PROIECT ADER 7.5.3. ETAPA a II-a - 2020

,, 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.

ETAPA a II-a - 2020
OBIECTIVUL 2
Monitorizarea interrelaţiilor dintre factorii
de risc biotici şi abiotici şi manifestarea
bolilor lignicole fungice în plantaţiile
viticole studiate.

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

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.

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

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.

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

Activitatea 2.1. Analize şi studii privind
epidemiologia şi simptomatologia
patogenilor lignicoli fungici
• Din plantaţiile studiate în cadrul proiectului (la
SCDVV Blaj şi la parteneri) au fost colectate
probe de lemn multianual, de 2-3 ani, coarde
şi frunze cu simptome de boli ale lemnului.
Au fost analizate un număr de 30 de probe,
cultivate pe mediu de agaroză, mediu
Sabouraud, PDA (Potato Dextrose Agar,),
MEA no. 2 (Malt Extract Agar,) şi CzapekDox Agar.

Activitatea 2.1. Analize şi studii privind
epidemiologia şi simptomatologia
patogenilor lignicoli fungici
• Un număr de 60 de izolate fungice au fost
analizate iar 45 au fost caracterizate fenotipic.
• Au fost efectuate observații macroscopice a
izolatelor fungice completate cu observații
microscopice (cu obiectivul de 4X) asupra
structurilor sporifere (prezența sporilor, a
hifelor septate sau neseptate).

Activitatea 2.1. Analize şi studii privind
epidemiologia şi simptomatologia patogenilor
lignicoli fungici
• Cei mai importanţi patogeni izolaţi de pe
lemnul bolnav au fost: Diplodia seriata,
Phomopsis viticola, Eutypa lata, Stereum
hirsutum și Phaeomoniella chlamidospora, pe
baza izolatelor fungice, a preparatelor
microscopice și prin comparaţie cu probe din
literatura de specialitate.

Activitatea 2.1. Analize şi studii privind
epidemiologia şi simptomatologia
patogenilor lignicoli fungici
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epidemiologia şi simptomatologia
patogenilor lignicoli fungici

Activitatea 2.1. Analize şi studii privind
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Activitatea 2.1. Analize şi studii privind
epidemiologia şi simptomatologia
patogenilor lignicoli fungici

Activitatea 2.2. Evaluarea impactului factorilor de risc climatici și
ecotehnologici asupra frecvenţei și evoluţiei atacului produs de
ciupercile lignicole în plantaţiile viticole studiate
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-devie împotriva agenților patogeni ce
cresc odatã cu noile condiții ale
schimbãrilor climatice.

Schimbările
climatice

Activitatea 2.2. Evaluarea impactului factorilor de risc
climatici și ecotehnologici asupra frecvenţei și evoluţiei
atacului produs de ciupercile lignicole în plantaţiile viticole
studiate- SCDVV BLAJ

• Impactul factorilor de risc climatici şi
ecotehnologici asupra frecvenţei şi evoluţiei
atacului produs de ciupercile lignicole, a fost
evaluat în două podgorii din Transilvania,
Podgoria Alba-Iulia Ciumbrud şi Podgoria
Târnave. În aceste două podgorii s-a identificat
ca BLV, excorioza. Nu s-au identificat butuci
bolnavi de eutipoză şi complexul esca.

Activitatea 2.2. Evaluarea impactului factorilor de risc climatici și
ecotehnologici asupra frecvenţei și evoluţiei atacului produs de
ciupercile lignicole în plantaţiile viticole studiate- SCDVV BLAJ

Simptomele excoriozei
pe coarde (martie) A și B
și pe frunze (august
2020) C și D.

Activitatea 2.2. Evaluarea impactului factorilor de risc climatici și
ecotehnologici asupra frecvenţei și evoluţiei atacului produs de
ciupercile lignicole în plantaţiile viticole studiate- SCDVV BLAJ

• Evoluția atacului de Phomopsis viticola în podgoria
Târnave ȋn perioada mai-iulie 2020 a fost studiată.
Datele (frecvența și intensitatea atacului) au fost
colectate din podgoria Crăciunelu de Jos şi gradul de
atac (GA) a fost calculat înainte și după tratamente
fitosanitare la clonele Saugvinon blanc 9 Bl , Riesling
italian 3 Bl , Fetească regală 21 Bl și Traminer roz 60 Bl.
GA înainte de tratamente fitosanitare cu produse de
contact și sistemice a fost între 27.80% și 4.10%, după
tratamentele din prima perioadă (mai-iunie 2020) GAul a fost redus la valori între 3.40% și 0.83%, iar după
tratamentele din a doua perioadă (iunie-iulie) valorile,
GA-ului au fost cuprins între 9.00% și 12.40%.

Activitatea 2.2. Evaluarea impactului factorilor de risc climatici și
ecotehnologici asupra frecvenţei și evoluţiei atacului produs de
ciupercile lignicole în plantaţiile viticole studiate- SCDVV BLAJ
• Observațiile atacului de Phomopsis viticola, au fost făcute pe patru
parcele din podgoriile Aiud-Ciumbrud în perioada martie-august
2020. Până la sfârșitul lunii august 2020, au fost făcute zece
tratamente cu produse de contact și sistemice pe bază de metiram
și sulf împreună cu celelalte operațiuni agro-tehnologice standard. În
condițiile ecologice din primăvara-vara anului 2020, cu o
temperatură mai mare decât media în ianuarie, februarie, martie și
iunie, mai multe ploi decât media în februarie, martie și iunie și mai
puține ploi în ianuarie, aprilie și mai, am găsit excorioză cu o
frecvență în intervalul 4% -12% la începutul sezonului. După
tratamentele cu fungicide, frecvența atacului a scăzut până la 0% 7%. Frecvența atacului Phomopsis viticola a fost mai mare pe
parcela experimentală orientată pe E-V, deoarece ar fi mai aproape
de circulața generala a maselor de aer din această zonă. În
prezentul studiu, am arătat că în podgoriile Aiud-Ciumbrud atacul
bolii Phomopsis viticola a fost prezent și influențat de condițiile
microclimatului și, de asemenea, a fost redus de tratamentele
fungicide.

Activitatea 2.2. Evaluarea impactului factorilor de risc climatici și
ecotehnologici asupra frecvenţei și evoluţiei atacului produs de
ciupercile lignicole în plantaţiile viticole studiate- SCDVV BUJORU

• In loturile experimentale amplasate în
plantaţiile viticole de la S.C.D.V.V Bujoru, se
înregistrează un atac nesemnificativ a bolilor
fungice ale lemnului şi că declinul viţei de vie
cauzat de esca viţei de vie este în general,
un fenomen lent, care este puternic influenţat
de stresul hidric (evenimente climatice
extreme) şi de condiţiile de cultură
(modificărea
formelor
de
conducere,
introducerea pe scară largă a mecanizării în
viticultură).

Activitatea 2.2. Evaluarea impactului factorilor de risc climatici și
ecotehnologici asupra frecvenţei și evoluţiei atacului produs de
ciupercile lignicole în plantaţiile viticole studiate- SCDVV BUJORU
Esca (apoplexia viței de vie)

Cordon cu struguri şi lăstari uscaţi
(soiul Fetească neagră)

Activitatea 2.2. Evaluarea impactului factorilor de risc climatici și
ecotehnologici asupra frecvenţei și evoluţiei atacului produs de
ciupercile lignicole în plantaţiile viticole studiate- SCDVV BUJORU
• Din punct de vedere climatic la SCDVV Bujoru în anul 2020 se
evidenţiază: luna iulie cu o temperatură medie mai mică faţă de
multianuală şi luna septembrie cu o temperatură superioară
multianualei; media temperaturilor maxime din luna august de
31,0ºC comparativ cu multianuală de 29,5ºC; temperatura medie
din decadele I şi II iunie care condiţionează data declanşării
înfloritului a fost de 20,6ºC faţă de normala de 21,6ºC; numărul de
zile cu temperaturi maxime > 30°C a fost de 69 zile, superior
multianualei; valorile indicilor heliotermic real, bioclimatic al viţei
de vie, al aptitudinei oenoclimatice şi heliotermic Huglin sunt
superioare normalei. Nu s-a remarcat ca factor de risc în acest an
înghetul de iarnă. Frecvenţa de apariţie a îngheţului de primăvară a
fost de 9,7% în luna martie şi 13,3 % în luna aprilie. Frecvenţa de
apariţie a factorului de risc – seceta a fost maximă în lunile iulie
(67,7%) şi august (74,2%), când s-au înregistrat 21 zile cu
temperaturi maxime ale aerului >30ºC, respectiv 23 zile.

Activitatea 2.2. Evaluarea impactului factorilor de risc climatici și
ecotehnologici asupra frecvenţei și evoluţiei atacului produs de
ciupercile lignicole în plantaţiile viticole studiate- SCDVV MURFATLAR
• Cele mai importante boli care cauzează declinul biologic al
plantaţiilor viticole luate în studiu la S.C.D.V.V. Murfatlar au
fost: esca şi eutipoza. La pornirea în vegetaţie a viţei de vie sau efectuat observaţii privind primele simptome tipice şi
vizibile ale declinului. Anul acesta, 2020, dezmuguritul a fost
neuniform, la fel și creșterile lăstarilor pe traiectul coardei
făcând dificilă identificarea simptomelor produse de ciupercile
lignicole. Odatată cu creșterea temperaturilor, sfârșitul lunii
iunie, lunile iulie și august, când vegetația s-a mai dezvoltat
s-au putut distinge anumite simptome specifice bolilor
lignicole. La inspectarea periodică
a plantațiilor s-au
înregistrat butuci cu simptome specifice de esca, forme lente
și forme de apoplexie.

Activitatea 2.2. Evaluarea impactului factorilor de risc climatici și
ecotehnologici asupra frecvenţei și evoluţiei atacului produs de
ciupercile lignicole în plantaţiile viticole studiate- SCDVV MURFATLAR

Butuci afectați de esca

Activitatea 2.2. Evaluarea impactului factorilor de risc climatici și
ecotehnologici asupra frecvenţei și evoluţiei atacului produs de
ciupercile lignicole în plantaţiile viticole studiate- SCDVV
MURFATLAR

• O altă boală lignicolă identificată în
plantațiile viticole de la SCDVV Murfatlar
a fost eutipoza cauzata de Eutipa lata .
Simptomele
care
au
condus
la
identificarea acesteia au fost : frunzele
clorotice,
denaturate,
mici,
lăstarii
degarnisiți, strugurii nedezvoltați. Focarele
au fost delimitate încă din perioada când
s-a executat tăierea de rodire.

Activitatea 2.2. Evaluarea impactului factorilor de risc climatici și
ecotehnologici asupra frecvenţei și evoluţiei atacului produs de
ciupercile lignicole în plantaţiile viticole studiate- SCDVV MURFATLAR

Butuci afectați de Eutipa lata

Activitatea 2.2. Evaluarea impactului factorilor de risc climatici și
ecotehnologici asupra frecvenţei și evoluţiei atacului produs de
ciupercile lignicole în plantaţiile viticole studiate- SCDVV MURFATLAR

• Din punct de vedere climatic anul 2020, în
podgoria Murfatlar, poate fi caracterizat ca un
an cu un climat secetos pronunțat datorită
frecvenței mari a numărului de zile cu
temperaturi maxime >30˚C (62 zile),
umiditatea relativă a aerului < 60% (89 zile) și
a deficitului de precipitații înregistrat în
perioada de vegetație activă a viței de vie (112 mm față de media multianuală), an în
care vița de vie a suferit un puternic stres
hidric.

Activitatea 2.2. Evaluarea impactului factorilor de risc climatici și
ecotehnologici asupra frecvenţei și evoluţiei atacului produs de
ciupercile lignicole în plantaţiile viticole studiate- SCDVV MINIŞ

• Pe fondul deficitului hidric accentuat înregistrat în
anul 2020, a secetei atmosferice şi pedologice din
perioada de vegetaţie (lunile iulie, august şi
septembrie) s-a favorizat evoluţia rapidă a bolii în
loturile experimentale cultivate cu viţă de vie, când
s-a accentuat dezechilibrul hidric între absorbţie şi
transpiraţie. Astfel, butuci care aparent erau
sănătoşi s-au ofilit brusc (apoplexie), în câteva ore
sau câteva zile şi frunzele s-au uscat începând de
la vârful lăstarilor. În aceste condiţii, au fost
diagnosticați butucii afectați de apoplexie,
esca.

Activitatea 2.2. Evaluarea impactului factorilor de risc climatici și
ecotehnologici asupra frecvenţei și evoluţiei atacului produs de
ciupercile lignicole în plantaţiile viticole studiate- SCDVV MINIŞ

Butuci afectaţi de apoplexie-esca

Activitatea 2.2. Evaluarea impactului factorilor de risc climatici și
ecotehnologici asupra frecvenţei și evoluţiei atacului produs de
ciupercile lignicole în plantaţiile viticole studiate- SCDVV MINIŞ
• În podgoria Miniş-Măderat, anul viticol 2019 – 2020 se
caracterizează printr-o repartizare neuniformă a precipitațiilor
față de media normală a lunilor din anii viticoli. Astfel că pe
parcursul lunilor anului viticol se declară secetoase lunile
noiembrie, decembrie și ianuarie, în perioada de repaus
vegetativ și excedentar în precipitații lunile februarie și martie.
În perioada de vegetație a viței de vie se declară secetoase
lunile aprilie, mai, august și septembrie, excedentare în
precipitații sunt lunile iunie, iulie și octombrie. În ceea ce
privește insolația numărului de ore a duratei de strălucire a
soarelui este mai mare în lunile iulie și august față de anii
viticoli normali. Media temperaturilor mai mare este în lunile
iulie, august și septembrie.

Activitatea 2.3: Comportarea soiurilor și clonelor de viță de
vie autohtone la atacul patogenilor lignicoli-SCDVV BLAJ

• In podgoriile din Transilvania studiate unele varități
sunt mai tolerante la atacul de Phomopsis viticola
decat altele. Astfel clona Traminer roz 60 Bl a fost mai
puțin atacată de acest patogen în comparație cu
celelalte clone studiate, Fetească regală 21 Bl,
Sauvignon blanc 9 Bl și Riesling Italian 3 Bl. De
asemenea aceste date arată o sensibilitate diferită a
soiurilor de viță de vie la atacul de Phomopsis viticola,
dar același tip de răspuns la tratamentele cu fungicide.
Unele soiuri pot avea o susceptibilitate mai mare la
atacul fungic, în principal datorită geneticii lor
(Fetească regală 21 Bl, Sauvignon blanc 9 Bl și
Riesling Italian 3 Bl).

Activitatea 2.3: Comportarea soiurilor și clonelor de viță de vie
autohtone la atacul patogenilor lignicoli-SCDVV BUJORU

• In urma observaţiilor vizuale efectuate efectuate la
soiurile din cele 4 loturi experimentale de la S.C.D.V.V
Bujoru se constată următoarele: din cele 7 soiuri
monitorizate, simptome ale bolilor fungice ale lemnului
(esca viţei de vie) au fost depistate la soiurile Fetească
neagră, Aligote, Băbească neagră şi Burgund; la soiurile
Fetească albă, Sauvignon şi Muscat Ottonel nu au fost
semnalate simptome ale bolilor fungice ale lemnului;
soiurile cu cei mai mulţi butuci afectaţi de bolile
fungice ale lemnului au fost soiul Aligote cu 39 de
butuci, urmat de soiul Fetească neagră cu 16 butuci şi
soiul Băbească neagră 18 butuci.

Activitatea 2.3: Comportarea soiurilor și clonelor de viță de vie
autohtone la atacul patogenilor lignicoli-SCDVV MURFATLAR

• La SCDVV Murfatlar esca-forma lentă a avut un grad de
acoperire mai mare decat esca-apoplexia și s-a
manifestat la soiurile si clonele: Fetească regală 21 BL,
Sauvignon blanc, Fetească neagră 9 Mf si Cabernet
Sauvignon. Forma de apoplexie s-a întâlnit mai des la
soiurile: Fetească neagră (1,3 ha), Pinot noir 5 VL,
Columna și în procent foarte ridicat la Burgund. În
aceste condiţii s-a constat o reducere semnificativă a
producţiei datorită procesului de stafidire a boabelor
de struguri. O altă boală lignicolă identificată în
plantațiile viticole a fost eutipoza. Clonele la care
eutipoza a fost identificata au fost Cabernet Sauvignon
33 VL si Pinot Gris 13 Mf.

Activitatea 2.3: Comportarea soiurilor și clonelor de viță de
vie autohtone la atacul patogenilor lignicoli-SCDVV MINIŞ
• În condiţiile anului 2020, au fost diagnosticați butuci afectați
de apoplexie, esca, la soiurile Pinot noir, Cadarcă și Mustoasă
de Măderat. Frecvența de butuci afectați a fost cea mai
ridicată la soiul Pinot noir în vetre prin debilitare în creșteri ca
urmare a condițiilor create de factorii ecologici nefavorizanți și
stresanți cum ar fi insuficiența sau excesul de apă din sol în
perioada de vegetație. Evaluând frecvența atacului produs de
ciupercile lignicole la soiurile luate în studiu, monitorizăm
frecvența cea mai mare este la soiul Pinot noir – 8%, soiurile
Cadarcă și Mustoasă de Măderat se dovedesc a fi rezistente
la patogeni lignicoli. Astfel soiurile Cadarcă și Mustoasă de
Măderat în condițiile ecotehnologice specifice din Podgoria
Miniș Măderat se dovedesc a fi rezistente la patogenii lignicoli.

