopia opticã ºi, în unele cazuri sunt în stare latentã ºi nu pot produce nici un simptom 
specific în planta gazdã. Pânã în prezent au fost înregistrate progrese majore în descrierea 
virusurilor ºi în special în ceea ce priveºte datele moleculare care au permis aplicarea detectãrii 
moleculare prin PCR pentru multe din virusurile care infecteazã cãpºunul. Materialul de 
înmulþire ºi plantare fructifer la cãpºun poate fi certificat ca „liber de virus” (v.f.) dacã în urma 
testãrii individuale a plantelor, materialului iniþial (Candidat) sau Prebazã în laboratoare 
acreditate sau recunoscute oficial, precum ºi a inspecþiilor oficiale vizuale ºi testãrii oficiale 
randomizate a plantelor mamã ºi a materialului rezultat din acestea, din categoriile Prebazã, 
Bazã ºi Certificat, urmãtoarele virusuri nu au fost gãsite:

2.3.1. Virusuri transmise prin afide 
 

SCV a fost semnalat în Oregon în 1932 ºi în Marea Britanie în 1934. Acest virus 
infecteazã toate speciile de Fragaria. Este una dintre cele mai  pãgubitoare boli care afecteazã 
cãpºunul, tulpinile virulente chiar ºi cele care nu produc simptome externe reduc vigoarea 
plantelor, capacitatea de a forma stoloni, micºorând mãrimea fructelor ºi producþia unor soiuri. 
Crinkle este componenta vizualã a câtorva boli degenerative, unele soiuri reacþionând prin mici 
pete neregulate asociate cu nervurile frunzelor. Foliolele sunt deformate, de mãrime inegalã, 
distorsionate ºi încreþite, cu tendinþã de îngãlbenire marginalã. Când este singur virusul produce 
încreþire, iar în combinaþie cu virusurile marmorãrii, îngãlbenirii nervuriene sau îngãlbenirii 
marginale slabe produce variaþii ale încreþirii, îngãlbeniri ºi rãsucirea frunzei. Este transmis în 
mod natural de afide în special de Chaetosiphon fragaefolii ºi C. jacobi, iar la distanþe mari prin 
multiplicarea materialului de înmulþire infectat. A fost determinatã întreaga secvenþã de 
nucleotide ºi a fost raportatã detectarea prin RT-PCR ºi real time PCR.
 În privinþa mãsurilor de prevenire se recomandã interzicerea importãrii oricãrui material 
vegetativ fãrã certificat fitosanitar, producerea de material sãditor sã se facã pornind de la plante 
mamã care au dat rezultate negative la testare pe indicatori clone sensibile de F. vesca, 
combaterea afidelor cu insecticide sistemice. Controlul se realizeazã prin obþinerea plantelor 
libere de acest virus prin termoterapie la 38 °C timp de mai multe luni sau cultura de meristeme 
combinate cu plantarea anualã a unor stocuri libere de crinkle.

Virusul încreþirii cãpºunului – Strawberry crinkle rhabdovirus – SCV
 

Virusul îngãlbenirii marginale slabe a cãpºunului – Strawberry mild yellow edge – SMYEV
 

SMYEV a fost raportat prima datã în 1922 în California ºi în Europa în 1933. Acest virus 
este o componentã comunã dar nu esenþialã, a unui complex viral cunoscut în America de Nord 
sub numele de ”xantosis” (xantozã) sau ”yellows” (îngãlbenire), iar în Marea Britanie sub numele 
de ”yellow edge” (îngãlbenire marginalã), fiind prima boalã recunoscutã la cãpºun. SMYEV nu 
produce simptome externe la soiurile de cãpºun cultivate, dar în complex cu alte virusuri apar 
simptome variate ca piticire, cloroza marginii frunzei, sau clorozã totalã, curbarea spre interior a 
marginii frunzelor ºi înroºirea frunziºului toamna. Complexul ”yellows” este fãrã îndoialã una din 
bolile majore ale cãpºunului, înregistrându-se scãderi de producþie de la 0 la 30 %. Dar, datoritã 
interacþiunii soi, virus, factori de mediu ºi agrotehnica aplicatã, este dificil de evaluat cât de mare 
este implicarea lui SMYEV în pierderile economice. Este transmis în mod natural de afidul  
Chaetosiphon fragaefolii care pare sã fie vectorul principal, iar experimental se transmite prin 
altoire pe indicatori de F. vesca. 
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 SMYEV a fost primul virus clonat ºi secvenþat ºi poate fi detectat rapid prin RT-PCR ºi 
ELISA. Controlul bolii se realizeazã prin obþinerea plantelor libere de virus prin termoterapie ºi 
culturi de meristeme.

Virusul marmorãrii cãpºunului – Strawberry mottle virus – SMoV

Virusul benzilor nervuriene la cãpºun - Strawberry vein-banding caulimovirus – SVBV

Virusul mozaicului arabisului – Arabis mosaic virus – ArMV 
Virusul latent al pãtãrii inelare a cãpºunului - Strawberry latent ringspot – SLRSV
Virusul pãtãrii inelare a zmeurului  - Raspberry ringspot virus – RpRSV
Virusul pãtãrii inelare negre a tomatelor la zmeur - Tomato black ring  virus – TomBRV. 

SMoV a fost recunoscut pentru prima datã ca un virus distinct în 1946 când a fost separat 
de SMYEV. SMoV prezintã numeroase tulpini care diferã între ele în privinþa gravitãþii 
simptomelor ºi a relaþiilor cu vectorii. Este cel mai rãspândit virus al cãpºunului întâlnit în toate 
zonele de culturã. Toate speciile de Fragaria sunt sensibile la infecþia cu SMoV însã, soiurile 
cultivate în prezent nu manifestã simptome externe specifice în urma infecþiilor naturale sau 
artificiale, dar boala se manifestã prin simptome nespecifice, ca reducere vigorii ºi a producþiei 
de fructe. Virusul este transmis de specii de Chaetosiphon ºi de Aphis gossypii cât ºi de alte 5 
genuri de afide. Experimental se transmite prin altoire pe indicatori de F. vesca iar transmiterea 
prin inoculare mecanicã pe C. quinoa este posibilã dar, inconsecventã. Se poate detecta de 
asemenea prin metode moleculare. Controlul bolii se realizeazã prin obþinerea plantelor libere 
de virus prin termoterapie fiind unul din virusurile cel mai uºor de eliminat prin aceastã metodã. 
Plante menþinute la 37°C au fost eliberate de  SMoV  dupã 10-14 zile. Cultura de meristeme este 
eficientã în eliminarea virusului.
  

SVBV este cel mai puþin întâlnit virus din cele patru virusuri transmise de afide ºi a fost 
descris prima datã în 1956. Cu toate cã apare sporadic ºi cu incidenþã redusã în plantaþiile de 
cãpºun la o presiune mare de infestare cu afide dupã trei ani incidenþa virusului ajunge pânã la 
100%. Plantele soiurilor de cãpºun cultivate nu manifestã simptome la infecþia cu SVBV, însã 
creºterea ºi producþia acestora sunt grav afectate. Pagubele sunt mai puternice în cazul 
infecþiilor mixte cu ”crinkle” sau cu ”latent C”. În prezent acestã boalã are importanþã economicã 
redusã datoritã utilizãrii plantelor certificate. În naturã virusul este transmis în manierã 
semipersistentã de afide în primul rând de Chaetosiphon fragaefolii.  Principala mãsurã de 
prevenire a infecþiei cu SVBV este producerea de material sãditor liber de virus pornind de la 
plante care au dat rezultate negative la testarea pe indicatori de F. vesca, urmatã de combaterea 
afidelor vectoare. Poate fi detectat de asemenea prin metode moleculare. Se poate obþine 
material sãditor liber de SVBV prin termoterapie ºi culturi de meristeme.

2.3.2. Virusuri transmise prin nematozi de sol
 La cãpºun 4 nepovirusuri sunt importante pentru producerea materialului sãditor liber de 
boli virale ºi anume: 

Toate aceste nepovirusuri apar la cãpºunul cultivat în Europa, la toate speciile de 
Fragaria dar ºi la numeroase plante gazde sãlbatice sau cultivate.
 ArMV a fost semnalat în 1940 ºi apare în culturile unde este prezent ºi SLRSV. În culturã 
atacul apare în vetre tipice pentru virusurile transmise de nematozi, ambele virusuri având 
acelaºi vector Xiphinema diversicaudatum.  Reacþia plantelor la infecþia cu ArMV este diferitã, 
iar gama simptomatologicã cuprinde: piticire însoþitã de pete clorotice pe frunze, sau pete 
galbene net delimitate, fãrã sã fie afectatã vigoarea plantei, sau o marmorare difuzã ºi pete mici 
clorotice. Piticirea este însã un simptom general, culminând cu distrugerea plantelor în decurs 
de 1-2 1ani de la infecþie, efectele produse la câteva soiuri fiind severe.
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Simptomele produse de SLRSV sunt asemãnãtore cu cel produse de ArMV. Importanþa 
economicã a lui SLRSV este greu de stabilit, fiind frecvent întâlnit cu ArMV, având efecte 
pãgubitoare egale cu ArMV.

 Se crede cã RpRSV ºi TBRV apar în mod obiºnuit împreunã  ºi sunt transmise 
de nematodul Longidorus elongatus. TBRV a fost identificat în 1946 ºi este foarte rãspândit în 
Europa. Infecþia cu aceste virusuri nu induce simptome sau  induce  simptome puþine în primele 
stadii ale infecþiei. În câmp cele mai multe soiuri se infecteazã mai repede cu RpRSV decât cu 
TBRV. Boala se manifestã în câmp în pete de câþiva metri pânã la câteva hectare, reflectând 
rãspândirea orizontalã a vectorului în sol. Dacã infecþia apare din cauza folosirii unui material 
sãditor infectat atunci plantele infectate rãspândite la întâmplare în plantaþie, nu în vetre. În 
funcþie de soi apare o gamã de simptome: pete clorotice ºi inele, frunze întregi clorotice, dungi 
sau pete clorotice neregulate, plantele  devenind în mod progresiv piticite ºi eventual mor. 
Nepovirusurile se transmit prin inocularea mecanicã a sevei la plantele erbacee: Chenopodium 
quinoa, C. amaranticolor, C. murale, Nicotiana tabacum , Cucumis sativum.
 Deoarece nu existã metode terapeutice, introducerea la cãpºun a unor scheme adecvate 
de inspecþie ºi certificare a materialului de plantat este un pas important în eradicarea 
nepovirusurilor.

2.3.3. Virusuri transmise prin nematozi de frunze

 
Cel mai evident simptom este cã floarea apare cu petale verzi.  La soiurile cultivate de 

cãpºun petalele se unesc, se înverzesc ºi eventual pot cãpãta culoarea roz. Simptomele 
petalelor cresc în intensitate ºi la florile apãrute mai târziu petalele sunt mici, verde închis ºi cu 
aspect de frunzã (filodie).  Unele flori sunt sterile, dar altele produc un receptacul mic, tare, verde 
care rãmâne piticit ºi care nu se coace. Achenele rãmân în afara receptaculului ºi par neobiºnuit 
de mari. Cu toate cã frunziºul vechi rãmâne de mãrime normalã ºi verde sau de un verde mai 
închis decât normal, la unele soiuri se coloreazã în purpuriu, ºi frunzele noi sunt mici, uºor 
asimetrice, în formã de cupã, verzi deschis cu margini clorotice. Peþiolul frunzelor este extrem de 
scurt în comparaþie cu frunzele normale. Se formeazã ºi câþiva stoloni care rãmân mici 
producând câteva plante. Cele mai multe plante mor dupã câteva luni.  Agentul acestei boli este 
transmis în naturã de câteva specii de cicade dar, doar transmiterea de cãtre Aphrodes bicincta 
a fost demonstratã la cãpºun. Experimental boala a fost transmisã prin cuscutã ºi prin altoire dar 
nu ºi prin inoculare mecanicã. Pentru prevenirea rãspândirii bolii încercãrile de a controla 
vectorii cu insecticide au dat rezultate limitate. Se recomandã amplasarea culturilor de cãpºun 
cât mai departe de culturile de trifoi care este foarte sensibil la aceastã boalã ºi folosirea de 
material sãditor produs prin scheme sigure de certificare.
 
2.3.4. Alte organisme dãunãtoare specifice

În afarã de bolile virale, plantele de cãpºun certificate trebuie sã fie substanþial libere de 
urmãtoarele organisme dãunãtoare specifice care pot afecta calitatea materialului sãditor: 
Insecte nematozi în toate stadiile de dezvoltare
Aphelencoides spp., Meloidogyne hapla, Ditylenchus dipsaci, Tarsonemidae
Tetranychus urticae, Chaetosiphon fragaefolii.

Fungi
Phytophthora fragariae var. Fragariae, Phytophthora cactorum, Verticillium spp., Sphaerotheca 
alchemillae, Xanthomonas fragariae, Colletotrichum acutatum, Rhizoctonia fragariae

în Europa

Phytoplasma petalelor verzi la cãpºun - Strawberry green petal   
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2.4. METODE DE DETECTARE ªI TESTARE SPECIFICE 

Fiecare soi cât ºi selecþiile avansate ale amelioratorilor sunt testate anual pentru cele      
9 virusuri reglementate de normele în vigoare. Metodele de testare folosite se completeazã 
unele pe altele ºi totodatã sunt un mijloc de verificare între ele. Pentru detectarea virusurilor, 
simptomele de boalã pot fi utile dar nu sunt sigure, ºi de aceea testele biologice ºi de laborator 
sunt esenþiale pentru identificarea pozitivã. Metodele de indexare recomandate sunt trecute în   
Tabel 5.

2.4.1. Simptomatologia
Cunoaºterea simptomatologiei dezvoltatã pe plantã de infecþia cu virus este foarte 

importantã în procesul de producere a materialului certificat din punct de vedere virotic, nu 
numai în etapa de selecþie a plantelor candidat cât ºi pe tot parcursul acestui proces. Totuºi, 
detectarea ºi diagnosticarea virusurilor pe baza simptomelor poate fi dificilã, întrucât diferitele 
virusuri sau complexe de virusuri pot induce simptome similare, iar altele nu produc simptome 
evidente. Mai mult, plantele sunt în mod obiºnuit infectate cu douã sau mai multe virusuri, caz în 
care simptomele induse de unele dintre acestea pot fi mascate de cele induse de celelalte. 
 La cãpºun aceastã metodã de identificare ºi detectare nu este indicatã deoarece pe 
plantele soiurilor cultivate nu apar simptome care sã caracterizeze boala virala cu excepþia  
fitoplasmei petalelor verzi la cãpºun - Strawberry green petal care se manifestã vizual pe plante 
în perioada înfloritului, Tabel 5.

2.4.2. Indexarea pe plante test ierboase
Principiul metodei constã în aplicarea unui fluid purtãtor de virus (suc infecþios) de la 

planta infectatã – sau pe care dorim sã o testãm, pe suprafaþa frunzelor unei plante neinfectate  
-  planta indicatoare în aºa fel încât virusul sã poatã intra în celule (prin microleziuni) – inoculare 
mecanicã. Sucul infecþios sau suspensia de virus reprezintã inoculul. Plantele folosite pentru 
inoculare se numesc indicatori erbacei sau plante test. Cercetãrile realizate pe plan mondial, 
privind acest mod de transmitere, au demonstrat utilitatea sa în cazul nepovirusurilor ºi a 
virusurilor transmise prin polen. Folosirea indicatorilor erbacei permite detectarea virusurilor 
care se transmit mecanic, inclusiv a celor mai puþin importante. Metoda trebuie privitã ca o 
completare, nu ca un substitut pentru alte proceduri de diagnostic. Poate fi utilã, de exemplu, 
pentru screening-ul preliminar sau pentru testarea aleatorie.

Proprietãþile ºi avatajele indicatorilor erbacei:
- reacþioneazã repede la inocularea cu virus; 
- conþinutul lor în tanin ºi alþi inhibitori este în mod obiºnuit scãzut; 
- sunt mai puþin costisitori ºi necesitã mai puþin timp pentru îngrijirea lor decât indicatorii lemnoºi; 
- pot dezvolta simptome în tot timpul anului în condiþii controlate; 
- permit detectarea virusurilor latente care altfel un pot fi recunoscute. 

Dezavantajele indicatorilor erbacei:
- testele nu sunt întotdeauna specifice ºi sigure cum sunt pe plantele indicatoare;
- succesul inoculãrii mecanice depinde atât de virus (stabilitate, concentraþie, prezenþa altor 
constituenþi în inocul) cât ºi de sensibilitatea plantei indicatoare.
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Nepovirusurile cãpºunului au capacitatea de a infecta aproape toate plantele test folosite 
în general pentru detectarea prin aceastã metodã, însã, recomandãm ca fiecare plantã de 
cãpºun sã fie testatã prin inoculare mecanicã pe câte douã plante indicatoare din speciile 
Chenopodium quinoa Willd., ºi Cucumis sativus L.. Deoarece vârsta ºi stadiul de dezvoltare al 
plantelor erbacee folosite în testare sunt foarte importante, la castravete se folosesc 
cotiledoanele, iar frunzele adevãrate nu trebuie sã fie mai mari de 1-2 mm. Pe de altã parte 
Chenopodium quinoa trebuie sã prezinte cel puþin douã frunze mature bine dezvoltate, din cele   
5 – 6 frunze adevãrate pentru ca leziunile locale sã se dezvolte cel mai bine. Testele erbacee 
trebuie efectuate într-o serã, cu încãlzire ºi facilitãþi de rãcire (intervalul de temperaturã           
18-25°C).

2.4.2.
 Tratamentul plantelor indicatoare înainte de inoculare prin plasarea la întuneric aproximativ 

24 ore, sau umbrirea lor în vederea creºterii sensibilitãþii acestora. 
 Inoculul se preparã într-o camerã rece.
 Mojarul ºi pistilul sterilizate în prealabil se þin în frigider.
 Spãlarea mâinilor puternic cu apã ºi sãpun (sãpun trisodic).
 Prepararea inoculului prin mojararea þesutului frunzei (aproximativ 1/4; greutate/volum). 

Inoculul se preparã primãvara dar ºi toamna dacã este necesar din frunze tinere deoarece 
transmiterea este influenþatã de vârsta frunzei folositã în prepararea inoculului ºi de schimbarea 
anotimpului. Materialul vegetal este mãcinat, zdrobit, pisat într-un mojar steril în prezenþa a     
0,1 M tampon fosfat de sodiu (pH 7,5) care conþine 5% (g/l) polyvinylpyrolidone (PVP-40) ºi 0,12 
% (g/l) sulfit de sodiu (Na SO ) pânã ajunge un þesut macerat fluid într-o proporþie de 1: 5 sau     2 3

1: 10. Nu putem folosi sucul de plantã nediluat deoarece extractele de plante conþin materiale 
care fie cã inactiveazã virusul, fie cã inhibã transmiterea lui. Acestea sunt proteinele, taninurile ºi 
enzimele oxidative. În general, se foloseºte combinat o substanþã din categoria antioxidanþilor, 
una din categoria celor care inhibã polifenoloxidaza ºi eventual una din celelalte categorii. Tot 
acum se preparã ºi inoculul negativ format doar din soluþie tampon ºi cel pozitiv cu un virus care 
nu este de interes în testarea la cãpºun (nereglementat). Inocularea se realizeazã în ordinea 
urmãtoare: 

a) controlul negativ - soluþie tampon;
b) planta de testat;
c) controlul pozitiv.

 Pentru inoculare se aleg douã frunze ale plantei indicatoare de obicei una opusã celeilalte, 
care se vor marca prin gãurire ( cu vârful unei pipete) sau prin tãiere a unei pãrþi din vârf pentru a fi 
diferenþiate de cele care se vor dezvolta mai târziu.

 Pentru inoculare se recomandã prãfuirea plantelor cu abrazive cum ar fi Carborundum 
pudrã sau Celita care produc pe frunzã microleziuni ºi care ajutã procesul de infectare. Celita se 
administreazã în inocul deoarece rãmâne în suspensie apoasã, 1 – 5% (w/v). 

 Spãlarea din nou a mâinilor.
 Separarea sucului de pulpã prin unul din urmãtoarele procedee: înclinarea mojarului, 

trecere printr-o bucatã de tifon sau scurgere pe o sticlã de ceas.
 Inoculare. Pentru inoculare existã mai multe procedee, dar cea mai utilizatã este aplicarea 

cu degetul sau cu o spatulã de sticlã, cu tifon, ori cu pistilul mojarului pe suprafaþa superioarã a 
frunzei, în timp ce partea inferioarã a acesteia se susþine cu o bucatã de hãrtie de filtru sau 
sugativã pentru a-i mãri rezistenþa. Se trece de 1 sau 3 ori de la baza frunzei la vârf.  

 Spãlaþi dupã inoculare la 3 – 5 minute cu apã de robinet sau distilatã pentru a îndepãrta 
eventualele resturi de þesut.  

 Transferaþi plantele în serã pentru minim 4 sãptãmâni, unde trebuie protejate de lumina 
puternicã ºi uscãciune care pot conduce la necroza þesuturilor.

 Observaþi zilnic, înregistraþi când apar primele simptome vizibile ºi descrieþi-le.

1. Metoda recomandatã - protocol
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
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Precauþii împotriva contaminãrii:
a) Sterilizarea instrumentarului ºi a sticlãriei (mojare, pistile, prese de mânã, pipete, cilindri 

gradaþi ºi alte obiecte) în etuve timp de o ora la 180 grade Celsius sau 2 ore la 120 grade Celsius. 
Sticlãria se poate steriliza ºi 15 minute în apã fiartã.

b) Curãþarea meselor, echipamentelor cu apã ºi sãpun sau de preferat cu fosfat trisodic 10%.
c) Dezinfectarea mâinilor înainte ºi dupã inoculare sau când se trece de la o varietate la alta, cu 

sãpun sau mai bine cu sãpun trisodic (sub formã de pastã). Cu aceastã pastã se ung mâinile ºi 
apoi se spalã în apã curentã de cel puþin 2 ori. Dupã spãlarea mâinilor se ating doar plantele care 
trebuie inoculate ºi nimic altceva.

Reþetã de preparare a sãpunului trisodic (Na3Po4) (Wan de Wey, 1940)
1. Se fierbe 1 l de apã, se adãugã 400g Na3Po4 ºi 200g sãpun moale ºi apoi se adaugã 4 l apã.
2. Se amestecã 5 pãrþi Na3Po4 cu 20 pãrþi sãpun de toaletã ºi cu 100 pãrþi apã.

În ambele situaþii se fierbe amestecul pânã scade la jumãtate agitând continuu ºi se lasã 
apoi sã se rãceascã.

d) Izolarea spaþiilor destinate experimentãrilor pentru a nu pãtrunde insectele vectoare (afide, 
etc) prin închiderea ferestrelor cu plasã de nailon.

e) Tratarea fiecãrui compartiment sãptãmânal cu insecticide. Insecticidele noi se vor aplica 
prima datã la scarã redusã þinând cont cã de exemplu speciile de Chenopodium sunt foarte 
sensibile la insecticide. Este de preferat ca insecticidele sã se aplice prin fumigare deoarece 
plantele folosite în virologie sunt foarte mici ºi stropirea cu insecticid de exemplu pe partea de 
dedesubt a frunzei este dificil de realizat. 

f) Sterilizarea solului chimic sau termic. Metoda termicã cu apã sau cu abur la 90 - 100 ºC este 
cea mai bunã pentru  inactivarea virusurilor în sol.

g) Dezinfectarea ghivecelor cu formaldehidã 2 % timp de 24 h, menþinerea în apã curatã încã 
24 h urmatã de limpezire.

h) Evitarea contactului între plante (eventual cu ecrane) ºi evitarea manevrãrii plantelor pentru 
ca plantele inoculate cu diferite suspensii virale sã nu se atigã între ele sau de plantele 
neinoculate.

i) Aºezarea tuturor materialelor la îndemânã pentru a evita deplasãrile ce ar conduce la 
reinfectãri.

j) Interzicerea fumatului în laborator ºi serã.

2.4.2.2.  Interpretarea rezultatelor
Rezultatele indexãrii pe plante erbacee vor fi considerate valide dacã:

- nu se dezvoltã nici un simptom pe plantele control negativ;
- se dezvoltã simptome specifice pe plantele control pozitiv.

Simptomele induse pe plantele test de virusurile reglementate de legislaþia privind 
certificarea materialului sãditor de cãpºun sunt urmãtoarele:

Virusul pãtãrii inelare al zmeurului - 
C. quinoa – leziuni locale clorotice sau necrotice, pãtare cloroticã sau necrozã apicalã.

   Virusul mozaicului arabisului –  
   C. quinoa - leziuni locale, pãtãri clorotice sistemice.

    Cucumis sativus - leziuni locale, cloroze sistemice.
    Virusul latent al pãtãrii inelare a cãpºunului - 

   C. quinoa - leziuni locale clorotice sau necrotice, cloroze sistemice ºi deformãri.
   Cucumis sativus - leziuni locale clorotice sau nici unul,  cloroze sau necroze sistemice 
internervuriene, o restabilire în timpul verii, cu persistenþa simptomelor iarna.
     Virusul pãtãrii inelare negre a tomatelor la zmeur -  

   C. quinoa - leziuni locale necrotice, pãtãri clorotice sistemice, necroze.
    Cucumis sativus - leziuni locale, pãtãri sistemice, necroze.

   

Raspberry ringspot virus – RpRSV

Arabis mosaic virus – ArMV

Strawberry latent ringspot – SLRSV

Tomato black ring  virus – TomBRV.

Recomandãm ca testarea pentru RpRSV, SLRSV, TomBRV sã nu se realizeze doar prin 
   inoculare mecanicã ci ºi prin ELISA.
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2.4.3. Indexarea prin altoire
Metoda constã în inoculare prin altoire a plantei indicator cu frunzã detaºatã de la planta 

de testat. Ulterior se fac observaþii asupra creºterilor noi urmãrind apariþia ºi dezvoltarea 
simptomelor specifice induse de virus pe indicator. Tehnica altoirii pe plante indicatoare este 
încã utilizatã ca singura metodã de detectare a majoritãþii virusurilor transmise de afide ºi pentru 
transmiterea virusurilor care produc infecþii sistemice. Transmiterea virusului este mai eficientã 
dacã portaltoiul ºi altoiul sunt în contact perfect. Acest lucru este posibil doar dacã þesutul 
cambial este în contact ºi existã compatibilitate, ceea ce înseamnã cã portaltoiul ºi altoiul trebuie 
sã fie de aceeºi specie sau specii înrudite. Pentru a transmite virusul nu este neapãrat necesar 
sã se obþinã o bunã unire la altoire, ci este suficient sã se producã þesut calusal pe suprafeþele 
altoite. Pe de altã parte unirea nu este o garanþie a transmiterii virusului. La început, ca indicatori 
au fost folosite soiuri sensibile, iar în 1924, Harris ºi King au demonstrat sensibilitatea la mai 
multe virusuri a unei clone din Fragaria vesca ”East Malling Clone” (EMC). Aceasta a fost folositã 
pânã în 1953 când s-a dovedit cã este infectatã cu tulpina latentã A a lui crinckle virus. Cu timpul 
au fost dezvoltate alte linii clonale de plante indicatoare pentru detectarea virusurilor la cãpºun 
(Tabel 6). Pentru testarea de rutinã este suficientã folosirea urmãtorilor indicatori:  clone de 
Fragaria vesca UC – 04 sau UC – 05 sau ”Alpine” ºi clone de F. virginiana  UC – 10, UC – 11 sau 
UC – 12. Cu toate cã F. virginiana  are un potenþial mai redus decât Fragaria vesca în detectarea 
virusurilor, este necesarã utilizarea clonelor din ambele specii. Se altoiesc 2 plante din fiecare 
indicator. Plantele indicator se înmulþesc prin culturi in vitro, semninþe, stoloni sau prin seminþe ºi 
despãrþire de tufã în cazul lui Fragaria vesca ”Alpine”, care nu emite stoloni. Plantele indicator 
sunt bune de altoit când au douã sau mai multe frunze normal ºi complet dezvoltate. Plantele vor 
fi crescute la temperaturã ºi intensitate luminoasã moderate  ºi este necesar sã aibã o creºtere  
viguroasã înainte ºi dupã altoire. Pentru a evita contaminãrile încruciºate ale plantelor în timpul 
procesului de altoire se vor folosi lame sterile pentru fiecare plantã de testat. Metoda, raportatã 
de Bringhurst ºi Woth (1956) constã în introducerea unei frunze cu peþiol de la planta de testat în 
peþiolul despicat al plantei indicator, urmat de legare. Pe o plantã indicator se plaseazã trei altoiri 
ºi plantele sunt menþinute sub ceaþã pentru a permite prinderea la altoire. Gama de simptome 
induse de virusuri pe plantele indicatoare de Fragaria ajutã la punerea în evidenþã a infecþiei 
virale, fiecare test primind indicaþia de negativ (-), pozitiv (+) sau neconcludent, dupã cum este 
cazul.

2.4.3.1. Metoda recomandatã - protocol
1. Lãsaþi pe plantele indicatoare 2 - 3 frunze trifoliate în creºtere activã.
2. Îndepãrtaþi foliola din centrul fiecãrei frunze ºi faceþi o despicãturã verticalã de 1 - 2 cm pe 

mijlocul peþiolului.
3. Pregãtiþi altoiul din o frunzã trifoliatã tânãrã de la care se îndepãrteazã cele douã foliole de la 

margine, lãsând doar foliola din centru ºi peþiolul. Tãiaþi peþiolul în formã de panã, tãiaþi jumãtate 
din foliolã ºi apoi inseraþi aceastã frunzã în despicãtura peþiolului plantei indicatoare. Legaþi apoi 
ferm cu o bandã adezivã medicalã sau cu ceva asemãnãtor, Fig 9 a,b.

4. În fiecare zi în care se face altoirea se lasã nealtoitã o plantã din specia indicator folositã care 
sã constituie controlul negativ. Plantele acestea vor fi menþinute în aceleaºi condiþii de mediu ca 
plantele inoculate.

5. Opþional fiecare tip de indicator poate fi altoit cu un control pozitiv format dintr-un alt virus 
decât cele reglementate prin legislaþie.

6. Menþineþi plantele altoite într-o atmosferã umedã timp de 1-2 sãptãmâni pentru realizarea 
uniunii de altoire.

7. Dupã acest timp de la altoire verificaþi dacã s-a realizat unirea ºi dacã inoculul este viu. Toate 
inoculãrile trebuie sã supravieþuiascã. Ceea ce nu a supravieþuit trebuie înlocuit prin noi altoiri.

8. Verificaþi plantele altoite timp de trei luni pentru apariþia simptomelor.
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2.4.3.2. Interpretarea rezultatelor
Rezultatele indexãrii prin altoire, pot fi considerate valide dacã nu sunt simptome pe 

plantele control negativ. Dacã se foloseºte opþional control pozitiv, atunci acesta trebuie sã 
prezinte simptome corecte.

Simptomele produse pe indicatori sunt urmãtoarele:
 dezvoltã pãtare cloroticã a 

laminei. Petele sunt distribuite neregulat ºi sunt asociate cu nervurile. Petele sunt la început 
transluscente, apoi devin opace ºi galben roºietice sau necrotice. O încreþire apare datoritã 
atrofiei petelor. Un simptom important este epinastia unghiularã a frunzuliþelor care porneºte de 
la o patã sau leziune pe nervura principalã ºi adesea afecteazã mai mult decât o foliolã pe frunzã, 
frunzuliþa devenind curbatã abaxial. Dungarea petalelor pe ”Alpine” este un simptom foarte util în 
diagnozã în special pentru detectarea infecþiilor slabe ºi la diferenþierea acestui virus dintr-un 
complex viral.

 
dezvoltã pe ”Alpine”, UC-04  ºi UC-05 cloroza marginilor foliolelor ºi curbarea lor în sus sub 
formã de cupã ºi o vigoare redusã a plantei. 

 dezvoltã pe Fragaria vesca 
”Alpine” sau alte clone indicatoare libere de virusul latent A, o pãtare a unei singure foliole sau a 
mai multor foliole ale frunzelor tinere cauzate de cloroza reþelei de nervuri. Când este afectatã 
doar o parte a frunzei, partea pãtatã este mai micã decât cea neafectatã. Când este afectatã 
frunza întreagã, foliolele sunt curbate în jos ºi dezvoltarea frunzei este întârziatã. Peþiolul tânãr 
este mai scurt decât normal ºi poate fi reflex. Tulpinile severe provoacã necroze ale unor frunze 
tinere. Tulpinile mai slabe produc simptome cronice de pãtare generalã difuzã. În funcþie de 
tulpinile virusului mai pot apãrea frunze mai mici decât cele normale, scãderea vigorii, o 
proliferarea slabã sau puternicã a coroanei de frunze, peþioli cu lungimi neregulate, subþiri ºi 
adesea uºor curbaþi. 

 – dezvoltã 
pe indicatorii de F. vesca ºi F. virginiana benzi în jurul nervurilor, încreþirea frunzelor sau necroze. 
Simptomele de benzi nervuriene apar ca benzi clorotice de-a lungul nervurilor primare ºi 
secundare ºi sunt mai intense pe primele frunze care se dezvoltã dupã altoire. Frunzele care se 
dezvoltã mai târziu prezintã linii discontinue sau cloroze de-a lungul nervurilor sau sunt lipsite de 
simptome. Pe frunzele mature reþeaua de nervuri poate deveni necroticã urmatã de necroza 
þesutului internervurian.

Virusul încreþirii cãpºunului – Strawberry crinkle rhabdovirus – SCV

Virusul îngãlbenirii marginale slabe a cãpºunului – Strawberry mild yellow edge – SMYEV

Virusul marmorãrii cãpºunului – Strawberry mottle virus – SMoV

Virusul benzilor nervuriene la cãpºun - Strawberry vein-banding caulimovirus – SVBV

Fig. 9a - Testare pe F. vesca UC – 04 Fig .  9b - Testare pe F. vesca UC – 12
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Virus/agent
Simptome

pe soi

Biotest
Teste de
laborator

Inoculare
mecanica pe

plante erbacee

Transmitere prin 
altoire - indicatori

Virusul încretirii 
capsunului –
Strawberry crinkle 
rhabdovirus – SCV

-/simptome 
severe în
infectii 
mixte

-
F. vesca UC- 4,

- 5,  Alpine
RT-PCR*

Virusul îngalbenirii 
marginale slabe a 
capsunului –
Strawberry mild yellow 
edge – SMYEV, 
Potexvirus

-/prezent în 
infectii 
mixte

-
F. vesca UC -4,

- 5, Alpine
negativ pe  UC -6,

ELISA

RT-PCR*

Virusul marmorarii 
capsunului –
Strawberry mottle virus 
– SMoV, Sadwavirus

-/tulpinile 
severe pot 
reduce 
vigoarea

- F.vesca UC-5, Alpine
ELISA*

RT-PCR*

Virusul benzilor 
nervuriene la capsun -
Strawberry veinbanding 
caulimovirus - SVBV

-/cloroze la 
unele soiuri

-
F. vesca UC -6,

-12

ELISA*

PCR

Virusul mozaicului 
arabisului – Arabis 
mosaic virus – ArMV

-/piticirea 
plantelor, 
cloroze la 
unele soiuri

Chenopodium 
quinoa

-

ELISA

RT-PCR*

Virusul latent al patarii 
inelare a capsunului -
Strawberry latent 
ringspot – SLRSV

Simptome 
severe în 
infectii 
mixte

Chenopodium 
quinoa

-

Virusul patarii inelare a 
zmeurului  - Raspberry 
ringspot virus – RpRSV

-/rasucirea 
frunzei, 
pete inelare 
pe frunze

Chenopodium 
quinoa

-

Virusul patarii inelare 
negre a tomatelor la 
zmeur - Tomato black 
ring virus – TomBRV. 

-
Chenopodium 

quinoa
-

Phytoplasma petalelor 
verzi la capsun -
Strawberry green petal

+ observatii 
pe plante 
înflorite

- -
PCR

ELISA*

Tabel 5. Metode recomandate pentru detectarea ºi identificarea virusurilor la cãpºun

* Testul necesitã validare înainte de a fi recomandat pentru certificare sau în lucrãrile de carantinã.
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Nr.
crt.

Denumire Origine Autorul

1 EMC
East Malling clona de Fragaria selectata 
din câmp

Harris si King, 
1924

2 EM-1 Din samânta de EMC Fulton, 1960

3 EMK Clona de EMC libera de crinckle Frazier, 1974 a

4 EMB
Clona de EMC obtinuta la Beltsville 
Maryland

Converse, 1979

5 ”Alpine”

Fragaria vesca semperflorens, linie 
clonala înmultita prin seminte, care nu 
emite stoloni

Harris si King, 
1924; Frazier, 
1955a

6 UC - 01
Fragaria vesca, plante care produc 
stoloni, obtinute din seminte de ”Alpine”

Frazier si 
Posnette,  1958

7 UC - 13
Fragaria vesca, plante obtinute din 
polenizare libera a lui EMC

Frazier, 1974b

8 UC - 04
Un tip de Fragaria vesca, hibrid între
Fragaria vesca si F. virginiana

Frazier, 1974b

9 UC - 05
Un tip de Fragaria vesca, hibrid complex 
rezultat din F. vesca x F.chiloensis x F. 
virginiana

Frazier, 1974b

10 UC - 06
Fragaria vesca hibrid între Fragaria 
vesca(clona din URSS) x F. virginiana

Frazier, 1974b

11 UC - 10
F. virginiana, plante din seminte de M1 
polenizat liber

Frazier, 1974b

12 UC - 11
F. virginiana din seminte de F. virginiana
UC -10 x F. virginiana M 1

Frazier, 1974b

13 UC - 12
F. virginiana din seminte de UC-10 
polenizat liber

Frazier, 1974b

14 M - 1
Clona de F. virginiana selectata în 
Minnesota, purtatoare a virusului ”mild 
yellow edge”

Ruden, 1962

15 F.v. 72 Fragaria vesca McGrew, 1967

Tabel 6. Plante indicator utilizate în testarea viroticã la cãpºun 

2.4.4.  Teste de laborator
2.4.4.1. ELISA directã metoda standard pentru toate virusurile folosind kituri comerciale

Aceastã metodã se foloseºte din 1971 când cercetãtorii Clark ºi Adams au dezvoltat 
protocolul pentru virusurile plantelor. 

  Protocolul (DAS – ELISA double antibody sandwich – enzyme linked immunosorbent 
assay) permite detectarea serologicã a proteinei capsidei virusului prin utilizarea anticorpilor 
monoclonali ºi policlonali.
2.4.4.1.1.  Consideraþii generale - principiul metodei

Schematic, antigenele virale sunt prinse prima datã de anticorpul specific al virusului 
care cãptuºeºte (acoperã) suprafaþa internã a unor godeuri de polistiren, ºi apoi de anticorpul 
viral conjugat cu enzima. În final, substratul care se adaugã induce o reacþie colorimetricã în 
prezenþa complexului antigen – conjugat – enzimã – anticorp. 

  Prezenþa antigenelor virale specifice din sucul infectat este detectatã printr-o reacþie 
colorimetricã care se dezvoltã datoritã reacþiei unei enzime conjugate cu anticorpii în prezenþa 
unui substrat potrivit.
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Avantajele metodei ELISA:
- sensibilitate pentru detectarea unei cantitãþi foarte mici de virus (o concentraþie a antigenului 
de 1 - 10 mg/ml);
-  vitezã de reacþie mare ( rezultate în 6-24 ore);
-  testare la scarã mare a probelor ( pot fi manipulate câteva sute de probe individual sau în 
grup);
-  specificitate pentru diferenþierea serotipurilor;
-  este potrivitã atât pentru virioni intacþi cât ºi fragmentaþi cu morfologie sau mãrimi diferite;
- oferã posibilitatea de a face mãsurãtori cantitative;
-  posibilitatea automatizãrii ºi standardizãrii testelor prin producerea unor kituri comerciale;
-  costuri scãzute ºi o duratã de viaþã relativ lungã a reactivilor;
-  testul poate fi efectuat atât în suc crud cât ºi în suspensie viralã purificatã;
-  tehnicã economicã cu un minim de dotare de bazã.

ELISA se poate aplica la cãpºun folosind kituri le Bioreba, Elveþia 
( ) pentru urmãtoarele virusuri: SMYEV, SLRV, RpRSV, ArMV ºi 
TomBRV. Existã surse alternative pentru procurarea antiserurilor ºi a controalelor pozitive, cum 
ar fi de exemplu producãtorii: Loewe, Agdia, Neogen. 

Protocolul de lucru va urmãri instrucþiunile producãtorului cu uºoare modificãri în ceea ce 
priveºte volumul de lucru pe godeu. 

http://www.bioreba.com
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2.4.4.1.2. Materiale ºi  echipamente
- plãci de microtritrarae ELISA din polistiren ºi capace adezive pentru plãci Nunc –immuno 
Plates MaxiSorp F96;
- sticlãrie de laborator – cilindrii gradaþi, pipete, baloane Erlenmayer sau Berzelius;
- mojar cu pistil sau omogenizator manual, sau aparat de extracþie suc vegetal;
- pungi de mojarat;
- microcentrifugã cu refrigerare;
- tuburi pentru centrifugã (Eppendorf 1,5 ml);
- pipete de precizie cu un canal ºi multicanal, calibrate;
- vârfuri pentru pipete
- incubator cu domeniul de temperaturã de la 30 – 37ºC (calibrat);
- spãlãtor de plãci;
- frigider pentru pãstratrea probelor la 4 ºC (calibrat);
- cititor de plãci ELISA (calibrat);
- balanþe (calibrate);
- kituri comerciale complete pentru SMYEV, SLRV, RpRSV, ArMV ºi TomBRV de la Bioreba AG, 
Chr. Merian Ring 7, CH-4153 Reinach BL, Elveþia.

2.4.4.1.3. Recomandãri generale
Probele primite ºi înregistrate se vor testa cât mai repede posibil ºi vor fi pãstrate la rece sau în 
gheþã spartã pe durata întregului proces de extracþie. Este bine sã se lucreze cu probe 
proaspete. Nu se recomandã folosirea þesutului sau a sucului îngheþat decât dacã a fost 
demonstrat cã aceasta nu afecteazã performanþele testului.
 Metoda:

1. Înregistrarea probelor de lucrat într-un formular notând specia, soiul, nr. probei, nr. de 
intrare, numele operatorului;

2. Toate procedurile se efectueazã la temperatura camerei 18-23 ºC evitând expunerea directã 
la soare;

3. Pentru cã din când în când producãtorul poate face unele schimbãri, este important sã 
urmãm protocolul trecut în broºura care însoþeºte lotul cu  reactivi specifici. Procedura urmatã ºi 
rezultatele obþinute trebuie înregistrate;

4. Se verificã echipamentul;
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5. Se vor prepara reactivii/tampoanele necesare notând data de expirare, numãrul soluþiei;
6. Se vor înregistra toate tampoanele, numerele loturilor anticorpilor, ºi reactivilor, volumele, 

diluþia, timpul de incubare ºi temperaturile într-un formular;
7. Se deseneazã o placã sau se foloseste o schemã a acesteia gata fãcutã oferitã de procedeul 

de lucru standard ºi se înregistreazã probele;
8. Se calculeazã corect concentraþiile ºi volumele reactivilor ºi antiserurilor necesare fiecãrui 

pas ELISA ºi se vor înregistra. Repartizarea volumelor corecte de tampoane sau probe de testat 
se  face conform cu recomandãrile din kitul folosit.

2.4.4.1.4.   Procedeul  DAS-ELISA folosind kituri Bioreba
Testele au la bazã tehnica ELISA sandwich cu doi anticorpi (DAS ELISA – double sandwich 
Elisa), folosind placuþe Nunc MaxiSorp F96 ºi  un volum de lucru de 200 µl.

Principiul - Anticorpii specifici sunt absorbiþi pe suprafaþa godeurilor de microtitrare. 
Pentru cã anticorpii de acoperire sunt în soluþii concentrate trebuie diluaþi cu tampon de 
acoperire înainte de folosire. 

Solutia tampon pentru acoperire se reconstituie astfel:
O tabletã tampon pentru acoperire (coating buffer) se dizolvã în 100 ml apã bidistilatã ºi se obþine 
o concentraþie de 50mM a soluþiei tampon carbonat-bicarbonat, care conþine 0,02% NaN3            

(pH = 9,6). Anticorpii - IgG folosiþi pentru cãptuºirea godeurilor microplãcii se dilueazã de 1000 X 
în tamponul de acoperire.

De exemplu:  20 µl  IgG în 20 ml de soluþia tampon pentru acoperire reconstituitã.
Cantitatea de soluþie de anticorpi se calculeazã în funcþie de numãrul probelor de testat, þinând 
cont cã în fiecare godeu se repartizeazã 200 µl de anticorp ºi godeurile de la margine plãcilor 
sunt lãsate goale. Se folosesc vârfuri de pipete noi, sterile pentru a preveni contaminarea 
anticorpului de acoperire concentrat. Anticorpului de acoperire preparat se amestecã bine ºi se 
repartizeazã imediat prin pipetare în fiecare godeu. Dupã repartizarea anticorpului  plãcile se 
acoperã cu parafilm sau cu capace specifice ºi se incubeazã la 30 ºC timp de 4 ore sau la 4-6  ºC 
peste noapte.

1. Marcarea sau acoperirea cu anticorpi a suprafeþei godeurilor microplãcii. 

1. a. Spãlarea microplãcilor ELISA
Se golesc godeurile într-un container de reziduuri, se umplu cu tampon de spãlare ºi apoi 

se golesc repede. Se repetã spãlarea de 3 – 4 ori ºi se îndepãrteazã orice urmã de lichid prin 
scuturare ºi întoarcere pe o hartie de filtru. 

Soluþia tampon pentru spãlare se reconstituie astfel: 
În kiturile comerciale acest tampon se prezintã sub formã de tablete (5 sau 10) de cate 10 g 
fiecare sau plicuri (1 sau 2) de câte 50 g fiecare. Se dizolvã 1 tabletã în 1000 ml apã dublu 
distilatã rezultând o soluþie tampon fosfat care conþine 10 mM NaCl, 3 mM KCl ºi 0,05% Tween 
20. Acest tampon se poate folosi în 2 zile sau pentru pãstrare se adaugã azida de sodiu (pentru a 
preveni creºterea microbilor).

 
Azida de sodiu este prezentã în tampoane ºi este toxicã dacã este inghiþitã ºi iritantã în 

contact cu pielea, ochii, mucoasele.
 

Notã: Folosiþi doar microplãci acoperite proaspãt nu pãstrate pentru utilizãri ulterioare.

ATENTIE!
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1. Prepararea si repartizarea antigenului

3. Prepararea ºi repartizarea conjugatului (incubarea anticorpului marcat cu enzima)

În acestã etapã are loc incubarea antigenului care este reprezentat de extractul obþinut 
prin mojararea probelor. Materialul vegetal se mojareazã într-un  tampon de extracþie specific. 

Soluþia tampon de extracþie se reconstituie astfel: 
Peste 100ml de soluþie concentratã de 10X  se adaugã apã bidistilatã pânã la 1000 ml. Rezultã 
astfel o soluþie tampon Tris 20Mm conþinând 137 mM NaCl, 3mM KCl, 2% PVP 24kD, 0,05% 
Tween 20 ºi 0,02% NaN . Este bine sã se prepare doar cantitatea de tampon de extracþie care 3

este necesarã pentru o zi de lucru. Dacã se pãstreazã soluþia la temperatura camerei se 
recomandã adãugarea azidei de sodiu 0,2 g/l (0,02%).

Prepararea probelor - extracþia
Se recomandã ca proporþia între probã ºi tamponul de extracþie sã fie 1:20 sau între 0,2 - 

1 g greutate material vegetal proaspãt în 10 ml tampon. Probele pot fi mãcinate în pungi pentru 
probe speciale folosind un omogenizator. Metoda se recomandã când se proceseazã un numãr 
mare de probe. Tot acum se repartizeaza ºi controlul pozitiv (+) si negativ (-). Aceste controale 
sunt liofilizate ºi trebuie reconstituite cu apa. Înainte de deschidere, flacoanele se þin 15 minute la 
temperatura camerei. Se pastreaza la 4 ºC  dar dupã reconstituire trebuie pastrate la - 20 ºC 
pentru a fi folosite mai tarziu. Se repartizeazã din fiecare probã 200 µl în godeul stabilit folosind 
pipete unicanal. Este bine sã se lucreze fiecare proba în duplicat pe placã pentru a preveni 
reacþiile adverse. Se repartizeazã 200 µl control pozitiv în godeul pentru control pozitiv ºi 200 µl 
control negativ în godeul corespunzãtor urmãrind diagrama de testare realizatã anterior. Se 
acoperã plãcile cu parafilm sau cu capace specifice ºi se incubeaza la 4 – 6 ºC peste noapte. Se 
scot ºi se spalã ca ºi în pasul 1a.

Conjugatul este format din anticorp (IgG ) policlonal conjugat cu fosfataza alcalina (AP). În 
kiturile comerciale este concentrat ºi se prezintã în flacoane de 0,1 ml pentru 480 de teste sau 
0,2 ml pentru 960 de teste. Conjugatul se dilueazã de 1000 X în soluþia tampon conjugat.

Soluþia tampon pentru conjugat (conjugat buffer) se obþine astfel:
Tamponul conjugat 10 ml soluþie concentratã de 10 X se reconstituie pânã la 100 ml cu apã 
bidistilatã ºi rezultã o soluþie tampon Tris 20mM conþinând 137mM NaCl, 2% PVP 24kD, 1% 
PEG 6kD, 0,05% Tween 20 si 0,02% NaN . Cantitatea necesarã se calculeazã în funcþie de 3

numãrul probelor respectiv al godeurilor þinând cont cã se repartizeazã tot 200 µl în fiecare 
godeu. Întotdeauna preparaþi enzima conjugat cu 10 minute înainte de folosire. La sfârºit se 
acoperã cu parafilm ºi se incubeazã la 30 ºC timp de 5 ore. Se scot ºi se spalã ca ºi în pasul 1a. 
Se vor face observaþii atente ca în godeuri sã nu rãmânã bule de aer în urma acestei spãlãri.

4. Prepararea substratului ºi repartizarea 
 În aceastã etapã reacþia de culoare în prezenþa substratului indicã proba infectata. În 
kiturile folosite, substratul este reprezentat de tablete care conþin fiecare 20 mg de  para nitro 
fenilfosfat (pNPP). Acestea se folosesc dizolvate în tamponul specific pentru substrat. Se 
adaugã o tabletã pNPP (20mg) în 20 ml soluþie tampon substrat cu 15 minute înainte de folosire 
(1 mg/ml). 

Soluþia tampon pentru substrat (substrate buffer) se reconstituie astfel:
20 ml solutie concentratã de 5 X se reconstitue cu apã bidistilatã pânã la 100 ml. Acest tampon 
conþine dietanolamina 1 M pH 9,8 si 0,02% NaN. Substratul (pNPP tableta) se reconstituie astfel:
Se dizolvã 1 tabletã per 20ml soluþie tampon pentru substrat, reconstituitã conform modelului de 
mai sus ºi se obþine o soluþie cu o concentraþie de 1 mg/ml. Substratul se repartizeazã cu pipeta 
cate 200 µl în fiecare godeu. Incubarea se face la temperatura camerei (18 – 25 ºC) în întuneric. 
Dupã 30 – 120 minute se observã reacþia ºi apariþia culorii galbene sau se mãsoarã densitatea 
opticã în godeurile de testare de pe placã la fotometru la 405 nm. La un cititor diferenþiat citiþi ºi la 
405 nm ºi la 495 nm pentru a reduce riscul erorilor. Godeurile în care apare reacþia de culoare 
indicã rezultate pozitive iar cele în care nu apare o reacþie de culoare semnificativã indicã 
rezultate negative.
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Rezultate – interpretare
O probã este consideratã pozitivã dacã media absorbanþei este de 3 X mai mare decât 

valoarea medie a absorbanþei controlului. Ar fi de preferat ca valorile controalelor sã fie mai mici 
decât 0,100 unitãþi de absorbanþã. Cut-off = valoarea medie (A1-D1) x 3. Rezultatele sunt 
valabile doar dacã godeurile cu control pozitiv au dat rezultate pozitive ºi godeurile cu controlul 
negativ ºi cele goale au rãmas necolorate. Dacã testul nu este valabil trebuie repetat cu extract 
din probe proaspete. Proble care sunt aproape de cut-off trebuie retestate sau testate folosind o 
metodã alternativã valabilã.

2.4.4.2. Polimerase chain reaction (PCR)
2.4.4.2.1. Consideraþii generale - principiul metodei

PCR este o tehnicã utilizatã în biologia molecularã folositã pentru amplificarea 
exponenþialã a unei secvenþe de ADN þintã. În biologia vegetalã, tehnica PCR este utilizatã în 
diagnoza unor boli a cãror agenþi patogeni sunt virusuri, bacterii, fitoplasme. PCR este un test 
rapid, specific ºi sensibil care la cãpºun poate fi folosit pentru detectarea ºi diagnosticarea 
virusurilor RpRSV, SLRV (ribovirusuri ) ºi SVBV (adenovirus) .
 PCR – Polimerase Chain Reaction  (reacþie de polimerizare a catenelor) este o reacþie de 
amplificare in vitro a unei secvenþe de ADN în prezenþa tuturor ingredientelor necesare. PCR se 
bazeazã pe douã proprietãþi fundamentale ale acizilor nucleici: denaturarea reversibilã a ADN 
dublucatenar la încãlzirea la temperaturã înaltã ºi pe complementaritatea bazelor azotate. Orice 
ADNc la încãlzire peste o anumitã temperaturã (de obicei peste 80 ºC) se desface  (topeºte) 
rezultând douã monocatene ADNmc complementare. La rãcire orice ADN ”topit” (denaturat) se 
reface pe baza complementaritãþii bazelor azotate. O monocatenã rezultatã din denaturarea 
termicã reface duplexuri la rãcire cu orice catenã ADN complementar din amestecul de reacþie. 
Pe acestã proprietate se bazeazã etapa de aliniere (hibridizare) a primerilor ce se folosesc în 
PCR. Pentru ca o amplificarea sã aibã loc sunt necesare urmãtoarele componente principale: 
doi primeri ologonucleotidici, nucleotide libere, o polimerazã termostabilã, ioni de magneziu, 
soluþie tampon de amplificare cu rol de mediu de reacþie.

Componentele reacþiei PCR
 1. ADN-ul de amplificat este extras din proba biologicã (in cazul adenovirusurilor).

2. Tamponul de amplificare (PCR buffer) care se procurã de obicei cu ADN polimeraza Taq. 
Poate conþine sau nu Mg Cl .2

+3. Clorura de magneziu MgCl  furnizatã de regulã cu ADN polimeraza Taq, Mg²  fiind un 2

activator al celor mai multe polimeraze. Concentraþia de MgCl cea mai obiºnuitã este de 1,5mM 2 

în tubul de reacþie, dar poate fi diferitã de la protocol la protocol.
4. Primerii sau amorsele reprezintã o componentã foarte importantã a reacþiei. Primerii sunt 

secvenþe scurte de ADN ºi sunt specifici secvenþei cãutate în proba biologicã ei asigurând 
specificitatea amplificãrii. Primerii se comandã la furnizori specializaþi pe baza secvenþelor 
preluate din literaturã sau bãnci de gene. Primerii sunt întodeauna o pereche alcãtuitã din primer 
sens sau 5` - 3` sau ”forward” (F) ºi primer antisens sau   3` - 5`  sau ”reverse” (R). În acest fel 
perechea de primeri va delimita secvenþa ADN þintã de amplificat. La cãpºun, primerii 
recomandaþi pentru fiecare virus în parte sunt cei redaþi în Tabel 7. 

Virusurile
Numele 

primerului
Secventa (5`-3`)

Tm 
(oC)

Marime
a (bp)

Referinta 
bibliografica

Raspberry 
ringspot 
virus

RpRSV–F 1 TGTGTCTGGCTTTTGATGCT

61 385
Ochoa-Corona 
et al., 2005RpRSV–R 1 GAGTGCGATAGGGGCTGTT

Strawberry 
latent 
ringspot 
virus

SLRSV -F CCTCTCCAACCTGCTAGACT

55 497
Postman et 
al., 2004SLRSV-R AAGCGCATGAAGGTGTAACT

Strawberry 
vein banding 
virus

SVBV deta AGTAAGACTGTTGGTAATGCA

55 422
Thompson et 
al., 2004SVBV detb TTTCTCCATGTAGGCTTTGA

Tabel 7.  Primeri PCR utilizaþi pentru detectarea virusurilor la cãpºun
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5. ADN polimeraza Taq este o enzimã polimerazã capabilã sã citeascã matriþa ADN (identificã 
secvenþa nucleotidicã originalã) ºi creazã o nouã catenã complementrã cu cea originalã alipind 
una câte una deoxinucleotidele (dNTP) din amestecul de reacþie. 

6. dNTPs – deoxinucleotidele ajutã Taq sã constitue noile catene de ADN. Se introduc în 
cantitãþi echimolare pentru ca probabilitatea de a fi corect adugate în catenele noi sã fie egalã 
pentru fiecare din cele patru deoxinucleotide.

7. Apã distilatã deionizatã ultrapurã (dd H O).2

Etapele detecþiei la nivel molecular sunt:
1. Extragerea ADN (ARN) din proba biologicã;
2. Reverstranscrierea ARN (copierea acestuia cu reverstranscriptazã) în cazul ribovirusurilor 

rezultând o copie complemntarã de ADN (ADN c);
3. Amplificarea propriu –zisã, PCR a ADN cu urmãtoarele etape: 

a) hot start pentru unele ADN polimeraze conform specificaþiilor producãtorilor;
b) denaturarea iniþialã
c) ciclizarea termicã între 25 – 40 cicluri repetitive

 - denaturarae termicã 
- alinierea primerilor
- extensia primerilor

d) extensia finalã
4. Vizualizarea (evidenþierea) ampliconilor. Sunt multe metode între care electroforeza în gel 

de agarozã ºi colorarea cu bromurã de etidiu.
Concomitent cu probele se supune electroforezei ºi un marker adecvat care conþine un 

numãr prestabilit de benzi de ADN de lungimi cunoscute. Se observã poziþia benzilor de 
amplificare relativ la benzile markerului. Parametrii ciclurilor de temperaturã ºi reactivii utilizaþi 
sunt factori critici pentru succesul reacþiei PCR, cele mai importante elemente care trebuie avute 
în vedere fiind secvenþa þintã de ADN, primerii, polimeraza, soluþia tampon, nucleotidele libere ºi 
numãrul ciclurior de amplificare. 

2.4.4.2.2. Laboratorul de testare
Pentru testele moleculare este necesar sã existe un spaþiu adecvat, dotat corespunzãtor 

care sã asigure o desfãºurare bunã a activitãþii ºi obþinerea unor rezultate de încredere. Diverse 
documente de specialitate prezintã cerinþele tehnice pe care trebuie sã la respecte laboratoarele 
de testare în domeniu pentru a evita în special contaminãrile. Sursele de contaminare principale 
sunt: aerosolii, testare în paralel a mai multor probe, particulele rezultate în timpul pregãtirii 
probelor. Standardele (Standardul SR EN ISO 24276:2006) recomandã ca pentru fiecare etapã 
de lucru sã fie alocat un spaþiu astfel ca activitãþile sã fie separate în minim 4 categorii dar cu 
asigurarea unui flux analitic unidirecþional: 

- pregãtirea probelor (mãrunþire, omogenizare, obþinerea probei test);
- extracþia acidului nucleic din proba test;
- pregãtirea reacþiei de amplificare (Master mix);
- amplificãrile PCR ºi etapa post PCR dacã este cazul.

 O astfel de organizare se gãseºte ºi în cadrul Laboratorului de virologie – culturi de 
þesuturi situat în cadrul ICDP Piteºti, Mãrãcineni, Argeº, precum ºi la SCDP Bistriþa.
 Trebuie sã þinem cont ºi de buna practicã de laborator care recomandã: folosire mãnuºilor 
de unicã folosinþã, halate dedicate fiecãrei încãperi, vârfuri de pipetã sterile ºi cu barierã de 
protecþie pentru aerosoli, pipete unicanal dedicate fiecãrei etape de lucru, curãþarea spaþiului ºi a 
echipamentelor de lucru dupã fiecare operaþiune. Pentru asigurarea calitãþii analizelor efectuate 
este necesarã calibrarea ºi etalonarea echipamentelor. Operaþiile trebuie sã se desfãºoare în 
condiþii optime de temperaturã ºi umiditate, o atenþie deosebitã trebuind acordatã setãrii 
reacþiilor de amplificare. 
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2.4.4.2.3. Echipmente - reactivi 
- Tuburi sterile pentru microcentrifugã de 1,5 ml, 2,0 ml;
- Pipete de 0-2 µl, 2-20 µl, 20 -200 µl ºi vârfuri sterile;
- Balanþe;
- Microcentrifugã (la temperatura camerei);
- Congelator/frigider;
- Vortex;
- Agitatoare magnetice;
- Echipament de electroforezã
- Maºinã de fãcut gheaþã
- Termocycler- bloc de temperaturã, maºinã PCR
-  Azot lichid
-  Agarozã
- Alcool 100%
- Kit pentru extractie ADN sau ARN (ex. Qiagen DNeasy/ RNeasy ® Plant Mini Kit);
- 20% (W/v) Sarkosyl (dacã se foloseºte protocolul modificat de MacKenzie et al., 1997);
- 0,2 M acetat de sodiu –pH 5,0 (dacã se foloseºte protocolul modificat de MacKenzie et al., 

1997);
Pentru 100 ml: acetat de sodiu 16,406 g. pH –ul se ajusteazã la 5 cu acid acetic.

Albumina din ser de bovinã este inclusã în reacþia PCR pentru a contracara inhibitorii din þesutul 
de Fragaria.

2.4.4.2.4.  Metoda reverse transcription PCR (transcripþie inversã) ºi PCR
2.4.4.2.4.1. Metoda PCR recomandatã la cãpºun pentru ribovirusuri (RpRSV ºi SLRSV)

Cele mai importante caracteristici ale extractelor utilizate în analizele PCR sunt calitatea, 
cantitatea ºi puritatea, care, dacã nu sunt satisfãcãtoare reduc sensibilitatea metodei sau fac 
imposibilã testarea. Extracþia acidului nucleic din þesutul vegetal necesitã liza celulelor, 
inactivarea nucleazelor, separarea de substanþele inhibitoare (resturi ale celulei, compuºi 
organici din mediul celuler, reactivi, etc.). Distrugerea membranei celulere ºi inactivarea 
nucleazelor intracelulare pot fi combinate în cadrul aceleiaºi etape, o singurã soluþie putând 
conþine detergent pentru solubilizrea membranei celulare ºi sãruri pentru denaturarea 
enzimelor. Îndepãrtarea resturilor celulare se face prin filtrare, extracþie sau precipitare. Aceste 
procedee pot fi realizate succesiv sau concomitent, fiecare presupunând folosirea unor metode 
ºi reactivi specifici. Dupã extracþie se realizeazã spãlarea/îndepãrtarea reactivilor ºi a unor 
eventuale substanþe nedorite prin noi etape de filtrare sau precipitare. Analitul este apoi eluat sau 
resuspendat, obþinânduse extractul de acid nucleic. Pentru a putea fi folosite în laboratoare de 
diagnozã este necesarã dezvoltarea unor protocoale robuste ºi ieftine de extracþie a ADN ºi/ sau 
ARN din þesutul plantei. Costurile sunt încã ridicate comparativ cu testul ELISA datoritã extracþiei 
ºi enzimelor, cu atât mai mult cu cât multe din virusurile plantelor au ARN ceea ce presupune 
costuri suplimentare cu revers transcriptaza. Revers transcriptaza este enzima capabilã sã 
copieze o matrice de ARN producând o copie complementarã de ADN numitã ADNc care va servi 
ca matrice pentru reacþia PCR. Desi sunt mai costisitoare, sensibilitatea de detectie a acestor 
tehnici este mult superioara testului ELISA. De aceea, utilizarea lor in unele activitati precum 
producerea materialului saditor din categorii biologice superioare este imperios necesara in 
detectia unor virusuri si fitoplasme.

1. Extracþia (purificarea) ARN total din þesuturi vegetale
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 Protocolul descris în ”Isolation of Total RNA from Plant Cell and Tissues and Filamentous 
Fungi” din manualul cu instrucþiuni RNeasy ® Plant Mini Kit (Qiagen Cat. No. 74904), Tabel 8, 
dupã cum urmeazã:

1. Se cântãresc cu atenþie 0,1 g þesut de frunzã.
2. Se mojareazã þesutul în prezenþa azotului lichid în mojar cu pistil, apoi pudra de þesut cu 

azotul lichid se transferã într-un tub de microcentrifugã de 2 ml si se tine pe gheata pana la pasul 
urmator

3. Se adaugã 450 µl tampon RLT (guanidine thiocianate) ºi se mixeazã la Vortex. O scurtã 
incubare de 1-3 minute la 56 ºC poate ajuta la sfãrâmarea þesutului.

4. Se pipeteazã  lisatul direct în coloana de centrifugare QIAshredder  (lila) plasatã într-un tub 
de colectare de 2 ml.

5. Se centrifugheazã timp de 2 minute la 13 000 – 16 000 rpm.
Centrifugarea prin coloanã QIAshredder îndepãrteazã resturile celulare ºi, simultan, 
omogenizarea lizatului. În timp ce foarte multe dintre resturile de celule sunt reþinute pe coloana 
QIAshredder, o cantitate foarte micã de resturi de celule vor forma pastile în tubul de colectare. 
Supernatantul care se va folosi în etapele ulterioare se transferã cu grijã într-un nou tub de 
centrifugã fãrã a deranja sedimentul.

6. Se adãugã 0,5 ml etanol 96-100% în lizat ºi se amestecã imediat prin pipetare. Nu se 
centrifugheazã. Se trece imediat la pasul 7.
Notã: 

- volumul lizat poate fi mai mic decât 450 µl din cauza pierderii în timpul omogenizãrii.
- precipitatele pot fi vizibile dupã adãugarea etanolului. Acest lucru nu afecteazã 

procedura.
7. Se transferã eºantionul (650µl) incluzând orice precipitat care se poate forma, într-o 

coloanã de centrifugã RNeasy (roz) plasatã într-un tub de colectare de 2 ml. Se închide capacul 
uºor.  

8. Se centrifugheazã timp de 15 s, la 10000 rot / min. Se evitã curgerea. Tubul de colectare se 
reutilizeazã în etapa 9.
Dacã volumul probei este mai mare de 700 µl, se centrifugheazã succesiv în  aceeaºi coloanã de  
centrifugã RNeasy. Evitaþi curgerea dupã fiecare centrifugare. 

9. Se adauga 700 µl tampon RW1 in coloana de centrifugare RNeasy. Se închide capacul 
uºor ºi se centrifugheazã timp de 15 s, la 8000xg (10000rot / min), pentru a spãla coloana de 
membrane. Se evitã curgerea.
Reutilizarea tubului de colectare în etapa 10.
Notã:
 - dupã centrifugare, îndepãrtaþi cu atenþie coloana de centrifugare RNeasy de la tubul de 
colectare, astfel încât coloana sã nu curgã. Asiguraþi-vã cã tubul de colectare s-a golit complet.

10. Se adaugã 500 µl de tampon RPE în coloana de centrifugare RNeasy. Se închide capacul 
uºor, ºi se centrifugheazã timp de 15 s, la  (10000 rot/min) pentru a spãla coloana de membrane. 
A se evita curgerea. 
Reutilizarea tubului de colectare în etapa 11.
Notã:

- Tamponul RPE  este adãugat sub forma concentratã. Asigurati-vã ca etanolul este 
adãugat la tamponul RPE înainte de incepere.

11. Se adaugã 500 µl tampon RPE coloana de centrifugare RNeasy. Se închide uºor capacul 
ºi se centrifugheazã 2 minute la 10000 rot-min pentru spãlarea coloanei de membrane. 
Centrifugarea îndelungatã usucã membrana pe coloanã de spin. Etanolul rezidual poate 
interfera cu reacþiile anterioare
Notã:

- dupã centrifugare, se scoate cu grijã coloana din tubul de colectare evitând curgerea.
 În caz contrar va avea loc acumulare de etanol.

 Urmãtoarele metode pot fi folosite pentru extracþie ARN total: 
1. 1
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12. Opþional: aºezaþi coloana de centrifugare RNeasy într-un nou tub de colectare a 2 ml ºi 
aruncaþi tubul de colectare vechi prin curgere (vãrsare). Se închide capacul uºor ºi se 
centrifugheazã la vitezã maximã timp de 1 min.
Se efectueazã acest pas pentru a elimina orice posibilã acumulare a tamponului RPE.

13. Se aºeazã coloana de centrifugare RNeasy într-un nou tub de colectare de 1,5 ml. Se 
adauga 30-50 µl apã liberã de RNase. Se închide capacul uºor ºi se centrifugheazã pentru 1 
minut la 10000 rot-min pentru eluarea ARN ului.

14. Dacã ranamentul aºteptat pentru ARN este mai mare de 30 µg , opþional se repetã pasul 
13 folosind alþi 30 – 50 µl apã liberã de Rnase sau folosind eluatul de la pasul 13.
Se eticheteazã tubul ºi se pãstrezã la - 80 ºC± 5 ºC.

 RNeasy  Plant Mini Kit (Qiagen Cat. No. 74904 cu modificarea tamponului de 
extracþie (MacKenzie et al., 1997)

1. Se mojareazã 0,1 g þesut de frunzã (1/10; w/v) în tampon de extracþie  compus din 4 M 
guanidine isocianat, 0,2 M acetate de sodiu (pH 5,0),  25 mM EDTA, 2,5% PVP – 40.

2. Se transferã extractul omogenizat într-un tub de microcentrifigã conþinând 100 µl de sarkosil 
20% pe ml de omogenat.

3. Incubare 10 minute la 70 ºC cu agitare intermitentã.
Se vor urma etapele 4 - 13 din protocolul descris în ”Isolation of Total RNA from Plant Cell and 
Tissues and Filamentous Fungi” din manualul cu instrucþiuni RNeasy   Plant Mini Kit (Qiagen 
Cat. No. 74904).

  Metoda de extracþie ARN pe bazã de siliciu (Menzel et.al., 2002)
1. Se macinã 0,2-0,5 g þesut de frunzã (1/10, w/v) în tampon de extracþie(clorhidrat de 

guanidinã 6M, acetat de sodiu 0,2M, EDTA 25 mM, 2,5 % w/v PVP-40 corectat la pH�T5 cu acid 
acetic)

2. Se transferã 500µl de extract, omogenizat într-un tub de microcentrifugã conþinând 100 µl 
de SDS – sodium dodecil sulfat 10% w/ v.

3. Se incubeazã la 70°C pentru 10 minute, agitând intermitent, apoi se pune pe gheaþã timp de 
5 minute.

4. Se centrifugheazã la 13000 rot/min timp de 10 minute.
5. Se transferã 300 µl supernatant într-un nou tub de microcentrifugã ºi se adaugã 300 µl 

tampon puternic salin (iodit de sodiu 6 M,  sulfit de sodiu 0,15M).
6. Se incubeazã la temperatura camerei timp de 10 minute agitând intermitent.
7. Se centrifugheazã la 3000 rot/min timp de 1 minut ºi se aruncã supernatantul.
8. Se repune  fragmentul în 500 µl de tampon de spãlare (tris-HCl 10 mM cu pH 7,5, EDTA 0,05 

mM, NaCl 50mM, etanol absolut 50% v/v), se centrifugheazã la 3000 rot/min timp de 1 minut ºi 
se aruncã supernatantul. Se repetã acest pas de spãlare.

9. Se centrifugheazã la 3000 rot/min ºi se îndepãrteazã orice tampon de spãlare rãmas din 
extractul concentrat.

10. Se pune fragmentul (pastila) în tampon TE (Tris+HCl 10mM cu pH 7,5, 0,05 mM EDTA)
11. Se incubeazã la 70°C timp de 4 minute apoi se centrifugheazã la 13000 rot/min timp de 5 

minute.
12. Se transferã 100 µl de supernatant la un tub de microcentrifugã steril, liber de nucleazã , 

având grijã sã nu deranjeze pastila. 
Se va pãstra la -80°C.

1.2.  

1.3.
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Tabel 8. Componentele RNeasy ® Plant Mini Kit Qiagen pentru extragerea 

ARN total din celule ºi tesuturi de plantã 

Qiagen RNeasy ® Plant Mini Kit
Cat. No.

(50)
74904

Coloane de centrifuga mini RNeasy (roz) 50
Coloane de centrifuga QIAshredder  (lila) 50

Tub de colectare 1,5 ml 50
Tub de colectare 1,5 ml 50

Tampon RLT 45 ml

Tampon RLC 45 ml
Tampon RWL 45 ml
Tampon RPE concentrat 11 ml
Apa libera de RNase 10 ml

Manual 1

Se poate executa RT – PCR în unul sau doi  paºi de reacþie. Acest document prezintã reacþia RT 
– PCR intr-un pas  folosind primerii specifici menþionati în Tabelul 7. 
 Amplificarea are loc într-un volum final de 20 µl. În tubul de reacþie se adaugã componentele de 
reacþie menþionate în  Tabel 9 sau Tabel 10, care permit degradarea particulei virale ºi reacþia 
RT-PCR. Se închide tubul ºi se noteazã cu numãrul probei.
Pentru fiecare set de reacþie RT - PCR trebuie incluse urmãtoarele controale:

a) control pozitiv  cu ARN de la probe ºtiute infectate cu RpRSV ºi respectiv cu SLRV.b) control 
negativ cu ARN din þesut din plante sãnãtoase. Menþionãm cã aceste tipuri de controale pot fi 
achiziþionate de la diverse firme care produc antiseruri cum ar fi Agdia Inc. USA, Loewe 
Germania, Bioreba Elveþia, etc. Tuburile se vor aºeza în termocycler unde se vor parcurge toate 
ciclurile conform condiþiilor listate în Tabel 11.

2. Procedeul RT – PCR pentru virusurile RpRSV ºi SLRV

Tabel 9. Componentele generice ale mediului de reacþie pentru one step RT - PCR

Reactivul Volumul pe reactie (µl)

H2O sterila 11,7
10 x tampon PCR (Invitrogen) 2,0
50 mM MgCl2 0,6
10 mM dNTPs 0,4
10 mg/ml BSA (Sigma A 7888) 1,0
5 µM primer forward 1,0
5µM primer reverse 1,0
0,1 M DTT 1,0
5 u/µl Platinium Taq DNA polymerase 
(Invitrogen 10966-026)

0,1

40U/µl RnasinPlus (Promega N261A) 0,15
200 U/µl SuperScript II Reverse 
Transcriptase (Invitrogen 18064 – 014)

0,05

RNA template 1,0
Total 20
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Tabel 10. Componentele generice ale mediului de reacþie pentru one step RT–PCR 
reaction folosind Super Script™ III One Step RT –PCR System 

cu Platinium® Taq DNA polymerase

Reactivul Volumul pe reactie (µl)

H2Odeionizata sterila 2,6 6,2
2 x Reaction mix 5,0 10,0
5 µM primer forward 0,5 1,0
5µM primer reverse 0,5 1,0
Super Script™ III RT/Platinium® 
Taq Mix (Invitrogen 12574-026

0,4 0,8

RNA template 1,0 1,0
Total 10,0 20

Tabel 11. Condiþiile generice ale ciclului PCR

Etapa Temperatura Timpul Nr. cicluri

Sinteza ADNc
doar RT-PCR 

50°C 30 min 1

Denaturarea initiala 94°C 5 min 1
Denaturarea 94°C 30 s

35Alinierea primerilor 55°C 30 s
Alungirea 72°C 45 s
Alungirea finala 72°C 10 min 1

2.4.4.2.4.2. Metoda recomandatã pentru adenovirusuri (SVBV)

1. Extracþia (purificarea) ADN total din þesuturi vegetale
Extracþia ADN ului total se poate face conform protocolului standard folosind Qiagen 

DNeasy ®Plant Mini Kit (Qiagen Cat. No. 69104), a cãrei componenþã este redatã în Tabel 
12.
De ºtiut înainte de a începe lucrul:

- Tamponul AP  poate dezvolta o culoare galbenã la depozitare. Acest lucru nu afecteazã 1

procedura.
- Toate etapele de centrifugare sunt realizate la temperatura camerei (15°C-25°C) într-o 

microcentrifugã.
Lucruri de fãcut înainte de a începe lucrul:

- Tampoanele AP  ºi AW  concentrate pot forma precipitate în timpul depozitãrii. Dacã este 1 1

necesar, se încãlzeºte la 65°C pânã la redizolvare (înainte de a adãuga etanol la tampon AW1). 
Nu încãlziºi tamponul AW1 dupã adãugarea etanolului.

- Tampoanele AW ºi tampon AW  sunt furnizate sub formã concentratã. Înainte de prima 2 1

utilizare, se va adãuga o cantitate apropiatã de etanol conform indicaþiilor de pe sticla, pentru a 
obþine o soluþie de lucru.

- Preîncãlziþi o baie de apã sau bloc de încãlzire la 65°C.
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Procedura
1.Þesuturile vegetale cu o greutate mai micã sau egalã cu 100 mg umedã sau mai micã sau 

egalã cu 20 mg þesut liofilizat pot fi mãcinate ºi transformate într-o pulbere finã cu azot lichid 
folosind un mojar cu pistil. Se transferã pulberea de þesut ºi azotul lichid într-un tub dimensionate 
care permite azotului lichid sã se evapore. Nu se lasã eºantionul sã se dezgheþe. Se trece 
imediat la pasul 7.

2. Se adaugã 400 µl tampon AP1 ºi 4 µl soluþie stoc RNase A (100mg/ml) la maxim 100 mg 
greutate umedã sau 20 mg uscatã þesut vegetal sau fungic distrus ºi se agitã bine la vortex.
Nu trebuie sã fie vizibile smocuri de þesut. Se agitã sau se pipeteazã în continuare pentru a 
elimina orice smoc. Smocurile de þesut nu vor liza în mod corespunzãtor ºi, prin urmare, vom 
avea ca rezultat un randament mai redus de ADN.
Notã: Nu amestecaþi înainte de folosire tampon AP1 ºi RNase A.

3. Se incubeazã mixtura timp de 10 minute la 65. Se amestecã de 2 sau 3 ori în timpul 
incubaþiei prin inversarea tubului.
La acest pas are loc lizarea celulelor.

4. Se adaugã 130 µl tampon P3 în lizat, se amestecã, se incubeazã timp de 5 minute pe 
gheaþã.
La acest pas are loc precipitarea detergenþilor, proteinelor ºi a polizaharidelor.

5.  Recomandare centrifugarea lizatului pentru 5 minute la 20000 x g/ 14000rpm.
Câteva materiale vegetale pot genera lizate vâscoase ºi mari cantitãþi de precipitat. Aceasta 
poate apãrea la ruperea ADN ului în urmãtorul pas (vezi filtrarea lizatului cu QIAshredder, pagina 
19 din manual Qiagen). În acest caz se obþin rezultate bune dacã precipitatul este centrifugat 5 
minute la 20000 x g/ 14000 rpm. Dupã centrifugare se adaugã supernatant în coloana 
QIAshredder ºi se continuã cu pasul 6.

6. Se transferã lizatul in coloana QIAshredder (lila) plasat într-un tub de colectare de  2 ml, ºi se 
centrifugheazã timp de 2 minute la 20000 x g/ 14000 rpm. Ar putea fi necesar sã se taie capãtul 
de pe vârful pipetei pentru a aplica lizat în coloana QIAshredder. Coloana QIAshredder eliminã 
majoritatea precipitatelor ºi a resturilor celulare, dar o cantitate micã va forma o pastilã în tubul 
de colectare. Se va avea grijã sã nu deranjãm aceastã pastilã la pasul 7.

7. Se transferã fracþiunea de la pasul 6 într-un nou tub fãrã a deranja pastila de la pasul 6. 
Normal se recupereazã 450 µl din lisat. 

8. Se adaugã 1,5 volume tampon AW1 pentru spãlarea lizatului ºi se amestecã prin pipetare.
Pentru exemplificare la 450 µl lisat se adaugã 675 tampon AW1. Se reduce cantitatea de tampon 
AW1 dacã volumul de lizat este mic. Se poate forma un precipitat dupã adãugarea tamponului 
AW1, dar acesta nu afecteazã procedura.
Asiguraþi-vã cã etanolul a fost adãugat la tamponul AW1. 
Notã: 
   - Asiguraþi-vã cã etanolul a fost adãugat la tamponul AW1. 
 - Este importantã pipetarea tamponului AW1 direct pe lizatul spãlat ºi sã se amestece imediat.

9. Se pipeteazã 650 µl amestec de la pasul 8 incluzând orice precipitat format, într-o coloanã 
DNeasy plasatã într-un tub de 2 ml. Se centrifugheazã timp de 1 minut la 6000 x g /8000 rpm ºi se 
evitã curgerea. Se reutilizeazã tubul la pasul 10.

10. Se repeta pasul 9 cu restul de probã. Se evitã curgerea .
11. Se pune coloana DNeasy într-un nou tub de 2 ml, se adaugã 500µl tampon AW2 ºi se 

centrifugheazã timp de 1 minut la 6000 x g (8000 rpm). Se evitã curgerea, iar tubul se refoloseºte 
la pasul 12.
Asiguraþi-vã cã a fost adãugat etanol la tamponul AW2.

12. Se adaugã 500 µl tampon AW2 în coloana DNeasy ºi se centrifugheazã timp de 2 minute la 
20000 x g (14000rpm)pentru uscarea membranelor.
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13. Se transferã coloana DNeasy într-un tub de 1,5 sau 2 ml se pipeteazã 100 µl tampon AE 
direct pe membrana DNeasy. Se incubeazã timp de 5 minute la temperatura camerei ºi se 
centrifugheazã 1 minut la 6000 x g (8000rpm).
Eluarea cu 50 µl creºte concentraþia de ADN final dar reduce randamentul în ADN. 

14. Se repetã pasul 13. Un nou tub de microcentrifugã poate fi folosit la a doua eluare pentru 
prevenirea diluþiei primului eluat. Alternativ, tubul de microcentrifugã poate fi reutilizat pentru 
eluarea a doua pentru a combina eluatele. Vezi ”Eluarea” pagina 19 din handbook.

Notã:  Nu trebuie eluaþi mai mult de 200 µl într+un tub de 1,5 ml de centrifugã deoarece coloana 
DNeasy vine în contact cu eluatul.

Tabel 12. Componentele DNeasy ® Plant Mini Kit Qiagen pentru extragerea ADN total
DNeasy  Plant Mini Kit

Cat. No.
No. de preparate

(50)
74904

50
Coloane de centrifuga mini DNeasy (fara 
culoare)

50

Coloane de centrifuga mini QIAshredder  
(lila)

50

Tub de colectare 2 ml 50

Tampon AP 1 40 ml

Tampon P 3 20 ml

Tampon AW 1 concentrat 2 x 19 ml

Tampon AW 2 concentrat 17 ml

Tampon AE 2 x 12 ml

RNase A (100 mg/ml) 220 µl

protocol 1

2. Procedeul PCR pentru virusul SVBV
Amplificarea are loc într-un volum final de 20 µl. În tubul de reacþie se adaugã 

componentele de reacþie menþionate în  Tabel 13. Se închide tubul ºi se noteazã cu numãrul 
probei.

Tabel 13. Componentele generice ale mediului de reacþie pentru ºablonul ADN

Reactivul Volumul pe reactie (µl)

 

H2O sterila 11,8
10 x tampon PCR (Invitrogen) 2,0
50 mM MgCl2 0,6
10 mM dNTPs 0,4
10 mg/ml BSA (Sigma A 7888) 1,0
5 µM primer forward 1,0
5µM primer reverse 1,0
0,1 M DTT 1,0
5 U/µl Platinium Taq DNA poly merase 
(Invitrogen 10966-026)

0,2

RNA template 2,0
Total 20

 

Pentru fiecare set de reacþie PCR trebuie incluse urmãtoarele controale:
a) control pozitiv  cu ADN de la probe ºtiute infectate cu SVBV.
b) control negativ cu ADN din þesut din plante sãnãtoase.

Tuburile se vor aºeza în termocycler unde se vor parcurge toate ciclurile conform condiþiilor 
listate în Tabel 11.
 Analiza produºilor PCR prin electroforezã în gel de agarozã
 Urmãtorea etapã este analiza produºilor PCR prin electroforezã în gel de agarozã. Gelul 
se citeºte pe o masã UV sau la transiluminator. Fragmentele de ADN sunt vizibile la luminã UV 
(254 nm). Bromura de etidium se intercaleazã între perechile de baze de ADN ºi emit o luminã 
vizibilã prin fluorescenþã la expunerea la raze UV.
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