PROIECT ADER 7.5.3. ETAPA I- 2019
,, Identificarea bolilor fungice de lemn la viţa de vie prin metode moleculare”

SCDVV Blaj

SCDVV BUJORU

SCDVV MURFATLAR

SCDVV MINIŞ

OBIECTIVUL GENERAL
Dezvoltarea de noi metode analitice de identificare a ciupercilor lignicole patogene care provoacă
bolile lignicole la viţa de vie.
Obiective specifice:
OBIECTIVUL 1
Stabilirea strategiei de abordare a tematicii de cercetare.
OBIECTIVUL 2
Monitorizarea interrelaţiilor dintre factorii de risc biotici şi abiotici şi manifestarea bolilor lignicole
fungice în plantaţiile viticole studiate.
OBIECTIVUL 3
Detectarea moleculară a fungilor paraziţi interni ai lemnului viţei de vie.
OBIECTIVUL 4
Validarea metodei moleculare qPCR ca diagnostic util şi rapid în tehnologiile integrate de gestionare
durabilă a fungilor patogeni lignicoli ai viţei de vie.

SITUAŢIA BOLILOR LEMNULUI LA VIŢA DE VIE LA
NIVEL MONDIAL
 Bolile lemnului viței de vie (BLV) sunt considerate cele mai distrugătoare boli ale viței
de vie din ultimii treizeci de ani fiind în creștere rapidă în toate țările cultivatoare şi
sunt considerate în prezent una dintre cele mai relevante provocări pentru viticultură
(de la Fuente și colab. 2016).

 În cadrul economiei mondiale, costul pentru înlocuirea viței de vie moarte în plantaţii
este estimat la peste 1,5 miliarde de dolari pe an (Hofstetter și colab. 2012).

SITUAŢIA BOLILOR LEMNULUI LA VIŢA DE VIE LA
NIVEL NAŢIONAL
 În prezent pe baza ultimelor date statistice se poate afirma că, procesul de
uscare prematură a plantelor de viţă de vie este în extindere, atât în plantaţiile
tinere (5-8 ani) cât şi în cele de peste 15 ani.
 Speciile reprezentative, care induc moartea butucilor la viţa de vie,
semnalate în podgoriile din România sunt:
Eutypa lata, Phomopsis viticola, Phellinus igniarius, Stereum hirsutum,
Botryosphaeria obtusa, Cytospora vitis, Pestalozzia vitis izolate de pe trunchi şi
coarde, respectiv: Armillaria mellea, Rosellinia necatrix, Verticillium dahliae,
Roesleria hypogaea si Cylindrocarpon destructans, izolate de pe rădăcini.

PRINCIPALELE BOLI ALE LEMNULUI LA VIŢA DE VIE

Complexul Esca
(Apoplexie)

Podgorii mature şi bătrâne

Podgorii tinere

Boli (Figura 1)

Boli (Figura 2)

Excorioza

·Phaeomoniella
chlamydospora

·Diaporthe
ambigua

·Fomitiporia
mediterranea

·Diaporthe
neotheicola

·Phaeoacremonium
spp.

·Diaporthe
eres

·Stereum hirsutum
·Fomitiporia spp.

Eutipoza
·Eutypa lata
·Diatrypaceae
spp.

Înnegrirea şi moartea
braţelor(BDA)

Boala Petri

Boala înnegririi
trunchiului

·Botryosphaeriaceae
spp.

.Cephalosporium
acremonium

·Cylindrocarpon
spp.

·Lasiodiplodia
theobromae

·P.chlamydospora

·Campylocarpon
spp.

·Neofusicoccum
parvum
·Botryosphaeria
dothidea

·Phaeoacremonium
spp.
·Cadophora luteoolivacea

·Dactylonectria
·Ilyonectria
·Campylocarpon
·Cylindrocladiella
· Neonectria

Tabel 1. Principalele boli ale lemnului ale viţei de vie şi patogeni fungici care le cauzează.

C. Ciorchinii de pe lăstarii afectaţi de
eutipoză sunt copţi neuniform, de
dimensiuni mici şi în cazuri deosebite
se stafidesc şi cad.

A şi B, simptomele foliare ale
Eutipozei includ lăstari
atrofiaţi cu frunze decolorate
şi pe margini necrozate.

E. lăstarii, cordoanele şi / sau triunchiul
infectate atât de eutipoză, cât şi de
BDA dezvoltă cancere externe care
pot fi caracterizate prin zone aplatizate
ale lemnului.

D, secţiunea transversală a
lemnului afectat de eutipoză,
necrozată, în formă de pană.

J, infecţie sub formă de pană
într-un cordon infectat cu BDA,
asemănător celor observate la
viile afectate de eutipoză şi
excorioză.

Eutipoza, F şi BDA, G, pot şi găsite în
scoarţă, în zonele acoperite.
Cordonul, H, şi lăstarii, I, precum şi
lipsa creşterilor de primăvară pot fi
observate la viţele afectate de BDA.

L, simptomul de pete, mici şi
rotunde pe boabele strugurilor,
cunoscută sub numele de
„rujeolă neagră”.
M, forma acută sau apoplexică
a bolii esca se caracterizează
printr-o ofilire bruscă a întregii
plante, a unui braţ sau a mai
multor lăstari.

K. simptomul „dungă de tigru” pe
frunzele viţei de vie în plantaţii cu
soiuri de struguri roşii.

Figura 1. (Gramaje şi colab. 2018)
Simptomele bolilor lemnului intr-o
plantaţie matură de viţă de vie

N. secţiune care prezintă un putregai
alb, central, înconjurat de pete negre şi
necroză sectorială a unei viţei de vie
infectate cu esca.

A, vigoare slabă a viţei
de vie arătând un nivel
clorotic
afectat de boala Petri.

B, Viţa afectată de boala înnegririi
trunchiului prezentând multe
internoduri scurte.

D, secţiune transversală
a portaltoiului şi E,
secţiunea
longitudinală a acestuia,
care prezintă vasele
xilemului de culoare
închisă şi
dungi necrotice cauzate
de boala Petri.

C, ofilirea bruscă a frunzelor
şi a
lăstarilor este un simptom
caracteristic bolii Petri sau a
bolii înnegririi
trunchiului.

F, necroza lemnului la baza
portaltoiului ale viţelor de vie
afectate de boala înnegririi
trunchiului.

Figura 2. (Gramaje şi colab. 2018). Simptomele
foliare şi vasculare ale bolii înnegririi
trunchiului
şi ale bolii Petri.

METODE DE BIOANALIZĂ A BLV IN
VITRO ȘI IN VIVO
Suspensii celulare
și culturi de calus

Plăntuţe și
explante foliare

Analiză întreagă a
plantelor cu
inoculare artificială

Testele de teren
pentru validare prin
inoculare artificială

Dezvoltarea
necrozei

Efecte toxice

Expresia
simptomelor foliare

Colonizarea fungică și
expresia bolii

Inhibarea
creșterii calusului

Dezvoltarea
necrozei

Dezvoltarea
necrozei

Dezvoltarea necrozei

Analiza
microscopică

Efect molecular

Efect molecular

Expresie de proteine

Efecte moleculare Efect fiziologic
Efect molecular

Tabelul 2. Metode de bioanaliză in vitro și in vivo (Reis şi colab. 2019)

SUSPENSII CELULARE ȘI CULTURI DE CALUS PENTRU
DETECTAREA MOLECULELOR ASOCIATE CU FITOTOXICITATE SAU
AGRESIVITATEA PATOGENILOR BLV
A, Mediu Calus într-un balon
Erlenmeyer și supernatant de
agenți patogeni într-un tub pentru
a testa toxicitatea compușilor și
proteinelor extracelulare.

B, Calus vechi de trei
săptămâni.

D2, Calus cultivat timp de 6 zile
în vasele Petri cu proteine de
malț; mediu
și izolate Diplodia seriata 98.1 .

C, Cultură de calus cu
componente extracelulare sau
proteine încorporate în mediul de
cultură.

D3, Calus cultivat timp de 6 zile
în vasele Petri cu proteine de
malț; mediu după 6 zile de
contact.

D1, Calus cultivat timp de 6 zile în
vasele Petri cu proteine de malț;
mediu cu fracții de proteine native
produse de izolat Neofusicoccum
parvum izolate Bourgogne S-116.
Figura 3. Testul Callus pentru Vitis
vinifera pentru a testa agresivitatea
patogenului (Reis şi colab. 2019).

SINTEZA METODELOR VITIS DISPONIBILE PENTRU A ÎNȚELEGE
BOLILE TRUNCHIULUI VIȚEI DE VIE
(REIS ŞI COLAB. 2019)
Metode, boli, agenți patogeni
Neofusicoccum parvum, Diplodia seriata

N. parvum, D. seriata

Tratamente

Parametrii studiaţi
Referinţe
Suspensie celularã
Cocultura metaboliților secundari secretați și Producția de fitoalexine și fitohormone, expresia Stempien şi colab. 2017
a celulelor
genelor de apãrare, moartea celularã programatã
Calus
Abou-Mansour şi colab. 2015,
Cocultura metaboliților secundari secretați și Observarea vizualã a necrozei, expresia genelor
Ram´ýrez-Suero
şi
colab.
a calusului
de apãrare
2014

Phaeomoniella chlamydospore,
Phaeoacremonium minimum,
Fomitiporia mediteranea

Inoculare calusurilor

Evoluţia interacţiunilor a agentului patogen gazdă Bé nard-Gellon şi colab. 2015

P. angustiu, P. chlamydospora

Inoculare calusurilor

Ratele de creștere fungică, producția
malondialdehidă,
conținutul de clorofilă și fluorescență

de Sparapano şi colab. 2001,
Santos
şi colab. 2005

Togninia minima, Fomitiporia mediterranea,
Cocultura metaboliților secundari secretați și
Rata de creștere fungicã
P. chlamydospora
a calusului
P. chlamydospore, P. minimum, N. parvum, D. Frunze detașate de vițã de vie Italia, test de
Dezvoltarea necrozei
seriata, Lasiodiplodia sp., N. australe
Frunze
Plantula (Chardonnay)
Factorii de virulențã a botryosphaeria, toxine
Eliminarea toxinei (mediu) și absorbția plantelor,
Incubarea la nivelul rãdãcinii
(melleinã, terremutinã)
parametrii fiziologici și expresia genelor plantei
Tãierea
Eutypa dieback, Eutypa lata; modelul poate fi Introducerea unui disc micelial sau
Dezvoltarea necrozei
adaptat la toate celelalte lemn ascomicete injectarea unei suspensii de spori într-o
gaură (3 - 5 mm)
ciuperci patogene
P.minimum şi P.chlamydospore

Studiu de expresie genicã

Botryosphaeria dieback

Diagnostic molecular

N. parvum

Analiza microscopiei a țesuturilor lemnoase
Dezvoltarea instrumentelor de control

Bruno şi Sparapano 2006
Abou-şi colab. 2015, Andolfi
şi colab. 2011, 2016
Trotel-Aziz şi colab. 2019

Pé ros şi Berger
Chapuis 1995

1994,

Pierron şi colab. 2016,
Trotel-Aziz şi colab. 2019
Pouzoulet şi colab. 2013
Pouzoulet şi colab. 2013,
Pierron
şi
colab.
2015
Pierron şi colab. 2015, 2016

Plante altoite
Botryosphaeria dieback,
N. parvum, D. seriata

Inoculare în tulpina verde

Expresia simptomelor foliare,
necrozei, expresia genelor
Retezarea rãnilor în camp

dimensiunea

Eutypa
dieback,
Eutypa
lata
şi
alte
Contaminarea artificialã a rãnii suprafeţei Dezvoltarea infecției în
Dyatripacae;
modelul poate să fie adaptate la
toate tãiate
tesuturile de lemn subiacente
celelalte ascomicete,ciuperci patogene
Tulpina în camp
Inoculare în tulpina verde (al treilea Dimensiunea
necrozei,
expresia
Botryosphaeria dieback, N. parvum, D. seriata
internod)
proteinele

Reis şi colab. 2016
Carter 1991, EPPO 2017,
Lecomte şi Bailey 2011,
Lecomte şi colab. 2003,
Sosnowski şi colab. 2008

genelor,

Spagnolo şi colab. 2017

METODE PENTRU FRUNZE PENTRU A EVALUA NATURA TOXICĂ
A COMPUȘILOR SECRETAȚI

A, Pe o farfurie Petri, o
picătură cu toxine fungice
este depusă pe partea
adaxială a frunzei pentru a
testa toxicitatea acestora.

B, Cu un foraj de plută,
discurile de frunze sunt
excizate și C, transferate
pe o placă care conține
mediu lichid cu compuși
fungici pentru a testa
toxicitatea lor (Reis şi
colab. 2019).

Figura 4. Metode cu picături de frunze și disc foliar pentru Vitis vinifera

METODA PCR CANTITATIVĂ ÎN TIMP REAL (QPCR)

 În ultimii ani, s-a raportat că tehnicile moleculare sunt utile pentru detectarea agenților patogeni din
diferite eșantioane de mediu, deoarece sunt rapide și mai sensibile decât tehnicile convenționale.
Metoda PCR cantitativă în timp real (qPCR) permite detectarea și cuantificarea cantităților foarte mici
de acizi nucleici într-o gamă largă de eșantioane (Bustin și colab. 2009). Testele qPCR au fost, de
asemenea, dezvoltate pentru detectarea și cuantificarea agenților patogeni ai BLV, Phaeomoniella
chlamydospora și Phaeoacremonium minimum (Martin și colab., 2012), Eutypa lata și Diplodia seriatacomplex (Pouzoulet şi colab. 2017). Cu toate acestea, toate aceste metode folosesc primeri specifici
speciilor și niciuna nu poate detecta mai multe specii într-o singură reacție. Un qPCR multiplex a fost
dezvoltat recent pentru a detecta Ph. Clamidospora și P. minim într-o reacție qPCR (Pouzoulet și
colab. 2013).

 Billones-Baaijens și colab. (2018), au dezvoltat instrumente moleculare, în special, au proiectat și
optimizat un test qPCR care poate detecta și cuantifica mai multe specii de Botryosphaeriaceae din
mediu. Acest test este esențial pentru detectarea și cuantificarea precisă a inoculului mai multor specii
de Botryosphaeriaceae din eșantioane colectate în capcanele de probe volumice de spori Burkard.

ELEMENTELE DE TERROIR VITICOL ÎN PODGORIILE STUDIATE
CA FACTOR PRINCIPAL ÎN DECLANŞAREA ŞI EVOLUŢIA
BOLILOR FUNGICE A LEMNULUI LA VIŢA DE VIE
Dezvoltarea vegetativă
Factorii
climatici din
ecosistem

Producţia
Calitatea acesteia
Evoluţia agenţilor BLV

Factorii climatici din ecosistem
Influenţează în mod direct dezvoltarea
vegetativă, producţia, calitatea acesteia şi
evoluţia agenţilor BLV.
Dificultãțile privind protecția viței-de-vie
împotriva agenților patogeni cresc odatã cu
noile condiții ale schimbãrilor climatice.

Schimbările
climatice

EVALUAREA ŞI STADIUL ACTUAL AL BOLILOR LEMNULUI
FUNGICE ÎN PODGORIILE STUDIATE - SCDVV BLAJ
 În ultimii ani a crescut exponenţial
atacul următoarelor organisme
dăunătoare care au avut un atac
semnificativ (tabelul 3):

Principalii agenţi de dăunare

GA%

Eutipoza (Eutipa lata)

1,6

Excorioza (Phomopsis viticola)

2,5

•Pătarea neagră (Phomopsis viticola),
Eutipoza (Eutypa lata)

Esca (Stereum hirsutum, Phellinus
ignarius)

0,2

•Esca (Formitiporia mediterranea, F.
punctata)

Phaeocremonium aleophilum,
Phaeoacremoniu chlamydosporum,
Phellinus punctatus, Phellinus viticola

0,5

•Excorioza (Phomopsis viticola).

Tabelul 3. Evoluţia bolilor lemnului la viţa de vie
în plantaţiile viticole studiate de SCDVV Blaj în
condiţiile anului 2019.

EVALUAREA ŞI STADIUL ACTUAL AL BOLILOR LEMNULUI
FUNGICE ÎN PODGORIILE STUDIATE - SCDVV BUJORU
 În urma observaţiilor vizuale efectuate în plantaţiile viticole în perioada anilor (2003-2019), pe lângă
principalele boli criptogamice întâlnite an de an, în anii (2004, 2005 şi 2006) s-au depistat butuci cu
simptome specifice bolilor de scoarţă şi lemn. În anul 2006 s-a recomandat şi s-au luat măsuri pentru
înlăturarea tuturor surselor de infecţie din plantaţiile cu viţă de vie de la SCDVV Bujoru, prin scoaterea
şi distrugerea prin ardere a butucilor bolnavi.
 În anul 2017 simptome ale bolilor lemnului au fost depistate într-o plantaţie tânără pentru struguri
de masă, amplasată în zona oraşului Huşi, judeţul Vaslui. Simptome ale bolilor lemnului au fost
depistate în anul 2016 într-o plantaţie tânără amplasată în localitatea Iveşti, judeţul Galaţi. În prezent,
la SCDVV Bujoru simptome cu butuci afectaţi de bolile lemnului, înregistrează un atac nesemnificativ.

Butuci uscaţi datorită apoplexiei viţei de vie la SCDVV
Bujoru - august 2008

Simptome ale apoplexiei viţei de vie pe butuc (iulie 2017 – localitatea
Huşi)

EVALUAREA ŞI STADIUL ACTUAL AL BOLILOR LEMNULUI
FUNGICE ÎN PODGORIILE STUDIATE - SCDVV MURFATLAR

 În ceea ce privește agentul patogen Stereum hirsutum, ce produce
apoplexia viței de vie, cele mai sensibile din podgorie, până în prezent, sunt
Sauvignonul Blanc, Riesling Italian și Fetească neagră. Excorioza viței de vie
(Phomopsis viticola), este o boală de focar întâlnită în plantațiile cu exces de
umiditate.

 La Murfatlar umiditatea atmosferică excesivă ce favorizează această boală
depinde de condițiile climatice specifice fiecărui an. Simptomele vizibile pe care
le reprezintă planta atacată, sunt confundate cu formele caracteristice altor boli.
Studii anterioare au arătat că cel mai mare grad de atac în plantațiile viticole
de la Murfatlar îl prezintă esca, în medie 1,2% iar celelalte boli lignicole
prezintă un grad de atac subunitar.

EVALUAREA ŞI STADIUL ACTUAL AL BOLILOR LEMNULUI
FUNGICE ÎN PODGORIILE STUDIATE - SCDVV MINIŞ

 Din observațiile ochiometrice asupra stării fitosanitare a
plantațiilor unității noastre și nu numai am constatat că un
procent de aproximativ 2-3 % din butuci se usucă prematur
și prezintă simptome de lemn crăpat, brațe uscate și
creșteri anormale. Cea mai mare frecvență de butuci uscați
din plantațiile unității s-au observat la soiul Pinot noir și
Steinschiller.

