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ADNOTARE
Magher Maria, „Elaborarea sistemului de combatere integrată a focului bacterian al rozaceelor

(Erwinia amylovora)”. Teza de doctor în ştiinţe agricole, specialitatea 411.09 - Protecţia plantelor.
Chişinău, 2018. Teza constă din introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări practice,
bibliografie din 213 titluri, volumul total de 146 pagini, 34 tabele, 62 figuri și 12 anexe. Rezultatele
obţinute sunt publicate în 18 lucrări ştiinţifice.

Cuvinte-cheie: Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., măr, păr, gutui, intensitatea atacului,
susceptibilitatea soiurilor, identificare, combatere, eficacitate biologică, eficienţă economică.

Domeniul de studiu: Științe agricole
Scopul lucrării constă în studierea răspândirii agentului etiologic al focului bacterian al rozaceelor,

rezistenţei  principalelor  soiuri  de  măr,  păr  şi  gutui  la  atac,  precum şi  selectarea  produselor  optimale  şi
ecologice de control, în vederea maximizării eficacităţii biologice şi a eficienţei economice a
tratamentelor aplicate împotriva acestei boli.

Obiectivele lucrării constau în determinarea arealului de răspândire şi a intensităţii atacului focului
bacterian al rozaceelor la culturile pomicole sămânţoase în condiţiile Republicii Moldova; stabilirea
susceptibilităţii principalelor soiuri cultivate de măr, păr şi gutui la atacul focului bacterian al rozaceelor;
izolarea, identificarea şi determinarea particularităţilor biologice ale agentului patogen al focului
bacterian al rozaceelor Erwinia amylovora; determinarea acţiunii unor agenţi biologici asupra bacteriei
Erwinia amylovora; evaluarea eficacităţii biologice a unor produse chimice asupra bacteriei Erwinia
amylovora; determinarea eficienţei economice a tratamentelor aplicate contra focului bacterian al
rozaceelor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima data în Republica Moldova a fost determinat
gradul de atac, arealul de răspândire şi intensitatea atacului focului bacterian al rozaceelor la culturile
pomicole sămânţoase; stabilite cele mai susceptibile, cât şi cele mai rezistente soiuri de măr, păr şi gutui
la infecţiile naturale cu foc bacterian; identificat fitopatogenul Erwinia amylovora prin aplicarea
metodelor clasice şi contemporane conform Standardului EPPO PM 7/20 (2) (descrierea simptomelor,
particularităţile manifestării caracterelor pe diferite medii de cultură, proprietăţile structurale, teste de
patogenitate  pe  diferite  organe  ale  plantelor,  testul  API  20E,  Gaz-Cromatografie,  DAS-ELISA,  IF  şi
PCR); determinate particularităţile fiziologo-biochimice ale izolatelor bacteriene obţinute din probele de
plante cu simptome şi a fost determinată virulenţa acestora, în baza inoculărilor artificiale; determinată
eficacitatea biologică a diferitor formulări cuprice şi agenţi biologici faţă de focul bacterian al rozaceelor;
evaluată eficienţa economică a produselor biologice şi chimice aplicate contra focului bacterian al
rozaceelor. Pentru prima dată au fost selectate două tulpini bacteriene noi Pseudomonas fluorescens
CNMN-PsB-04 şi Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-05 cu caracter antagonist faţă de Erwinia
amylovora.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea ştiinţifică a capacităţii
biopreparatului Paurin (Pseudomonas fluorescens CNMN-PsB-04 cu titrul de 109 ufc/ml) şi a produsului
Bouillie Bordelaise (770 g/kg sulfat de cupru neutralizat cu hidroxid de calciu) de a inhiba dezvoltarea
fitopatogenului Erwinia amylovora, ceea ce permite includerea  lor  în  sistemul  de  protecţie  integrată a
culturilor de măr, păr şi gutui, fiind confirmată eficienţa economică a tratamentelor.

Semnificaţia teoretică a lucrării rezidă în determinarea particularităţilor biologice ale
fitopatogenului Erwinia amylovora în condiţiile Republicii Moldova şi stabilirea normelor eficiente de
consum şi perioadei optimale de aplicare a  produselor bacteriene şi chimice la cultura de măr, păr şi gutui
pentru combaterea fitopatogenului.

Valoarea aplicativă a lucrării. Cel puţin trei metode din cele cercetate (creşterea pe medii de cultură,
teste de patogenitate, testul API 20E, Gaz-Cromatografie, DAS-ELISA, IF şi PCR), bazate pe principii
biologice diferite, trebuie utilizate pentru identificarea fitopatogenului Erwinia amylovora. Tulpinile
antagoniste de Pseudomonas sp.  (P. fluorescens CNMN-PsB-04 cu titrul 109 ufc/ml şi P. aureofaciens
CNMN-PsB-05 cu titrul 107 ufc/ml) în doză de 5,0 l/ha şi produsele chimice Bouillie Bordelaise (770 g/kg
sulfat de cupru neutralizat cu hidroxid de Ca) cu norma de consum 10 kg/ha şi zeamă bordeleză în concentraţie
de 1% - 2% pot fi incluse în sistemul de protecţie integrată a culturilor pomicole, pentru combaterea focului
bacterian al rozaceelor. Tulpina bacteriană P5, identificată ca Erwinia amylovora, este inclusă în colecţia de
microorganisme patogene a laboratorului de Fitopatologie şi Biotehnologie al Institutului de Genetică,
Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, fiind utilizată în diverse cercetări.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost efectuată în gospodăria”Exardiv Com” SRL.
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АННОТАЦИЯ
Магер Мария, „Разработка системы интегрированной борьбы с бактериальным ожогом

(Erwinia amylovora)”. Диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных
наук, специальность 411.09 Защита растений, Кишинев, 2018 год. Диссертация состоит из
введения, 4 глав, выводов и практических рекомендаций, библиографии, включающей 213
источников, 146 страниц текста, 34 таблиц, 62 рисунков и 12 приложений. Полученные результаты
опубликованы в 18 научных работах.

Ключевые слова: Erwinia amylovora (Burrill)  Winslow  et  al.,  яблоня,  груша,  айва,
интенсивность болезни, восприимчивость сортов, идентификация, контроль, биологическая
эффективность, экономическая эффективность.

Область исследования: Сельскохозяйственные науки
Цель работы: выявление распространенности этиологического агента бактериального ожога,

устойчивости основных сортов яблони,  груши и айвы,  а также выбора оптимальных доз и
экологических средств для повышения биологической и экономической эффективности обработок
против этого заболевания.

Задачи: определить распространение и интенсивность развития бактериального ожога на
семечковых плодовых культурах в условиях Республики Молдова; определить восприимчивость
основных сортов яблони, груши и айвы к бактериозу; выделить, идентифицировать и определить
биологические особенности бактерии Erwinia amylovora; оценить влияние некоторых
биологических агентов на бактерию Erwinia amylovora; определить биологическую эффективность
некоторых химических препаратов на фитопатоген Erwinia amylovora; определить экономическую
эффективность обработок против бактериального ожога.

Научная новизна: впервые в Республике Молдова была определена вредоносность,
распространенность и интенсивность развития бактериального ожога на плодовых семечковых
культурах; определены наиболее восприимчивые и резистентные сорта яблони, груши и айвы на
естественном инфекционном фоне; идентифицирована бактерия Erwinia amylovora в результате
применения классических и современных методов, в соответствии со стандартом EPPO PM 7/20
(2) (описание симптомов, особенностей проявления характера роста изолятов на различных
культуральных средах, морфологических свойств бактерий, тестов на патогенность, тест API 20E,
газовой хроматографии, DAS- ELISA, IF и ПЦР); определены физиологические и биохимические
особенности местных изолятов бактерий, выделенных из образцов зараженных растений и
выявлена их вирулентность на основе искусственного заражения; определена биологическая
эффективность различных композиций меди и биологических агентов по отношению к
бактериальному ожогу; определена экономическая эффективность биологических и химических
средств защиты растений в борьбе с бактериальным ожогом.  Впервые отобраны новые
бактериальные штаммы-антагонисты Pseudomonas fluorescens CNMN-PsB-04  и Pseudomonas
aureofaciens CNMN-PsB-05 к Erwinia amylovora.

Решенная научная проблема состоит в научном обосновании способности биопрепарата
Паурин (Pseudomonas fluorescens CNMN-PsB-04) и препарата Bouillie Bordelaise (770 г/кг сульфат
меди, нейтрализованный гидроксидом кальция) ингибировать фитопатоген Erwinia amylovora, что
позволяет их включить в интегрированную систему защиты яблони, груши и айвы, подтверждая
экономическую эффективность обработок.

Теоретическая значимость работы заключается в определении биологических особенностей
фитопатогена Erwinia amylovora в условиях Республики Молдова и эффективных биологических и
химических средств, подавляющих развитие и распространение бактериальной инфекции, а также
оптимальных норм расхода препаратов и сроков их применения в борьбе с бактериозом на яблоне,
груше и айве.

Практическая ценность работы. Установлено, что в процессе идентификации фитопатогена
Erwinia amylovora (по рекомендации EPPO/EOPP) должны быть применены не менее трех методов
исследования на основе различных биологических принципов (рост на культуральных средах, тест
на патогенность, тест API 20E, газовая хроматография, DAS-ELISA, IF и ПЦР). Штаммы-
антагонисты Pseudomonas sp.  (P. fluorescens CNMN-PsB-04 титр 109 КОЕ/мл и P. aureofaciens
CNMN-PsB-05 титр 107 КОЕ/мл)  в дозе 5,0  л/га,  а также химические препараты – Bouillie
Bordelaise  (770  г/кг сульфата меди)  с нормой расхода 10  кг/га,  бордосская жидкость в
концентрации 1-2%, могут быть включены в интегрированную систему защиты плодовых культур
в борьбе с бактериальным ожогом. Идентифицированый нами бактериальный штамм Erwinia
amylovora P5 включен в коллекцию фитопатогенных микроорганизмов лаборатории
Фитопатологии и биотехнологии Института генетики, физиологии и защиты растений и
используется в различных исследованиях.

Внедрение результатов. Результаты научных исследований внедрены в производство
экономического агента «Exardiv Com» SRL.
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ANNOTATION
Magher  Maria,  „Elaboration  of  the  integrated  system  for  the  fire  blight  (Erwinia amylovora)

combatting on rosaceae plants”. The thesis for doctor degree in agricultural sciences, specialty 411.09 -
Plant protection, Chisinau, 2018. The thesis consist of an introduction, 4 chapters, general conclusions
and practical recomandations, 213 references, 146 pages of text, 34 tables, 62 figures and 12 annexes. The
investigation results are published in 18 scientific papers.

Key words: Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., apple tree, pear tree, quince tree, intensity
attack, variety susceptibility, identification, combatting, biological efficacy, economical efficiency.

Investigation domain: Agricultural sciences
The aim of the work takes into account some contribuitions concerning etiological agent spreading

of the fire blight, main varieties of the apple, pear and quince trees resistence to the attack, and optimal
ecological combatting products selection for outmost biological and economical efficiency of the applied
treatments against this disease.

The work objectives reside in: determination of the spreading area and intensity of the fire blight
attack on rosaceae plants of the sead fruit growing cultures in the Republic of Moldova; main varieties of
the apple, pear and quince trees susceptibility determination to the fire blight attack on the rosaceae;
isolation, identification and biological specific features study of the phatogen agent of the rosacea fire
blight Erwinia amylovora; biological efficciency determination of some biological agents on bacterium
Erwinia amylovora; biological efficiency evaluation of some chemical products on bacterium Erwinia
amylovora; economical efficacity determination of the applied treatments against rosacea fire blight.

Scientific novelty and originality. For the first time in the Republic of Moldova was determined the
spreading areal and intensity attack of the fire blight of the rosacea sead fruit growing cultures;  were
selected the most susceptible varieties of the apple, pear and quince trees to natural infections with fire
blight;  the fire blight phytopathogen was identified by classic and modern methods application in
conformity with EPPO PM 7/20 (2) Standard (symptom description, specific features of character
manifestation on different culture media, structural properties, pathogenity tests on different plant organs,
API 20E test, Gas Chromatography, DAS-ELISA, IF and PCR); were determined physiological and
biochemical peculiarities of the bacterial isolates obtained from the samples of plants with symptoms;
were determined biological effeciency of different copper formulations against Erwinia amylovora;  was
evaluated economical efficancy of the treatments applied against rosacea fire blight. Two strains of new
bacteria (Pseudomonas fluorescens CNMN-PsB-04 and Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-05) with
antagonistic character to Erwinia amylovora for the first time were selected.

The scientific problem solved. Scientific substantiation of the antagonist strains capacities
Pseudomonas fluorescens CNMN-PsB-04 and Bouillie Bordelaise (770 g/kg copper sulphate neutralized
with calcium hydroxide) to inhibit phytopathogen E. amylovora, which allows their inclusion in the
system for integrated protection of apple, pear and quince cultures, confirming the economic efficiency of
the treatments.

Theoretical significance. Determination of the biological peculiarities of the phytopathogen E.
amylovora in  the Republic of Moldova, the efficient consumption norms and the optimal period for
application of bacterial and chemical products on apple, pear and quince cultures for phytopathogen
combating, as well.

Applicative value of the work. At least three methods among those investigated (growing on
culture media, pathogenity tests, API 20E test, Gas-Chromatography, DAS-ELISA, IF and PCR) based on
different biological principles, should be used to identify of the phytopathogen Erwinia amylovora. The
antagonist strains of Pseudomonas sp.  (P. fluorescens CNMN-PsB-04 of a bacterial suspension 109

cfu/ml and P. aureofaciens CNMN-PsB-05 of a bacterial suspension 107 cfu/ml) with a consumption
norm of 5,0 l/ha and the chemical products Bouillie Bordelaise chemicals (770 g/kg of copper sulfate
neutralized with Ca hydroxide) with a consumption norm of 10 kg/ha, bouillie bordelaise with a
concentration of 1-2% can be included in the system for integrated protection of fruit growing cultures for
rosaceae fire  blight  control.  The bacterial  strain P5,  identified as Erwinia amylovora,  is  included in the
collection of the pathogen microorganism of Phytopathology and Biotechnology Laboratory of the
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, being applied in diverse future investigations.

Implementation of the scientific results was effectuated in the farm „Exardiv Com” SRL.
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LISTA ABREVIERILOR

RM -   Republica Moldova

OEPP -   Organizaţia Europeană şi Mediteraneană pentru Protecţia Plantelor

UE -   Uniunea Europeană

SUA -   Statele Unite ale Americii

IŞPHTA - Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

EPPO PM 7/20 (2) -   Standard european pentru identificarea speciei bacteriene Erwinia

amylovora

SE -   Stațiune Experimentală

GC -   Gaz cromatografie

Test API 20E -   sistem standardizat de identificare a Enterobacteriaceaelor şi a altor

bacterii gram-negative

DAS-ELISA -   Double Antibody Sandwich – Enzyme Linked Immunosorbent Assay

PCR -   Reacţia de polimerizare în lanţ (Polymerase chain reaction)

IF -   Imunofluorescenţă

EB, % -   Eficacitate biologică

F, % -   Frecvenţa atacului

I, % -   Intensitatea atacului

ufc/ml -   unităţi formatoare de colonii per mililitru

ha -   hectare

mil. -   milioane

t -   tone
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INTRODUCERE

Actualitatea şi importanţa problemei abordate. În Republica Moldova pomicultura este

una din ramurile prioritare ale agriculturii cu pondere considerabilă în exportul fructelor [69].

Mărul şi părul sunt principalele specii pomicole sămânţoase cultivate în exploataţiile

pomicole extinse şi în loturile producătorilor agricoli din Republica Moldova, importanţa cărora

este definită de către valoarea alimentară a fructelor, calităţile lor gustative înalte, însuşirile

terapeutice şi profilactice pentru sănătatea omului, particularităţile tehnologice, caracterele

agrobiologice ale pomilor, importanţa estetică şi decorativă [73-78].

Una dintre bolile cele mai periculoase, comună pentru speciile pomicole seminţoase, este

focul bacterian al rozaceelor produsă de bacteria Erwinia amylovora. Cu toate că bacterioza este

cunoscută încă din secolul al XIX-lea, ea rămâne, până în prezent, una dintre cele mai studiate

boli bacteriene [1-8].

Prezenţa focului bacterian al rozaceelor este recunoscută în multe ţări ale lumii, inclusiv

Ucraina, Belarus şi România [20-23], iar pagubele deosebit de mari, produse de această

bacterioză, sunt menţionate în multe rapoarte ştiinţifice, bacterioza fiind periculoasă pentru gama

speciilor de plante de o mare importanţă comercială (măr, păr, gutui şi plante ornamentale) şi din

cauza lipsei metodelor eficiente de control, când nu există încă niciun produs înregistrat în lume,

care poate fi aplicat cu succes contra fitopatogenului [24].

Pagubele economice produse de E. amylovora se soldează prin pierderea recoltei, pieirea

pomilor şi cheltuielile suportate pentru defrişarea livezilor. În SUA, pierderile pe an cauzate de

E. amylovora au fost estimate la 100 de milioane de $. În Austria, în anul 2003, pierderile

cauzate de maladie au constituit 1,8 mln. Euro, în Spania, în anii 1998-1999 – 350 mii Euro, în

Cehia, în perioada anilor 1999-2003 – 54,7 mii Euro, în Norvegia, în anii 1986-2003 – 1,5 mln.

Euro [26, 27]. Protecţia culturilor pomicole sămânţoase faţă de focul bacterian al rozaceelor este

dificilă datorită vitezei cu care se propagă şi a agresivităţii deosebite a bacteriei. De aceea,

prevenirea şi combaterea acestei bacterioze este cu mult mai importantă decât a altor boli [66].

Descrierea situaţiei în domeniu şi identificarea problemelor de cercetare

Prin anii 90 ai secolului trecut o mare pondere în sistemul măsurilor de protecţie a pomilor

fructiferi le-a revenit preparatelor de sinteză organică cu efect curativ, reducându-se considerabil

aplicarea preparatelor cuprice, care au efect bactericid. Schimbarea sortimentului fungicidelor

folosite în combaterea principalelor boli (rapăn, făinare), nerespectarea tehnologiilor de cultivare

şi a măsurilor de protecţie a plantelor, au contribuit la răspândirea pe teritoriul Republicii

Moldova a bolilor bacteriene [156].
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Primele focare de foc bacterian în Republica Moldova au fost semnalate prin anii 1991-1992

[160]. Conform rezultatelor cercetărilor întreprinse în anii 1993-1997, boala s-a răspândit rapid,

producând mari ravagii la păr şi gutui. În anii 1994-1997 bacterioza capătă caracter de epifitotie,

în rezultatul căreia au fost defrişate 820 ha de păr şi 297,5 ha de gutui. Cu toate că au fost

întreprinse tratamente pentru eradicarea bolii, în anii următori au fost depistate simptome de

bacterioză şi la cultura măr [162, 163].

Focul bacterian afectează mai ales mărul, părul, gutuiul, dar şi specii de Cotoneaster,

Pyracantha, Crataegus, Sorbus (excepţie Sorbus intermedia), Eryobotria şi Mespilus  provocând

pierderi mari, atât in livezi, cât şi în pepiniere. Astfel, având viteză de răspândire rapidă, boala

poate distruge tot pomul în numai trei luni de la infectare [1, 2].

Controlul focului bacterian necesită o gestionare cuprinzătoare, practic pe tot parcursul

anului, inclusiv prin tăierile de excludere a părţilor de plante afectate, tratamente la începutul

primăverii, în timpul, cât şi după înflorire, pentru prevenirea infestării ţesutului gazdă cu agentul

fitopatogen [64].

Măsurile de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor presupun cunoaşterea ştiinţifică

aprofundată a acestora. Prin cunoaşterea biologiei agentului patogen, se poate preciza momentul

oportun al aplicării măsurilor de prevenire şi combatere, diminuând astfel pierderile de produse.

În cazul mărului, părului şi gutuiului sunt o serie de boli comune sau specifice, care trebuie

cunoscute atât din punctul de vedere al modului de manifestare, cât şi al cauzelor care le produc.

În vederea combaterii bolilor produse de diverşi patogeni, trebuie, mai întâi, să fie

identificată corect boala şi, în special, patogenul care a produs-o. Stabilirea diagnosticului se face

în funcţie de modificările suferite de plantă în urma îmbolnăvirii, întregită de identificarea

patogenului.

În timpul patogenezei, pe o plantă pot să apară mai multe simptome, dar nu toate ajută la

stabilirea diagnosticului, deoarece mulţi agenţi patogeni pot să-şi manifeste atacul prin simptome

identice. Simptomele manifestate în cazul focului bacterian pot fi similare cu cele cauzate de alţi

factori atât biotici, cât şi abiotici. Fitopatogenii Erwinia amylovora (Burrill)  Winslow  et  al.  şi

Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall sunt două bacterii cu un impact deosebit asupra

speciilor pomicole sămânţoase, care prezintă probleme de identificare în anumite fenofaze de

dezvoltare a pomilor. Flori vestejite, fructe de măr şi păr brunificate pot apărea şi în cazul

atacului de P. syringae sau a temperaturilor joase din primăvară [35-38].

De la depistarea focului bacterian al rozaceelor şi până în prezent, în Republica Moldova, nu

s-au efectuat cercetări ce ţin de stabilirea arealului de răspândire, gradului de atac, relaţiei plantă

gazdă-fitopatogen şi nu au fost stabilite măsuri efective de combatere, iar boala continuă să se
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manifeste cu diferită intensitate de la an la an, mai ales în livezile neîngrijite, care, pe lângă

rozaceele spontane, constituie o bogată rezervă biologică a maladiei.

Diagnosticarea corectă a bolii şi aplicarea la timp a metodelor şi mijloacelor eficiente de

combatere a focului bacterian al rozaceelor la culturile pomicole constituie o problemă actuală

pentru pomicultura Republicii Moldova.

Generalizarea răspândirii focului bacterian pe teritoriul Republicii Moldova, încă de la

primele detectări, cât şi pagubele ce sunt cauzate de această bacterioză au determinat abordarea

acestui subiect de cercetare, pentru găsirea unor modalităţi de diminuare a răspândirii şi a

pierderilor produse.

Scopul lucrării

Studierea răspândirii agentului etiologic al focului bacterian al rozaceelor, rezistenţei

principalelor soiuri de măr, păr şi gutui la atac, precum şi selectarea produselor optimale şi

ecologice de control, în vederea maximizării eficacităţii biologice şi a eficienţei economice a

tratamentelor aplicate împotriva acestei boli.

Obiectivele lucrării:

1. Determinarea arealului de răspândire şi a intensităţii atacului focului bacterian al rozaceelor la

culturile pomicole sămânţoase în condiţiile Republicii Moldova.

2. Stabilirea susceptibilităţii principalelor soiuri cultivate de măr, păr şi gutui la atacul focului

bacterian al rozaceelor.

3. Izolarea, identificarea şi determinarea particularităţilor biologice ale agentului patogen al

focului bacterian al rozaceelor Erwinia amylovora.

4. Determinarea acţiunii unor agenţi biologici asupra bacteriei Erwinia amylovora.

5. Evaluarea eficacităţii  biologice a unor produse chimice asupra bacteriei Erwinia amylovora.

6. Determinarea eficienţei economice a tratamentelor aplicate contra focului bacterian al

rozaceelor.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute

1. A fost determinat arealul de răspândire a focului bacterian al rozaceelor la culturile pomicole

sămânţoase în condiţiile Republicii Moldova și stabilite cele mai susceptibile soiuri de măr

(Mantuaner, Idared, Renet Simirenco), păr (Sokrovișce, Vîstavocinaia, Noiabrskaia) şi gutui

(Iujanka, Codreanca, Cometa, Turunciukskaia, Urojainaia) la infecţiile naturale cu foc

bacterian.

2. A fost identificat agentul patogen al focului bacterian al rosaceelor – Erwinia amylovora

(Burrill) Winslow et al., prin utilizarea metodelor fitopatologice clasice şi contemporane

(descrierea simptomelor, particularităţile manifestării caracterelor pe diferite medii de cultură,
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proprietăţile structurale, teste de patogenitate pe diferite organe, testul API 20E, Gaz-

Cromatografie, DAS-ELISA, IF şi PCR.) şi determinate particularităţile fiziologo-biochimice

ale izolatelor bacteriene obţinute din probele de plante cu simptome.

3. Au fost selectate două tulpini bacteriene noi Pseudomonas fluorescens CNMN-PsB-04 şi

Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-05, cu rol inhibitor faţă de fitopatogenul

Erwinia amylovora, în condiţii de laborator şi de câmp.

4. A fost determinată eficacitatea biologică a diferitor formulări cuprice faţă de focul bacterian al

rozaceelor. Rezultate optimale au fost înregistrate la aplicarea produsului Bouillie Bordelaise

cu norma de consum 10 kg/ha, la care eficacitatea biologică la cultura măr a constituit 88,4%,

la păr 86,8% şi la gutui 84,9%. Eficacitatea biologică la aplicarea soluţiei de zeamă bordeleză

în concentraţie de 1% la măr a constituit 84,4%; în concentraţie de 2% la păr a constituit

94,3%, iar la gutui – 92,7%.

5. A fost evaluată eficienţa economică a tratamentelor aplicate contra focului bacterian al
rozaceelor la măr.
Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea ştiinţifică a capacităţii

biopreparatului Paurin (Pseudomonas fluorescens CNMN-PsB-04 cu titrul de 109 ufc/ml)  şi  a

produsului Bouillie Bordelaise (770 g/kg sulfat de cupru neutralizat cu hidroxid de calciu,

„Cerexagri B.V.”, Franţa) de a inhiba dezvoltarea fitopatogenului Erwinia amylovora, ceea ce

permite includerea lor în sistemul de protecţie integrată a culturilor de măr, păr şi gutui, fiind

confirmată eficienţa economică a tratamentelor.

Semnificaţia teoretică a lucrării. Au fost determinate particularităţile biologice ale

fitopatogenului Erwinia amylovora în condiţiile Republicii Moldova, stabilite normele eficiente

de consum, cât şi perioadele optimale de aplicare a produselor bacteriene şi chimice la măr, păr

şi gutui pentru combaterea fitopatogenului.

Importanţa practică a lucrării

Includerea tratamentelor cu produse eficiente şi ecologice în sistemele de protecţie a

culturilor pomicole sămânţoase, contra fitopatogenului Erwinia amylovora, constituie  elementul

de bază în combaterea focului bacterian al rozaceelor. Datorită determinării particularităţilor

biologice a bacteriei E. amylovora, stabilirii eficacităţii produselor utilizate şi înlăturării

organelor afectate ale plantelor, au fost elaborate bazele ecologice de combatere a focului

bacterian, pentru sistemele de combatere integrată a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor la

culturile de măr, păr şi gutui în Republica Moldova, care includ: respectarea strictă a măsurilor

agrotehnice ce ţin de tăierile fitosanitare, prin înlăturarea şi lichidarea formaţiunilor atacate;

efectuarea tratamentelor pre- şi postflorale cu produsele Bouillie Bordelaise (770 g/kg sulfat de



13

cupru neutralizat cu hidroxid de Ca, „Cerexagri B.V.”, Franţa) cu norma de consum 10 kg/ha şi

zeamă bordeleză în concentraţie de 1% şi 2%; aplicarea tratamentelor în perioada înfloririi cu

produse biologice în baza tulpinilor bacteriene de Pseudomonas fluorescens CNMN-PsB-04 şi

Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-05.

În scopul combaterii focului bacterian al rozaceelor, sunt propuse pentru includerea în

sistemele de protecţie integrată a mărului, părului şi gutuiului următoarele măsuri: 1) la măr -

tratamente profilactice preflorale cu produsul Bouillie Bordelaise (770 g/kg sulfat de cupru

neutralizat cu hidroxid de Ca, „Cerexagri B.V.”, Franţa) cu norma de consum 10 kg/ha; aplicarea

produselor biologice pe baza tulpinii de Pseudomonas fluorescens CNMN-PsB-04 în perioada

înfloririi și Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-05 la deschiderea a 15% din flori și la

scuturarea a 75% din petale; tratamente profilactice după înflorire și în timpul creșterii intensive

a lăstarilor cu produsul Bouillie Bordelaise, cu norma de consum 10 kg/ha; tratamente

profilactice după înflorire şi în timpul creşterii intensive a lăstarilor cu produsul Bouillie

Bordelaise  cu norma de consum 10 kg/ha;

2) la păr - tratamente profilactice preflorale cu soluție de 2% zeamă bordeleză sau cu produsul

Bouillie Bordelaise cu norma de consum 10 kg/ha; aplicarea produselor biologice pe baza

tulpinii de Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-05 la deschiderea a 15% din flori; tratamente

profilactice imediat după înflorire, în perioada postflorală şi creşterii intensive a lăstarilor cu

soluție de 1% zeamă bordeleză sau cu produsul Bouillie Bordelaise cu norma de consum 10

kg/ha;

3) la gutui - tratamente profilactice preflorale cu soluție de 2% zeamă bordeleză sau cu produsul

Bouillie Bordelaise cu norma de consum 10 kg/ha; aplicarea produselor biologice pe baza

tulpinii de Pseudomonas fluorescens CNMN-PsB-04 la deschiderea a 15% din flori; tratamente

profilactice în perioada postflorală şi creşterii intensive a lăstarilor cu soluție de 1% zeamă

bordeleză sau produsul Bouillie Bordelaise cu norma de consum 10 kg/ha.

La depistarea simptomelor de bacterioze pe plantele de măr, păr şi gutui, vor fi înlăturate

organele afectate şi lichidate prin ardere, după care imediat vor fi aplicate tratamente cu unul din

produsele chimice menţionate mai sus.

Instrumentele utilizate în procesul tăierii organelor afectate vor fi dezinfectate în soluţie de

clor 10%, cu menţinere timp de 3 min. După dezinfectare, spălare cu apă şi uscare prin ştergere,

instrumentele vor fi unse cu ulei anticoroziv.

Valoarea aplicativă a lucrării. Identificarea corectă şi disponibilitatea de produse eficiente

constituie elemente importante în procesul de combatere a unui organism de carantină

fitosanitară, cum este Erwinia amylovora. Cel puţin trei metode din cele cercetate (creşterea pe
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medii de cultură, teste de patogenitate, testul API 20E, Gaz-Cromatografie, DAS-ELISA, IF şi

PCR), bazate pe principii biologice diferite, trebuie utilizate pentru identificarea fitopatogenului

Erwinia amylovora. Tulpinile antagoniste de Pseudomonas sp. (P. fluorescens CNMN-PsB-04 şi

P. aureofaciens CNMN-PsB-05) şi produsele chimice Bouillie Bordelaise (770 g/kg sulfat de

cupru neutralizat cu hidroxid de Ca) cu norma de consum 10 kg/ha și zeamă bordoleză în

concentraţie de 1% - 2% pot fi incluse în sistemul de protecţie integrată a culturilor pomicole,

pentru combaterea focului bacterian al rozaceelor. Rezultatele cercetărilor permit recomandarea

de tratamente pentru combaterea focului bacterian cu produse biologice (netoxice pentru albine

şi alte insecte polenizatoare) în perioada înfloririi şi cu preparate cuprice pre- şi postfloral.

Tratamentele cu produsele menţionate, însoţite de înlăturarea organelor eventual atacate, asigură

condiţii nefavorabile pentru dezvoltarea bacteriozelor la culturile pomicole sămânţoase.

Tulpina P5, identificată ca specie Erwinia amylovora, este inclusă în colecţia de

microorganisme patogene ale laboratorului de Fitopatologie şi Biotehnologie a Institutului de

Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, fiind ulterior utilizată în diverse cercetări.

Tezele principale înaintate spre susţinere:

1. Arealul de răspăndire şi intensitatea atacului focului bacterian al rozaceelor la măr, păr şi

gutui pe teritoriul Republicii Moldova;

2. Simptomatologia focului bacterian şi susceptibilitatea principalelor soiuri de măr, păr şi

gutui în Republica Moldova;

3. Caracterele morfologico-culturale şi particularităţile fiziologico-biochimice ale izolatelor

bacteriene obţinute din probe de măr, păr şi gutui;

4. Tulpina P5 identificată în baza Standardului OEPP - PM 7/20 (2) Erwinia amylovora;

5. Tulpinile Pseudomonas fluorescens CNMN-PsB-04 şi Pseudomonas aureofaciens CNMN-

PsB-05 – antagoniste faţă de fitopatogenul Erwinia amylovora;

6. Eficacitatea produselor fitofarmaceutice aplicate contra focului bacterian al rozaceelor;

7. Eficienţa economică a tratamentelor aplicate la măr pentru combaterea fitopatogenului

Erwinia amylovora.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost efectuată în cadrul gospodăriei ”Exardiv

Com” SRL.

Metodologia cercetării ştiinţifice. Arealul de răspândire a focului bacterian al rozaceelor a

fost stabilit în urma efectuării monitoringului fitosanitar în diferite localităţi din cele trei zone

agroclimatice ale Republicii Moldova. Izolarea, identificarea şi determinarea particularităţilor

biologice ale fitopatogenului Erwinia amylovora au fost efectuate conform metodelor general
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acceptate [121, 199-210] şi a Standardului EPPO PM 7/20 (2) [143]. Eficienţa tulpinilor de

microorganisme utile şi a altor produse de uz fitosanitar faţă de Erwinia amylovora, în condiţii

de laborator şi de câmp, a fost evaluată conform recomandărilor din literatura de specialitate

[191, 196, 197]. Prelucrarea matematică şi statistică a datelor obţinute a fost efectuată cu ajutorul

programului Microsoft Excel 2007.

Cercetările au fost efectuate în Laboratorul „Fitopatologie şi Biotehnologie” al Institutului

de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, în laboratorul de Bacteriologie al Centrului de

Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei (actual „Centrul

Naţional pentru Testarea şi Certificarea Producţiei de origine Vegetală şi Sol”) şi în Secţia

Bacteriologie  a  Inspectoratului  Central  pentru  Protecţia  Plantelor  şi  Seminţelor  din  or.  Torun,

Polonia.
 Studiile de teren au fost petrecute în Gospodăria Experimentală al Institutului Ştiinţifico-

Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare de pe lângă Ministerul Agriculturii şi Industriei

Alimentare al Republicii Moldova.

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele principale ale investigaţiior au fost

prezentate şi aprobate în cadrul diferitelor întruniri ştiinţifice internaţionale şi naţionale de

specialitate, inclusiv: Международная научная конферениция «Фитопатогенные бактерии,

фитонцидология, аллелопатия», г. Киев, 4-6 октября 2005 г.; Международный симпозиум

«Защита растений – достижения и перспективы», Кишинев, 19-22 октября 2009 г.;

Simpozionul ştiinţific internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”, dedicat

aniversării a 70 ani de la fondarea Facultăţii de Horticultură, Chişinău, 23-25 septembrie 2010;

Международная Научная Конференция «Микробиологическая биотехнология–наукоёмкoe

направление современных знаний», Кишинев, 6-8 июля 2011 г.; Международный

симпозиум «Защита растений – проблемы и песпективы», Кишинев, 30-31 октября 2012

года; al III–lea Simpozionul national cu participare internatională ”Biotehnologii avansate –

realizari si perspective”, Chisinău, Republica Moldova, 24-25 octombrie 2013; Simpozionul

Ştiinţific Internaţional „Agricultura Modernă – Realizări şi Perspective”, consacrat aniversării a

80 de ani de la înfiinţarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova, Chişinău, 2013;

Международный симпозиум «Защита растений – результаты и перспективы» Кишинев,

27-28 октября 2015 года; Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări

şi perspective”, dedicat aniversării a 75 de ani de la fondarea Facultăţii de Horticultură a

Universităţii Agrare de Stat din Moldova şi 75 de ani ai învăţământului superior horticol din

Republica Moldova, 1-2 octombrie, Chişinău, 2015; Мiжнародно науково–практичнаia
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конференцiа «Бiотехнологiчнi системи виробництва i застосування засобiв бiологiзацii

землеробства», Одесса, 3-7 жовтня 2016 року.

Publicaţii: Rezultatele obţinute sunt reflectate în 18 lucrări ştiinţifice (inclusiv 10 fără

coautori), dintre care 3 articole în reviste recenzate naţionale și 15 comunicări în cadrul unor

manifestări  ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Sumarul compartimentelor tezei

Volumul şi structura tezei. Lucrarea include introducere, 4 capitole, concluzii generale şi

recomandări, 213 surse bibliografice, 112 pagini text de bază, 34 tabele, 62 figuri şi 12 Anexe.

În INTRODUCEREA lucrării se argumentează actualitatea şi importanţa problemei

abordate, sunt formulate scopul şi obiectivele tezei, se descrie noutatea ştiinţifică a rezultatelor

obţinute, importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a cercetărilor, implementarea rezultatelor,

sumarul compartimentelor tezei şi aprobarea rezultatelor, publicaţiile în cadrul temei cercetate,

structura şi volumul lucrării, termenii cheie.

 Rezumatul tezei. Capitolul 1 „FOCUL BACTERIAN AL ROZACEELOR – ERWINIA

AMYLOVORA (BURR.) WINSL. ET AL.” conţine o sinteză a rezultatelor expuse în literatura

de specialitate privind bacteria Erwinia amylovora, care produce focul bacterian al rozaceelor,

cea mai periculoasă boală pentru plantaţiile de gutui, păr şi măr. Aici găsim informaţii ample

referitor la simptomele focului bacterian şi plantele gazdă; răspândirea şi nocivitatea;

caracteristica generală a bacteriei Erwinia amylovora; metodele de diagnostic al agentului

fitopatogen al focului bacterian al rozaceelor; măsurile de combatere.

Revista literaturii demonstrează că, în pofida numeroaselor cercetări referitoare la focul

bacterian al rozaceelor, încă nu au fost găsite cele mai bune oportunităţi de combatere, boala

rămânând a fi una dintre cele mai distrugătoare la pomii fructiferi sămânţoşi. S-a constat, că unul

din cele mai mari pericole de infectare cu fitopatogenul E. amylovora predomină în ţările unde se

cultivă culturile pomicole sămânţoase şi temperatura optimă de 230C-270C este susţinută de

precipitaţii abundente în perioada sezonului vegetal.

Prin urmare, se impune necesitatea determinării particularităţilor biologice ale bacteriei

Erwinia amylovora în condiţiile Republicii Moldova şi selectarea produselor eficiente şi

ecologice pentru combaterea focului bacterian al rozaceelor la culturile de măr, păr şi gutui.

În Capitolul 2 „CONDIŢII, MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE” sunt

descrise obiectivele cercetate, materialul şi metodele de cercetare, caracteristica generală a

produselor utilizate în experienţe, condiţiile agroecologice, locul desfăşurării experienţelor,

perioada aplicării tratamentelor şi metodele de prelucrare matematică şi statistică a rezultatelor
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obţinute. Experienţele staţionare au fost efectuate la culturile de măr, păr şi gutui, iar

implementarea rezultatelor ştiinţifice – pe măr.

În Capitolul 3 „IDENTIFICAREA ŞI DETERMINAREA PARTICULARITĂŢILOR

BIOLOGICE ALE AGENTULUI PATOGEN AL FOCULUI BACTERIAN AL

ROZACEELOR (ERWINIA AMYLOVORA)” sunt descrise rezultatele studiului ce ţin de

determinarea arealului de răspândire, intensităţii atacului focului bacterian; identificarea şi

determinarea particularităţilor biologice ale agentului patogen al focului bacterian al rozaceelor

(E. amylovora) şi confirmarea postulatelor lui Koch.

Capitolul 4 „INTERACŢIUNEA ERWINIA AMYLOVORA X PLANTA GAZDĂ ÎN

VEDEREA DETERMINĂRII EFICIENŢEI MIJLOACELOR DE COMBATERE” conţine

rezultate obţinute în urma studierii relaţiilor dintre E. amylovora şi produsele de uz fitosanitar, în

condiţii de laborator şi câmp, cu planta gazdă, în vederea determinării eficienţei mijloacelor de

combatere.

 În compartimentul CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDARI PRACTICE sunt

sintetizate rezultatele principale ale studiului și sunt expuse recomandări concrete, orientate spre

diminuarea infecţiilor cu fitopatogenul Erwinia amylovora la culturile de măr, păr şi gutui, în

condiţiile Republicii Moldova.

BIBLIOGRAFIA reprezintă referinţele ştiinţifice studiate şi citate în teză.

ANEXELE includ unele date experimentale, adeverinţa de depozitare a tulpinii CNMN-

PsB-05, medii nutritive, testul API 20E, DAS-ELISA, Gaz-cromatografia, simptomele de foc

bacterian, raportul privind identificarea tulpinii P5, actele de implementare, declaraţia privind

asumarea răspunderii şi CV-ul autorului.
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1. FOCUL BACTERIAN AL ROZACEELOR – ERWINIA AMYLOVORA (Burr.)
Winsl. et al.

Focul bacterian al rozaceelor este o boală gravă, produsă de bacteria Erwinia amylovora

(Burrill 1882) Winslow et al. 1920, care afectează în special gutuiul, mărul, părul, dar şi alte

specii din familia Rosaceae (Pyracantha spp., Crataegus spp., Cotoneaster spp. etc.) [1, 2,],

fiind considerată cea mai păgubitoare boală a culturilor pomicole sămânţoase [3-5].

Fitopatogenul E. amylovora în multe ţări, inclusiv şi în Republica Moldova, este reglementat ca

organism de carantină [ 6, 7; 8, pag. 247].

1.1. Răspândirea și impactul economic a focului bacterian al rozaceelor

Focul bacterian a fost semnalat pentru prima dată în literatură de către Denning în 1793 ca o

“dezorganizare” la meri, peri şi gutui. Denumirea “fire blight” a fost propusă de către Coxe în

1817 [9, pag. 5; 10]. Prima reproducere artificială a bolii a fost realizată în 1846 de către Ragan,

care, fără a-i cunoaşte etiologia, a obţinut simptomele bolii, inoculând sevă din pomii bolnavi

într-o incizie făcută la un păr tânăr. În perioada care a urmat, teoriile asupra cauzei bolii au fost

confuze, oscilând între insecte, îngheţ şi insolaţie. În anul 1868 Hull stabileşte caracterul

contagios al acesteia prin altoirea unei porţiuni de păr cu coajă de lemn infectat [11, pag. 212].

Burrill Thomas J. (1878), după mai mulţi ani de cercetare, a stabilit că agentul etiologic al bolii

este o bacterie [12]. Iniţial boala s-a răspândit în S.U.A., producând epidemii dezastruoase în

statele Oregon şi Washington, iar din 1840 apare şi în Canada (Ontario). Primele semnalări,

înafara Americii de Nord, au fost în 1919, în Noua Zeelandă [13, pag. 37]. Prin anii 1950-1960,

prin intermediul materialului săditor, focul bacterian ajunge în Europa de Vest (Marea Britanie)

şi Africa de Nord (Egipt). În anul 1977 bacterioza era cunoscută în 15 ţări ale lumii. Peste ani

numărul acestora a crescut la 22 ţări în 1986, 31 în 1993, 40 în 1999 şi 43 în 2002. Până în

prezent, E. amylovora a fost semnalată [14] aproape pe toate continentele (Figura 1.1).

Fig.1.1. Distribuţia bacteriei Erwinia amylovora pe glob evidenţiată prin puncte: negre –

prezentă; albastre – răspândire pe scară largă; roşii – localizată; galbene –  raportată ocazional.
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 În ţările din nordul Europei, cu un climat rece, boala apare mai rar şi nu are importanţă

economică, pe când, în Europa de Sud şi regiunea Mării Mediterane, boala se manifestă din timp

în timp destul de sever [15].  Mai recent,  focul bacterian a fost  depistat  la păr  în Finlanda [16],

Koreea de Sud, Kyrgizstan şi Kazakhstan [17, 18].

Până în prezent, un şir de cercetători, din diferite ţări, prezintă rapoarte despre consecinţele

devastatoare ale focului bacterian la măr şi păr, boala rămânând a fi una din cele mai studiate

[19], prezenţa căreia este recunoscută în multe ţări ale lumii, inclusiv Ukraina, Belarus şi

România [20-22]. Se consideră că E. amylovora provoacă cele mai mari daune la culturile

pomicole sămânţoase, fiind extrem de periculoasă pentru industria de mere şi pere [23]. Din

punct de vedere economic, bacterioza este importantă, în primul rând, pentru gama speciilor de

plante afectate de o mare importanţă comercială, iar în al doilea rând, de lipsa metodelor

eficiente de control, când nu există încă niciun produs înregistrat în lume, care poate fi aplicat cu

succes contra fitopatogenului [24].

Pagubele economice produse de E. amylovora se soldează prin pierderea recoltei, pieirea

pomilor şi prin cheltuielile suportate pentru defrişări. Daunele anuale produse de bacterioză în

multe ţări sunt substanţiale. În SUA pierderile cauzate de E. amylovora sunt estimate a fi mai

mari de 100 de milioane de $ SUA pe an.  În Michigan, o epidemie a focului bacterian în anul

2000 a dus la pierderi economice de 42 de mil. de dolari, fiind eliminaţi aproximativ 400.000

pomi de meri. În Washington şi nordul Oregonului acestea au constituit peste 68 mil. de $ [25].

În anul 2003, în Austria, pagubele cauzate de maladie au constituit 1,8 mln. €, în Spania, în anii

1998-1999 – 350 mii €, în Cehia, în perioada anilor 1999-2003 – 54,7 mii €, iar în Norvegia, în

anii 1986-2003 – 1,5 mln. € [26, 27].

1.2. Simptome caracteristice focului bacterian al rozaceelor

Focul bacterian al rozaceelor începe primăvara cu arsura florilor, continuă vara cu atacul

lăstarilor şi se termină toamna cu apariţia ulceraţiilor. Patogenul E. amylovora atacă toate

organele aeriene ale plantelor [28]. Arsura inflorescenţelor este primul simptom care apare

primăvara devreme, fiind afectată o singură floare sau întreaga inflorescenţă. La început, floarea

pare hidrozată, apoi se ofileşte, se brunifică şi se înnegreşte. Înfecţia progresează spre peduncul

care se înnegreşte. Uneori, pe timp călduros şi umed, din peduncul exsudează picături de lichid.

Boala progresează rapid, cuprinzănd lăstari şi ramuri întregi [29-30].

După inflorescenţe, cele mai sensibile organe ale plantei la focul bacterian sunt lăstarii

suculenţi şi rămurelele. La început se ofileşte vârful şi, deseori, se îndoaie sub formă de cârjă de

păstor. Pe timp umed, începând cu perioada înfloritului, pe lăstarii bolnavi apar picături de
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exudat. Când umiditatea relativă a aerului este scăzută, din ţesuturile bolnave exudează filamente

cu aspect de reţea vătoasă, incoloră. Aceste şuviţe pot fi uşor desprinse de vânt, diseminând

patogenul [31].

 Pe fructe boala apare numai când ele sunt verzi, cu totul ocazional pe cele mature sau după

recoltare. Porţiunea infectată a fructului la început poate să apară hidrozată, cu ţesuturi

brunificate sau înnegrite. Perele deseori prezintă de-a lungul zonei necrozate o margine verde-

închis, hidrozată, iar la mere se produce o înroşire prematură, care înconjoară zona putredă [32,

pag. 17].

La pomii care sunt sensibili la această boală, infecţia poate coborî spre ramuri mai vechi,

şarpante şi trunchi, producând leziuni sau ulcere şi exsudări. Deseori, prin îndepărtarea scoarţei

de la ramuri sau şarpante, într-o zonă limitrofă leziunilor, ţesuturile dedesubt apar maro-roşcate

[33].

Fitopatogeni care produc simptome asemănătoare focului bacterian

În timpul patogenezei pe o plantă pot să apară diverse simptome, dar nu toate ajută la

stabilirea diagnosticului, deoarece mulţi agenți patogeni pot să-şi manifeste atacul prin simptome

identice. Simptomele manifestate în cazul focului bacterian pot fi similare cu cele cauzate de alţi

factori atât biotici, cât şi abiotici. Fitopatogenii E. amylovora şi Pseudomonas syringae pv.

syringae van Hall sunt două bacterii cu un impact deosebit asupra speciilor pomicole

sămânţoase, care prezintă probleme de identificare în anumite fenofaze de dezvoltare ale

pomilor. Flori vestejite, fructe de măr şi păr brunificate pot apărea şi în cazul atacului de P.

syringae sau a temperaturilor joase din primăvară [34, 35].

Pseudomonas syringae pv. syringa, care produce arsura comună a merilor şi perilor, poate

ataca mai mult de 180 de specii de culturi anuale, perene, multianuale şi plante ornamentale.

Boala se manifestă pe toate organele aeriene ale plantei. Nervurile frunzelor, în deosebi cele de

păr, mai rar cele de măr, iniţial se înnegresc, în zonele internervuriene apar pete brune, care, de

obicei, confluează şi ocupă întreaga suprafaţă a limbului. După puţin timp, frunzele se usucă în

întregime şi cad treptat [36]. Florile infectate se brunifică şi se ofilesc, ca fiind distruse de

îngheţuri târzii. Mugurii, odată desfăcuţi, se brunifică şi se prăbuşesc sau după înflorire pe

peduncul apare o necroză, urmată de arsură [37]. Pe fructe boala se manifestă, de la formare până

în preajma maturării, prin pete nedefinite, circulare sau neregulate, uşor scufundate, la început de

culoare verde intens, apoi brune închis. Fructele bolnave nu cad de pe pom chiar dacă sunt

scuturate. Dacă fructele sunt atacate primăvara, în luna mai, ele pot să cadă. Simptomul cel mai

caracteristic este pe lăstari şi ramuri. Pe lăstarii tineri, în jurul locului unde s-a produs penetrarea

bacteriei, apar leziuni sub formă de striuri brune, care de multe ori încercuiesc lăstarul, ceea ce
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duce la uscarea părţii superioare a acestuia. De pe lăstari, boala trece pe ramuri mai bătrâne şi pe

tulpini, manifestându-se, mai ales, în jurul nodurilor prin leziuni întinse, sclerozate, puţin

cufundate şi bine delimitate de ţesuturile sănătoase, uneori evoluând în ulceraţii [38, pag.; 39,

pag. 241; 40, pag.274].

Erwinia pyrifoliae a fost raportată în Coreea şi Japonia, unde a fost depistată pe copaci de

P. pyrifoliae şi P. communis, manifestând simptome similare cu cele ale focului bacterian al

rozaceelor. Agentul patogen a fost clasificat ca o specie diferită de E. amylovora prin  teste  de

hibridizare ADN. În anul 2013 bacteria este depistată într-o pepinieră din Olanda [41, 42].

Erwinia pirifloringrans dezvoltă simptome de arsură numai pe flori şi a fost raportată până

în prezent în regiunea Valencia din Spania. Studiile de  secvenţiere 16S ARN demonstrează o

similitudine genetică ridicată cu E. amylovora, E. pyrifoliae, E. tasmaniensis şi E. billingiae. Pe

de altă parte, hibridizarea ADN-ADN a dus la clasificarea acestei bacterii ca o specie nouă [43].

Erwinia uzenensis a fost raportată numai pe copaci europeni din Japonia cu simptome

similare ale acestora cu cele produse de E. amylovora. Conţinutul de G-C al ADN-ului, profilul

acizilor graşi şi caracteristicile fenotipice ale E. uzenensis seamănă cu cele raportate anterior

pentru membrii din genul Erwinia. Cu toate acestea, hibridizarea ADN-ADN a confirmat că

patogenul reprezintă o specie nouă [44].

Monilioza se manifestă pe frunze, flori, fructe şi ramuri. Frunzele atacate se usucă, se

înnegresc şi se îndoaie cu vârful în jos. Florile devin maro deschis sau brun-roșcat. Fructele

atacate nu mai cresc, rămân mici, se brunifică complet şi se usucă. Pe suprafaţa fructelor se

formează sporodochii. Această maladie la gutui este produsă de ciuperca Monilinia linhartiana

(fam. Sclerotiniaceae, ord. Helotiales, f.c. Monilia linhartiana). Miceliul ciupercii se dezvoltă în

spaţiile intercelulare ale organului atacat şi formează la suprafaţă sporodochii care conţin

conidiofori şi conidii dispuse în lanţ. Conidiile sunt unicelulare, hialine, de 10-21 x 9-14 µm. Ele

sunt organele de propagare a bolii în timpul perioadei de vegetaţie a plantei gazdă. În timpul

iernii, ciuperca supravieţuieşte sub formă de scleroţi în fructele atacate şi prin miceliul de

rezistenţă din ramuri. Prin germinarea scleroţilor se formează apotecii, care conţin asce cu

ascospori, capabili să realizeze infecţia primară la plante [45].

Focul bacterian produs de bacterie Erwinia amylovora limitează cultivarea gutuiului, părului

şi mărului, în special în regiunile cu veri calde şi umede. Genul Cydonia este cel mai sensibil la

focul bacterian din familia Rosaceae [46].
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1.3. Plante gazde și factori favorizanţi infecţiei cu Erwinia amylovora

E. amylovora atacă mai multe specii de plante din familia Rosaceae [47]. Sunt cunoscute

plante aparţinând la 200 specii din 40 genuri ale ordinului Rosales, găsite ca urmare a infecţiilor

naturale sau artificiale. Numărul mare de plante gazdă creează un handicap pentru a asigura o

supraveghere bună a bolii şi eradicarea acesteia [48]. Plantele susceptibile de a fi infectate de E.

amylovora sunt incluse în Tabelul 1.2:

Tabelul 1.1. Susceptibilitatea plantelor gazdă la focul bacterian [49]

Culturile Susceptibilitate

Bărcoace (Cotoneaster Medik) +++

Pyracantha M. Roem. +++

Gherghinar (Crataegus L.) +++

Părul (Pyrus L.) +++

Mărul (Malus P. Mill.) ++

Scoruşul (Sorbus L.) ++

Gutui japonez (Chaenomeles Lindl.) ++

Gutuiul (Cydonia Mill.) ++

Fructe de pădure (Amelanchier Medik.) ++

Moşmon (Mespilus L.) ++

Stranvaesia Lindl., Photinia Lindl. ++

Prunul (Prunus domestica L.) +

Caisul (Prunus armeniaca L.) +

             +++ foarte susceptibile; ++ susceptibile; + slab susceptibile

Cele mai sensibile specii aparţin genurilor Cotoneaster sp., Pyrus sp., şi Crataegus sp., însă

boala are o deosebită importanţă atunci când afectează părul, mărul şi gutuiul – specii cu o

pondere mare în patrimoniul pomicol [49].

Alte gazde accidentale au fost descrise ca Rubus sp., însă în baza infecţiilor încrucişate

izolatele au fost distincte [50, 51]. E. amylovora poate provoca boala la prun [52, 53], cais [54] şi

la alte specii de Rosaceae ornamentale: Rosa rugosa [55], R. canina [56] şi Spiraea prunifolia

[57]. Aceste constatări susţin faptul că E. amylovora are posibile gazde suplimentare sau

incidentale dinafara subfamiliei Maloideae.

Sensibilitatea, determinată de genotipul plantei, este influenţată de diverşi factori de mediu

şi cultură. Diferenţele de sensibilitate pot varia în funcţie de natura infecţiei şi de organele ce au

fost afectate (flori, muguri, fructe imature etc.) [58].
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Dintre soiurile de pere cultivate în Europa, cele mai sensibile la focul bacterian sunt

considerate Beurré Bosc, Conference, Williams, Sensation, Winter Nelis, Abaté Féte, Aurora,

Beurré Hardy, Clapp’s Favourite, Passe Crassane [59].

În plantaţiile de măr, înfiinţate în ultimii ani în Ţările Comunităţii Europene, predomină

următoarele soiuri: Jonagold, Gala, Golden Delicious, Red Delicious, Granny Smith, Elstar,

Braeburn,  Fuji,  Boskoop  şi  Cox  Orange  Pippin.  Aceste  soiuri  predomină şi  în  alte  ţări

producătoare de mere, inclusiv: Australia, Noua Zeelanda, Chile, Argentina, Brazilia etc. [60].

Soiurile de măr, introduse anterior în cultură, în special Red Delicious şi Golden Delicious, sunt

mai puţin sensibile la focul bacterian, decât soiurile mai noi, cum sunt Fuji, Gala, Cripps Pink,

etc. În rezultatul înnoirii sortimentului speciilor de sămânţoase, cultivatorii anual suferă pierderi

semnificative, în mărime de până la 5% din producţie. Înlocuirea soiurilor tradiţionale cu cele

susceptibile la bacterioză creşte îngrijorarea cu privire la durabilitatea producţiei de fructe în

regiunile în care predomină focul bacterian [61]. În cadrul tulpinilor de E. amylovora nu există

specificitate de gazdă: cele izolate de la măr sunt patogene la păr, cu excepţia izolatelor de la

zmeur care nu sunt patogene la păr sau măr [62, 63]. La speciile ornamentale şi sălbatice din

genurile Cotoneaster, Crataegus, Pyracantha, Sorbus şi Photinia s-au  găsit  diferenţe  de

sensibilitate faţă de focul bacterian al rozaceelor [64, pag. 52]. Dintre speciile genului

Cotoneaster cele mai sensibile sunt C. dammeri, C. franchetii, C. horizontalis, C. microphyllus,

C. salicifolius, C. simonsii etc. Toate speciile de Crataegus prezintă o sensibilitate ridicată,

îndeosebi C. monogyna şi C. oxyacantha. În cadrul genului Phyracantha au fost găsite specii

foarte sensibile: P. angustifolia, P. atalantioides Gibsii, P. coccinea, P. coccinea Orange Glow,

P. crenulata etc. Sorbus aria este mult mai sensibilă decât S. aucuparia [65].

Plantele, indiferent de sensibilitatea speciei sau soiului, sunt mai receptive la boală în

perioada înfloririi şi creşterii intensive a lăstarilor. Fructele, în faza iniţială de formare şi florile

secundare, apărute la sfârşitul primăverii sau începutul toamnei, sunt mai receptive la infecţie

decât cele din înflorirea principală, dacă condiţiile climatice (temperatura şi umiditatea) în

această perioadă favorizează multiplicarea bacteriei E. amylovora [66].

Dintre soiurile commune de măr ce se cultivă în lume, rezistente la focul bacterian al

rozaceelor se consideră Rewena, Resi, Enterprise, Florina, Free Redstar ş.a. [67].

        Importanţa mărului, părului şi gutuiului

Creşterea producţiei de fructe calitative şi realizarea ei la preţuri cât mai scăzute rămâne un

obiectiv de mare actualitate pentru agricultori, din considerentele creşterii demografice pe plan

mondial şi creşterii consumului zilnic de fructe [68].
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Pomicultura  a  fost  şi  va  rămâne  pentru  viitor  una  din  ramurile  principale  în  agricultura  şi

economia Republicii Moldova [69, pag. 6]. După datele FAOSTAT [70], în anul 2016, culturile

de măr ocupau 52454,0 ha cu o recoltă globală de 411768,0 tone, părul – 2415,0 ha cu recolta

globală de 4933,0 tone, iar gutuiul – 960,0 ha cu recolta de 2433 tone fructe. Actualmente

suprafaţa de livezi în toate categoriile de gospodării constituie 63,0 mii hectare, dintre care

sămânţoase de rod – 56,0 mii hectare [71], iar sortimentul omologat 109 soiuri, inclusiv: măr –

77, păr – 22, gutui – 10 [72, pag. 73].

Importanţa mărului în cultură este definită de către valoarea alimentară a merelor, însuşirile

terapeutice şi profilactice pentru sănătatea omului, particularităţile tehnologice, caracterele

agrobiologice ale pomilor, importanţa estetică, decorativă şi, nu în ultimul rând, profitabilitatea

cultivării acestei culturi [73, pag. 7]. Valoarea alimentară a merelor este determinată de faptul că

ele conţin cantităţi însemnate de zaharuri (7,5-16,5%), acizi organici (0,15-1,25%), substanţe

pectice (0,2-1,2%), substanţe tanoide (0,06-0,3%), săruri minerale (0,1-0,4%), vitamine C, A, B

şi PP, asigurând 46 - 84 kcal la 100 g de fruct proaspăt. Această componenţă chimică face ca

merele să aibă calităţi gustative superioare [74].

Cultura mărului are o pondere importantă în cadrul patrimoniului pomicol al Republicii

Moldova. Este una din îndeletnicirile tradiţionale ale moldovenilor şi constituie o însemnată

sursă de trai şi de venituri. Existenţa unui număr mare de soiuri, cu coacere eşalonată în diverse

epoci, şi capacitatea de păstrare în stare proaspătă timp îndelungat a soiurilor de iarnă, asigură

consumul de fructe proaspete aproape în tot cursul anului. Conform datelor F.A.O., mărul se

cultivă în 84 de ţări, pe o suprafaţă de peste 56 ml. ha. Producţia mondială de mere constituie

aproximativ 58677 mii t. Mărul ocupă în lume locul trei după banane (62572 mii t) şi portocale

(62512 mii t.). În zonele cu climă temperată el reprezintă specia cea mai importantă, deoarece dă

o producţie cu peste 10 ml. t. mai mare decât a tuturor celorlalte specii pomicole luate împreună

[75].

Părul este o specie preţioasă datorită calităţilor gustative şi nutritive ale fructelor. Ele conţin

6-12% zaharuri, 0,18-0,74% substanţe pectice, 0,12-0,40% acizi organici, 0,06-0,24% substanţe

tanoide,  0,11-0,55%  substanţe  minerale  (Fe,  P,  K,  Mg,  Mn,  Cl,  S)  şi  vitaminele  C,  PP,  A,  B

necesare organismului uman. Datorită conţinutului înalt de potasiu, fructele sunt recomandate în

tratarea maladiilor sistemului cardiovascular [76, pag. 5]. Fructele părului stimulează digestia,

crescând pofta de mâncare, vitaminizând şi mineralizând organismul. În stările febrile scade

temperatura, favorizează eliminarea toxinelor din organism, stimulează funcţiile organelor şi

formarea globulelor roşii. Frunzele sunt recomandate în tratarea afecţiunilor urinare, renale şi

diabet. Gargara făcută cu macerate din frunze duce la tratarea infecţiilor faringelui şi la
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amigdalite. Lemnul de păr este unul dintre cele mai preferate în industria lemnului. Datorită

calităţii sale, este ales la fabricarea instrumentelor muzicale, a furnirurilor estetice şi fabricarea

mobilei. Este de asemenea folosit în tâmplărie, construcţii şi sculptură [77].

Gutuiul este o veche cultură tradiţională a moldovenilor, fiind preţuită datorită calităţilor

sale gustative deosebite [78, pag. 19]. Fructele sale aromate, ca materie primă, sunt foarte

apreciate în industria alimentară. Gutuia se poate prelucra într-o largă gamă sortimentală:

dulceaţă, gem, peltea, marmeladă, compot etc. Constituenţii chimici din Cydonia includ

mucilagii, emulsină, taninuri, ulei gras şi vitamina C. Prin urmare, extractele din gutui sunt

folosite ca remediu pentru tuse, tratarea gastritei şi catarului intestinal. Compresele cu mucilagii,

realizate din seminţe zdrobite, pot fi aplicate pe răni şi articulaţii inflamate. Mucilagiul este de

asemenea utilizat pentru gargară în cazul durerilor de gât [79]. Cydonia are capacitatea de a

produce o mare varietate de compuşi chimici, care la rândul lor exercită funcţii biologice

importante, modificând diferite patologii, atât umane, cât şi animale [80].

Focul bacterian are o mare capacitate de răspândire la distanţe scurte şi lungi, atât prin

vectori biotici, cât şi abiotici. Dispersarea E. amylovora la distanţă mică sau medie (între pomi şi

între parcele învecinate) are loc prin ploaie, vânt, insecte, maşini şi unelte de tăiere. La distanţe

lungi, răspândirea bacteriei are loc prin materialul vegetal infectat şi păsările migratoare [81- 83].

În timpul înfloritului, bacteriile, transportate de diferiţi vectori (insecte, vânt, ploaie ş.a.)

pătrund prin deschideri naturale, îndeosebi prin stomate nectarifere, stigmate necutinizate,

antere, stomatele sepalelor, precum şi prin răni produse de vânt şi cu unelte de grădină ş.a. [84].

Bacteriile se multiplică şi invadează spaţiile intercelulare. Aici se realizează o afluenţă a unei

mase lichide, care, după ce umple spaţiile intercelulare, iese afară sub formă de exsudat. După

câteva zile, celulele gazdei încep să colapseze, datorită plasmolizei şi se colorează, datorită

necrozei, iar florile sunt distruse complet. Suprafaţa nectariană este cea mai vulnerabilă pentru

invazii, nectarul fiind un mediu excelent pentru multiplicarea bacteriilor. Din floare, infecţia se

extinde prin peduncul în lăstar, invadând frunzele şi în final ramurile. Aici, infecţia se

exteriorizează prin producerea de ulceraţii, se extinde în şarpante şi în trunchi, evoluând până la

moartea pomului [85].

Bacteria E. amylovora poate popula vasele conducătoare, cât şi suprafaţa organelor aeriene,

fără a produce boala. Gravitatea atacului de foc bacterian depinde de un şir de factori (Tabelul

1.2), iar în funcţie de an poate varia de la un loc la altul [86].

Temperatura şi umiditatea relativă din perioada de vegetaţie este esenţială pentru

răspândirea bacteriilor fitopatogene [87]. Comparativ cu alţi fitopatogeni mezofilici, bacteria
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Erwinia amylovora este capabilă să se înmulţească la temperatura cuprinsă între  +40C şi +320C,

reproducerea fiind mai optimală la +24 - 290C.

Ţesuturile plantei, la rândul lor, devin vulnerabile la boală când cresc rapid la aproximativ

250 C şi conţin un volum ridicat de apă. De regulă, boala apare mai violent când la începutul

vegetaţiei cad ploi, urmate de vreme caldă şi umedă [88].

Tabelul 1.2. Factorii ce determină dezvoltarea focului bacterian al rozaceelor

Factorii climatici Sensibilitatea şi receptivitatea Inoculul

· Temperatura

· Precipitaţiile

· Grindina

· Îngheţul

· Vântul

· Sensibilitatea soiului

· Stadiul vegetativ: muguri,

flori, fructe verzi

· Vigoarea: solul şi fertilizarea

· Dăunătorii

· Prezenţa simptomelor

în plantaţii şi în

apropierea acestora

· Prezenţa exsudatului

bacterian

Acţiunea temperaturii asupra E. amylovora variază în funcţie de starea nutriţională a

celulelor. Când se află în interiorul gazdei sau ca epifită pe organele florale, disponibilitatea

nutrienţilor împreună cu temperaturile corespunzătoare ale mediului favorizează multiplicarea

celulelor bacteriene. Cu toate acestea, atunci când E. amylovora este limitată în substanţe

nutritive (de exemplu, pe suprafaţa plantelor, în apa de ploaie, sol, insecte vectoare etc.), acest

stres induce, într-o manieră dependentă de temperatură, stoparea creşterii, modificări

morfologice şi dezvoltarea stării „viabilă dar neculturabilă” (VBNC) [89].

Starea VBNC a fost descrisă în primul rând la E. amylovora ca răspuns la stresul la cupru.

Cu toate acestea, indiferent de stresul la care sunt expuse (de exemplu, la cupru, insuficienţa de

nutrienţi, clor etc.), celulele VBNC sunt capabile să recupereze culturabilitatea în anumite

condiţii [90], constituind astfel surse de inocul potenţial şi greu de detectat ale agentului patogen

în mediul înconjurător.

Supravieţuirea în condiţii de foame şi starea VBNC sunt strategii bacteriene pentru

supravieţuire în condiţii dificile de nutrienţi şi temperatură, având un impact asupra ecologiei

multor agenţi patogeni şi asupra patologiei bolii pe care o produc [91].

Pentru iniţierea atacului, umiditatea aerului trebuie sa fie peste 70%, optimă fiind de 90-

95%. O zi cu 2,5 mm de ploaie poate duce la iniţierea infecţiei. Apa de ploaie sau cea provenită

din stropire favorizează reducerea concentraţiei de zahăr din nectarul florilor şi creşterea

umidităţii intercelulare. În unele cazuri E. amylovora se multiplică intens în stigmatele florilor,
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fără să producă simptome. Acest lucru se întâmplă mai des în zonele aride, iar odată cu apariţia

condiţiilor favorabile au loc infectii rapide ale plantelor gazdă [92].

1.4. Caracteristica generală a bacteriei Erwinia amylovora

Genul Erwinia, numit de bacteriologul Erwin Frink Smith, a fost revizuit de mai multe ori.

Grupa bacteriilor gram-negative, mobile, aerobic-facultative, anaerobe şi nesporulate au fost

clasificate în genul Erwinia pe baza asocierii lor ecologice cu plantele gazdă, iar pe parcursul

anilor au fost dezvoltate metode noi pentru detectarea şi identificarea speciilor de Erwinia spp.

Prin secvenţierea genei 16S ADNr, au fost descrise noi specii de bacterii şi revizuită poziţia

filogenetică a genului Erwinia şi altor enterobacterii. Ca rezultat, s-a propus împărţirea genului

Erwinia în alte patru noi: Erwinia, Pectobacterium, Pantoea şi Brenneria [93].

Tulpinile de Erwinia amylovora sunt separate în două grupe: Spiraeoideae şi Rubus. Cele

din Spiraeoideae afectează o gamă largă de plante, dintre care mărul, părul şi gutuiul. Tulpinile

din grupa Rubus sunt obţinute exclusiv din plante de zmeur şi mur [94, 95].

Analiza genomică a mai multor tulpini de Erwinia amylovora a arătat că acestea au o

capacitate mai scăzută pentru metabolismul anaerob decât alte enterobacterii şi sunt adaptate la

gazdele vegetale prin intermediul unor factori de virulenţă şi al sorbitolului, care este prezent

frecvent în Rosaceae [96].

Printre factorii de virulenţă caracteristici pentru E. amylovora se enumără sistemul secretor

de tipul III (T3SS), exopolysacharidul amylovoran (EPS), biofilmul şi motilitatea [97-99].

Patogenitatea este controlată de genele hrp, care sunt responsabile de inducerea

hipersensibilităţii la plantele nongazdă. Genele hrpN codifică proteina termorezistentă harpina

bogată în glicerină, care acţionează ca elicitor al hipersensibilităţii [100].

Bacteria Erwinia amylovora este baciliformă, cu capetele rotungite, de 0,6-2,5 x 0,5-1,2 µ,

Gram negativă şi mobilă, datorită celor 2-7 flageli dispuşi peritrihi. Sinteza flagelilor este

dependentă de temperatură, optimă fiind cea de 18-250C, iar pentru motilitate maximă, bacteria

necesită un pH de 6,9 şi prezenţa unui agent de chelare, cum ar fi acidul etilendiaminotetraacetic

(EDTA) [101, 102].

E. amylovora pe mediul King B nu prezintă fluorescenţă. Pe mediul D3  coloniile sunt roşii,

iar pe mediul Miller şi Schroth – roşcat-portocalii, cu un centru de culoare mai închisă, margini

întregi şi translucide. Pe mediul Cross şi Goodman, coloniile examinate la puterea de mărire 15 x

sau 30x, sub lumina oblică, prezintă trasături caracteristice; tulpinile cu mai multe cratere fiind

mai virulente. Pe mediu gelozat, cu 5% zaharoză, aceste bacterii formează colonii albe, bombate,

mici, rotunde, lucioase, de tipul S. În bulion nutritiv, produc o turbiditate fină. Hidrolizează
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gelatina şi aesculina; coagulează laptele după 3-4 zile. Nu produce H2S din cisteină, tiosulfat sau

peptonă, nu produce indol, nu reduce nitraţii, dar produce acetoină. Tolerează 5% de NaCl, dar

nu şi 7%. Acidifică fără formare de gaz arabinoza, xiloza, riboza, manoza, glucoza, levuloza,

galactoza, zaharoza, trehaloza, melibioza, celobioza, glicerina, manitolul, sorbitolul, inozitolul şi

variabil rafinoza şi salicina. Testul de oxidare/fermentare este pozitiv în ambele cazuri (O+/F+).

Oxidaza cu testul Kovac negativă; catalaza pozitivă; nu produce urează. Foloseşte ca sursă de

carbon sărurile acizilor citric, formic, lactic, dar nu şi tartaric [103, 104].

1.5. Metode utilizate în diagnosticul şi identificarea bacteriei Erwinia amylovora

Pentru indentificarea unui microorganism, este necesar de stabilit în primul rând dacă acesta

aparţine unei specii deja cunoscute sau este reprezentantul unei specii noi. Pentru aceasta, sunt

necesare tehnici rapide care să nu fie laborioase, dar să aibă un grad înalt de specificitate per

specie şi chiar per tulpină, iar rezultatele obţinute să fie extrem de clare şi uşor de interpretat.

În vederea combaterii bolilor, produse de diverşi patogeni, trebuie mai întâi să fie corect

identificată boala şi, în special, patogenul care a produs-o. Stabilirea diagnosticului se face în

funcţie de modificările suferite de plantă în urma îmbolnăvirii, întregită de identificarea

patogenului.

Agentul patogen, poate supravieţui în plante ca endofit sau ca epifit pe suprafaţa plantelor.

Detectarea corectă şi rapidă a E. amylovora joacă un rol important în prevenirea bolii, eliminarea

potenţialului de infecţie, testarea materialului săditor înainte de plantare, precum şi planificarea

programelor de control [105].

În timpul patogenezei pe o plantă pot să apară mai multe simptome, dar nu toate ajută la

stabilirea diagnosticului, deoarece mulţi patogeni pot să-şi manifeste atacul prin simptome

identice şi/sau similare. Simptomele produse de E. amylovora pot fi similare cu cele cauzate de

alţi factori, atât biotici şi chiar abiotici. În majoritatea cazurilor, agentul suspectat este izolat pe

mediu nutritiv standard, selectiv sau semiselectiv, apoi identificat prin diferite teste.

Patogenitatea izolatelor este confirmată prin utilizarea plantelor gazdă [106].

Conform standardului EPPO PM 7/20 [107], pentru izolarea E. amylovora din  plantele  cu

simptome de atac (flori, muguri, boboci, frunze, fructe, ţesut subcortical etc.), se iau porţiuni de

ţesut din zona limitrofă sănătoasă şi cea bolnavă sau din ţesut cu simptome foarte recente, din

care se prepară macerat într-un tampon antioxidant, tampon fosfat salin sau soluţie fiziologică.

Testele de hipersensibilitate şi de patogenitate. Atunci când este necesar, coloniile

suspectate de E. amylovora  sunt  supuse testului de patogenitate. Reacţia de hipersensibilitate în
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frunze de tutun sau de altă plantă ne indică despre prezenţa genelor hrp, răspunzătoare de

patogenitate [107].

Proprietăţile fenotipice (Tabelul 1.4) caracteristice bacteriei E. amylovora se stabilesc în

conformitate cu metodele fitopatologice.

Tabelul 1.3. Testele fenotipice pentru identificarea bacteriei Erwinia amylovora [107]

Testul Rezultatul

Coloraţia după Gram -

Producere pe Levan +

Producere de pigment fluorescent pe mediul King B (sub raze  UV) -

Testul Oxido/Fermentativ (O/F) O+/F+

Testul Oxidazei a lui Kovac -

Reducerea nitraţilor -

Utilizarea citraţilor +

Creştere la 39°C -

Lichefierea gelatinei +

Ureaza -

Indolul -

Reducerea substanţelor din sucroză +

Acetoina +

Teste serologice şi moleculare. Serologia este folosită în studiul E. amylovora pentru

diagnosticare, evaluarea omogenităţii şi diferenţierii de alte presupuse specii înrudite. Pe plan

internaţional, sunt acceptaţi reactivi specifici. Efectuarea numai a două teste serologice nu este

suficientă pentru identificarea E. amylovora, fiind necesare cel puţin trei teste bazate pe principii

biologice diferite, pentru a reduce riscul de obţinere a rezultatelor fals pozitive şi negative [107].

Aglutinarea. Aglutinarea este un test simplu, care se bazează pe omogenitatea mare şi

termostabilă a antigenilor de E. amylovora. Cu toate acestea, au fost observate reacţii încrucişate

cu diverse bacterii cum sunt P. syringae, E. herbicola ş.a. Pe lângă „analiza de aglutinare” se

recomandă şi teste suplimentare pentru o identificare mai precisă [107].

Imunofluorescenţa (IF). Imunofluorescenţa (IF) este utilizată pentru detectarea bacteriilor

în medii complexe, în care sunt marcate, în mod specific, celulele bacteriene, fiind direct

observate prin microscop. În cazul E. amylovora, IF a fost utilizată cu succes pentru

monitorizarea populaţiei de bacterii pe suprafaţa plantelor, pentru diagnostic şi pentru localizarea
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bacteriilor prin studii histologice în ţesuturile plantei. Un diagnostic pozitiv, ce ţine de prezenţa

fitopatogenului în ţesutul plantei, este confirmat în cazul când numărul de celule bacteriene

numărate în câmpul microscopului este mai mare de 103 [107].

ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Principiul metodei, indiferent de tipul ales

de ELISA, se bazează pe reacţia antigen-anticorp. Antigenul sau anticorpul de captură este fixat

pe un suport solid după care este pus în contact cu o imunoglobulină, un antigen sau respectiv

orice moleculă pentru care are specificitate. O enzimă cuplată fie direct de imunoglobulină sau

de alt anticorp anti-imunoglobulină degradează un substrat cromogen incolor producând un

compus colorat ce poate fi detectat spectofotometric la o lungime de undă corespunzătoate [107].

Izolare pe medii de cultură. Pentru izolarea bacteriei E. amylovora din plante cu simptome,

în literatura de specialitate, găsim recomandate mai multe medii de cultură. Organizaţia

Europeană şi Mediteraneană pentru Protecţia Plantelor recomandă trei medii: King B, Levan şi

CCT  [108].  Un  alt  mediu  semi-selectiv  este  MM2Cu,  pe  care E. amylovora formează colonii

mucoide, cu nuanţă galbenă [109].

Teste biochimice. Genul Erwinia este definit de bacterii Gram-negative, anaerob facultative,

mobile, cu flageli peritrichiali, sub formă de bastonaş, care produc acid din glucoză, fructoză,

galactoză şi zaharoză [110].

Testele comerciale API 50 şi API 20E permit diferenţierea E. amylovora de E. pyrifoliae,

agentul cauzal al arsurii perelor asiatice (Pyrus pyrifolia) şi de Erwinia piriflorinigrans, izolată

în Spania de pe flori necrozate de păr [111].

Gaz-cromatografia profilului de acizi graşi. Tipul  şi  concentraţia  acizilor  graşi  din

componenţa membranei celulare ale bacteriilor este strict dependentă de genotip şi este specifică

unui anumit tip de microorganism [112, 113].

Pentru E. amylovora, ca şi în cazul altor bacterii, profilul acizilor graşi este constant şi poate

depinde, într-o anumită măsură, de condiţiile de creştere, vârsta culturii şi compoziţia mediului

nutritiv, fiind puţin diferit pentru izolatele din Rubus [114]. Sistemul cromatografic determină

automat compoziţia acizilor graşi din celulele bacteriene, apoi îi compară cu profilul acizilor

graşi al microorganismelor cunoscute,  ce sunt stocate în baza de date. Acest test, care decurge

conform unei scheme stricte, ajută la identificarea organismului cercetat rapid, cu mare precizie

şi cheltuieli minimale [115]. Profilul acizilor graşi a fost frecvent utilizat pentru identificarea

tulpinilor de E. amylovora, după noi introduceri în Egipt, Bulgaria şi Iugoslavia [116].

Tehnica PCR (Polymerase chain reaction – reacţia de polimerizare în lanţ). Tehnica PCR

permite detecţii rapide, ce se realizează prin amplificarea exponenţială a moleculelor de ADN

ţintă. Plasmida pEA29 este prezentă în majoritatea tulpinilor de E. amylovora investigate şi joacă
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un rol cantitativ în patogenitate.  În lungimea produsului PCR există un anumit nivel de variaţie,

legat eventual de originea geografică a tulpinii. Până în prezent, nu a fost găsită nici o tulpină de

E. amylovora lipsită de plasmida pEA29, cu câteva excepţii. Din aceste considerente este necesar

de utilzat două teste PCR, unul cu primeri bazaţi pe secvenţele pEA29 şi al doilea bazat pe

secvenţe cromozomiale [117].

1.6. Strategii de combatere a focului bacterian al rozaceelor

Focul bacterian afectează mai ales mărul, părul, gutuiul, dar şi specii de Cotoneaster,

Pyracantha, Crataegus, Sorbus (exceptie Sorbus intermedia), Eryobotria, Mespilus, Stranvaesia,

provocând pierderi mari atât în livezi, cât şi în pepiniere [118].

Controlul focului bacterian necesită o gestionare cuprinzătoare practic pe tot parcursul

anului, manifestată prin tăierile şi excluderea părţilor de plante afectate, tratamente la începutul

primăverii, în timpul şi după înflorire, pentru prevenirea infestării ţesutului gazdă cu agentul

fitopatogen [119].

Protecţia culturilor pomicole sămânţoase faţă de focul bacterian al rozaceelor este dificilă

datorită vitezei cu care se propagă şi a agresivităţii deosebite a bacteriei. Prin urmare, prevenirea

şi combaterea acestei bacterioze este cu mult mai importantă, decât în cazul altor boli [120].

În condiţii climatice favorabile, inoculul primar se acumulează rapid în plantele gazdă,

contribuind la dezvoltarea epidemiilor, dificil de controlat. În acest caz, se recomandă sisteme de

protecţie în care sunt incluse tratamente eficiente, prin aplicare la momentele oportune.

Bactericidele trebuie să fie aplicate înainte ca patogenul să nimerească pe plantă şi să rămână

active atât timp, cât inoculul este prezent. Numărul de tratamente depinde de condiţiile

meteorologice (umiditate, grindină, vânt, temperatură) şi de durata perioadei fenologice a plantei,

când sunt condiţii favorabile pentru iniţierea infecţiei [121]. Aplicarea bactericidelor trebuie

combinată cu alte măsuri, ca parte a unui program integrat, în cazul în care pot fi implicate

măsurile culturale, cum ar fi corectarea irigării, tăierea şi fertilizarea, precum şi aplicarea

agenţilor biologici. Varietatea corespunzătoare şi selecţia de portaltoi pentru plantaţie, de

asemenea, trebuie luate în considerare [122].

 Combaterea chimică a focului bacterian al rozaceelor

Controlul chimic al focului bacterian de multe ori dă rezultate inconsistente în experiențele

de teren şi nu pot fi făcute concluzii clare, ce ţin de eficacitatea şi fitotoxicitatea unui anumit

compus. Principalele cauze care explică variabilitatea rezultatelor tratamentelor ţin de nivelul de

inocul, timpul de aplicare, condiţiile meteorologice, speciile de plante sau cultivaruri, metoda de
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aplicare şi starea fiziologică a plantei gazdă. Nivelul inoculului joacă un rol foarte important: cu

cât este mai mare, cu atât mai puţin este eficientă o substanţă chimică [123, 124].

După stabilirea focului bacterian în Europa şi răspândirea acestuia în diferite ţări, pe lângă

produsele recomandate de colegii americani, au început să fie aplicate şi alte formulări contra

bolii, în condiţii de mediu european. Pe parcursul anilor au fost testate mai multe produse

chimice împotriva E. amylovora, acestea fiind divizate în patru gupe [125]: compuşi de cupru,

antibiotice, carbamaţi şi compuşi diverşi.

Compuşi de cupru. Zeama bordeleză şi alţi compuşi ai cuprului au fost stabiliţi ca

bactericide eficiente, fiind utilizate împotriva focului bacterian la meri şi peri încă din anul 1900.

Ingredientul activ al acestor compuşi este ionul de cupru, care poate interfera cu metaboliţii

celulari, cauzând moartea celulelor sau inhibându-le activităţile biologice [126].

Soluţia de zeamă bordeleză a fost eficientă faţă de focul bacterian prin aplicare repetată: în

concentraţie de 0,3-0,5%, când o treime din flori erau deschise, al doilea la deschiderea a ¾ din

flori şi al treilea - la scuturarea a 75% din petale. Eficiente au fost şi tratamentele efectuate

toamna, după căderea frunzelor, cu zeamă bordeleză de 2% [126].

Zeama bordeleză se află pe primul loc printre fungicidele aplicate în protecţia plantelor. Cu

toate acestea, din cauza utilizării cantităţilor ridicate de sulfat de cupru, dificultăţii pregătirii,

precum şi posibilelor daune aduse plantelor, acest fungicid este adesea înlocuit cu preparate

organice. Actualmente, acest preparat se produce sub formă de pulbere, fiind pregătit prin

neutralizarea completă a sulfatului de cupru cu var stins, urmate de procesul de uscare şi

micronizare. Datorită fineţei speciale a particulelor, compoziţia de lucru are o aderenţă maximă,

iar suspensia obţinută – o persistenţă înaltă. Dat fiind faptul că la producerea acestui amestec se

efectuează neutralizarea completă cu sulfat de cupru, este exclusă fitotoxicitatea şi se asigură

compatibilitatea cu cele mai multe insecticide şi chiar fungicide. Zeama bordeleză posedă, de

asemenea,  acţiune bacteriostatică semnificativă,  ceea ce permite să fie utilizată pentru

prevenirea bolilor bacteriene prin pulverizare, la începutul primăverii şi în perioada vegetaţiei

[127].

Antibioticele. În multe ţări antibioticele sunt esenţiale pentru controlul bolilor bacteriene ale

plantelor, în special a focului bacterian la păr şi măr. Deşi multe din ele inhibă dezvoltarea

E. amylovora in vitro, puţine au valoare practică pentru aplicaţii în câmp, din cauza toxicităţii

faţă de plante sau mamifere, lipsă de acţiune sistemică şi persistenţa scurtă pe suprafaţa plantei în

condiţii naturale. Din numărul mare de antibiotice evaluate împotriva fitopatogenului, numai

streptomicina şi, într-o oarecare măsură, oxitetraciclina şi kasugamicinul corespund cerinţelor

necesare pentru utilizare în câmp [128].
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Încă din anul 1950, în Statele Unite ale Americii streptomicina este utilizată ca primul

bactericid pentru combaterea focului bacterian, fiind foarte eficientă, dar începând cu anul 1971,

apar informaţii despre detectarea tulpinilor rezistente de E. amylovora. [129, 130].

Deşi streptomicina este considerată a fi cel mai eficient bactericid faţă de Erwinia

amylovora, utilizarea lui în agricultura multor ţări a fost interzisă, iar în altele limitată,

practicându-se alte formulări, cum ar fi oxitetraciclina, gentamicina şi acidul oxolinic [131, 132].

Oxitetraciclina este un antibiotic produs de actinomiceta Streptomyces rimosus, fiind

comercializat sub denumirea Teramycin. Necatând la efectul bacteriostatic al oxitetraciclinei, în

comparaţie cu streptomicina, nu este atât de eficientă faţă de E. amylovora în condiţii de infecţii

puternice [133, 134].

Kasugamicin, remediu testat mai recent ca produs alternativ streptomicinei [135], este o

aminoglicozidă produsă de Streptomyces kasugaensis.  Iniţial  acesta  a  fost  utilizat  contra  unei

boli fungice la orez, cauzată de Piricularia oryzae. Deşi a fost calificat ca un antibiotic fungic,

manifestă şi o bună acţiune bactericidă, fiind comercializat sub denumirea Kasumin [136]. Acest

antibiotic inhibă sinteza proteinelor la concentraţii scăzute şi inhibă legarea complexului

aminoacil-ARNt-mesager cu ribozomii. Antibioticul a fost testat împotriva Erwinia amylovora

în diferite doze, care au variat între 50 şi 500 p.p.m., obţinând diferenţe nesemnificative în

rezultate.  Studiile comparative de teren, privind gestionarea focului bacterian al rozaceelor, au

fost efectuate în California asupra perelor asiatice şi Bartlett. Eficacitatea tratamentelor a fost

evaluată în funcţie de apariţia naturală a bolii sau după inocularea cu Erwinia amylovora.

Kasugamycin, în doză de 100 mg/litru, a prezentat o activitate similară sau mai mare faţă de

streptomicină şi oxitetraciclină, fiind aplicat înainte şi după infecţie, însă după cinci sau şase

aplicaţii a produs fitotoxicitate. Într-o livadă tratată cu trei bactericide aplicate în rotaţie (cupru,

kasugamicină şi oxitetraciclină), fitotoxicitatea a fost minoră [137].

McGhee G. C. et al. [138] au obţinut o eficienţă de 91% la aplicarea produsului Kasumin

(kasugamicin), faţă de 96% în variantele tratate cu Agri-Mycin (steptomicină) la măr (soiul Gala

şi Jonathan). Rezultatele obţinute i-au determinat să recomande preparatul Kasumin pentru

controlul focului bacterian în zonele în care s-au depistat tulpini SmR de E. amylovora.

Din cauza fitotoxicităţii sale faţă de peri şi meri, utilizarea kasugamicinului este limitată,

însă poate fi aplicată pe alte plante gazde. În Olanda produsul Kasumin, cu norma de consum de

300 p.p.m., a fost înregistrat pentru utilizarea contra E. amylovora la gazde ornamentale, față de

care nu este fitotoxic.

Alţi compuşi. Fosetil-Al (AlietteTM) – fungicid cu acţiune sistemică împotriva diferitelor

specii din genul Phytophthora şi altor fungi fitopatogeni. Acesta, a fost raportat ca un produs bun
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pentru combaterea manei la viţa de vie, la culturile tropicale şi legume. Primele rapoarte privind

modul de acţiune a fosetil-Al-lui sugerează că acest compus nu inhibă direct organismele ţintă,

dar induce gazdei mecanisme de apărare. Cu toate acestea, noi elemente de probă susţin ipoteza

că fosetil-Al prezintă activitate directă şi indirectă asupra organismelor-ţintă. Atunci când se

aplică prin tratamente foliare sau prin sistemul radicular, fosetil-Al declanşează în plantă

mecanismele de apărare, prevenind astfel infecţiile [139]. Mai multe experienţe, efectuate pentru

determinarea eficienţei, în dependenţă de norma de consum a substanţei active, nu au rezultat cu

diferenţe semnificative, fapt explicat prin probabilitatea acţiunii factorilor abiotici nefavorabili

pentru dezvoltarea bolii [140].

Acidul oxolinic (5-ethyl-5,8-dihydro-8-oxo-1,3-dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid)

este un bactericid relativ nou chinolon sintetic. Acidul oxolinic, potrivit producătorilor, prezintă

atât activitate preventivă, cât şi curativă împotriva bolilor plantelor cauzate de bacterii aparţinând

genului Pseudomonas spp. şi Erwinia spp. Dar după numai câţiva ani de aplicare, apar informaţii

despre depistarea tulpinilor rezistente la acidul oxolinic în Israel [141, 142].

Unele substanţe nu acţionează asupra patogenului, dar modifică biochimismul plantei,

sporindu-i rezistenţa. Astfel acţionează prohexadion-calcium (Apogee, BASF), harpin

(Messenger, Eden Bioscience), Bion sau Actigard (Novartis) [143, 144].

Dezinfectanţi. E. amylovora poate fi transmisă de la copacii infectaţi la cei sănătoşi dintr-o

livadă în alta prin instrumente de tăiere, mâini si încălţăminte, iar la distanţe lungi prin ambalajul

infectat sau prin material vegetal contaminat. Pentru a preveni astfel răspândirea bacteriei, se

recomandă dezinfectarea mâinilor şi cizmelor, instrumentelor pentru tăiere, precum şi cutiilor

pentru ambalaj, material vegetal, inclusiv fructe [145].

Mai mulţi dezinfectanţi distrug bacteria E. amylovora in vitro după 5 min de contact.

Având în vedere efectul comun al eficacităţii, corozivităţii şi fitotoxicităţii, Pera Safe ™

(0,81%) funcţionează cel mai rapid, nu este corosiv sau fitotoxic. Acesta este urmat de etanol

(70%), care necesită o perioadă mai lungă de dezinfecţie şi de Pera Safe ™ (1,62%) care este

uşor fitotoxic [146].

Combaterea biologică a focului bacterian al rozaceelor

Pornind de la gravitatea problemelor fitosanitare provocate de acţiunea organismelor

dăunătoare pe fundalul agravării situaţiei ecologice, determinate de aplicarea pesticidelor pentru

combaterea lor, actualmente tot mai actuală devine necesitatea elaborării mijloacelor alternative

de protecţie a plantelor, printre care un loc deosebit revine preparatelor biologice, constituite din

diverse microorganisme utile [147].
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La rândul său, bacteriofagii, ca elemente genetice migratoare, influenţează în mod activ

asupra proceselor vitale ale micro şi macro organismelor. Trebuie remarcat faptul că unele dintre

proprietăţile bacteriofagilor, ca elemente genetice, pot reprezenta un risc semnificativ atunci

când sunt utilizaţi în fagoterapie [148].

În calitate de agenţi de control biologic, cele mai utilizate contra E. amylovora sunt diverse

tulpini de P. agglomerans (Bloomtime BiologicalTM, Blossom Bless, PomaVita), P. vagans

(BlightBan C9-1), Ps. fluorescens (BlightBan -  A506)  şi B. subtilis 2002 (BIOPRO, Serenade,

Micosat F). Alte preparate comerciale includ diferite specii de  drojdii Aureobasidium pullulans

(De Bary) G. Arnaud, Candida sake (Saito  et  Ota)  van  Uden  et  Buckley  şi Metschnikowia

pulcherrima Pitt&M.W.Miller [149, 150].

Este bine cunoscută capacitatea pseudomonadelor de a produce pigmenţi de fluorescein

galben-verzui, solubili în apă, numiţi siderofori, care îndeplinesc funcţia de legare şi transportare

a fierului în celulele bacteriene [151]. Sideroforul pseudomonadelor fluoresceine au structură

chimică diferită şi au, de regulă, afinitate înaltă faţă de fierul trivalent, formând cu acesta

complexe stabile, care nu sunt disponibile pentru utilizare de către fitopatogeni. Spre deosebire

de pseudomonade, fitopatogenii produc şi ei siderofori proprii, însă formarea legăturii cu ionii de

fier decurge mai lent, cedând astfel în concurenţă pentru un element atât de important. Prin

legarea fierului de către sideroforii pseudomonadelor, se limitează creşterea fitopatogenilor [152,

153].

Produsul BlightBan A506 (Nufarm Americas, Burr Ridge, IL) conţine drept ingredient activ

bacteria P. fluorescens A506 (A506) şi suprimă focul bacterian, prin excluderea competitivă a E.

amylovora de pe suprafaţa florilor. În studiile din livezile comerciale din California,  A506 a

manifestat o eficienţă de la 50% până la 80% asupra agentului patogen al focului bacterian [154,

155].

 1.7. Aspecte istorice şi economice ale focului bacterian al rozaceelor în Republica

Moldova

În condiţiile Republicii Moldova, culturile pomicole sămânţoase sunt afectate de  cancerul

bacterian (Agrobacterium tumefaciens Smith  et  Town),  arsura  comună (Pseudomonas syringae

Van Hall), iar, în ultimii ani, se manifestă tot mai des focul bacterian al rozaceelor (Erwinia

amylovora) [156].

Focul bacterian al rozaceelor este extrem de păgubitor din cauza răspândirii rapide. În

livezile puternic infectate, în decursul unei perioade de vegetaţie, boala poate distruge de la 20%

până la 50% din pomi, dintre care 10-20% se usucă complet. În unele livezi sunt infectaţi până la
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90% din pomi, iar roada este cu mult redusă sau complet distrusă, când apar condiţii climatice

favorabile în perioada înfloririi [157].

Prezenţa E. amylovora în plantaţiile pomicole din România a fost presupusă încă în anii 50

ai secolului douăzeci, în legătură cu depistarea simptomelor bolii în mai multe livezi de

sămânţoase [158, pag. 596], unde oficial boala este recunoscută în anul 1993 [159]. Primele

focare de foc bacterian în Republica Moldova au fost semnalate în anii 1991-1992 [160].

Identificarea agentului patogen în acea perioada a fost efectuată preponderent prin metode

clasice, iar unele izolate au fost analizate prin tehnica DAS-ELISA [161].

Se presupune că răspândirea focului bacterian în ţara noastră s-a produs drept consecinţă a

micşorării tratamentelor cu produse cuprice în livezi în perioada stagnantă din anii 1990.

Simptome de foc bacterian au fost depistate în anul 1991, mai întâi în livezile de seminţoase din

raionul Cantemir, apoi şi în plantaţiile de păr şi gutui din r. Leova şi r. Cimişlia. Pomii infectaţi

din gospădăriile individuale serveau ca surse constante de infecţie, iar în decursul următorilor

cinci ani boala a fost depistată în livezile a 76 de întreprinderi agricole. După efectuarea

sondajelor, în vederea determinării arealului de răspândire a bacteriozelor în plantaţiile de

sămânţoase din mai multe raioane ale ţării (Ungheni, Leova, Hânceşti, Criuleni, Dubăsari,

Anenii-Noi, Rezina etc.), s-a constatat că practic toate livezile de păr şi gutui erau afectate de

bacterioze, cu un grad diferit de atac. Dezvoltarea epifitotică a focului bacterian s-a observat în

perioada anilor 1994-1997. Din cauza apariţiei golurilor în plantaţii, au fost defrişate 1117,5 ha

de păr şi gutui. Cu toate că focarele de infecţie erau localizate prin tratare cu produse cu efect

bactericid, boala a continuat să se răspândească. În decursul câtorva ani, din cauza pieirii şi

defrişării pomilor, suprafaţa de 12 mii ha ocupată cu păr s-a micşorat până la 760 ha [162, 163].

Conform Anuarului Statistic al Republicii Moldova [164], suprafaţa totală a livezilor şi arbuştilor

fructiferi, pe toate categoriile de gospodării, în anul 1990 alcătuia 234 mii ha, iar până în anul

2005 s-au micşorat cu 47%, ajungând la 110 mii ha. Astfel, pierderea livezilor de sămânţoase în

Republica Moldova a fost cauzată, în mare parte, de atacul bacteriozelor, rolul primordial

revenindu-i focului bacterian al rozaceelor [165].

 1.8. Concluzii la capitolul 1

Analiza literaturii de specialitate a permis evidenţierea problemelor cu care se confruntă

producătorii la capitolul focului bacterian al rozaceelor. Astfel:

–  Culturile pomicole sămânţoase sunt afectate de mai multe specii de bacterii, printre care

Erwinia amylovora – prima bacterie recunoscută de ştiinţă ca fitopatogen la plante. În acest
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capitol sunt redate detaliat etiologia, biologia, ecologia, precum şi unele măsuri de prevenire şi

combatere a focului bacterian.

– Daunele pe care le provoacă E. amylovora au motivat cercetătorii să facă multe studii,

pentru găsirea modalităţii de combatere eficientă. Cu toate acestea, de la primele depistări pe

continentul American şi până în prezent, arealul de răspândire a bacteriei se măreşte în continuu.

Aceasta fiind raportată aproape în toate ţările producătoare de mere, pere şi gutui.

– Pentru preîntâmpinarea pagubelor pe care le poate produce focul bacterian culturilor, este

important de depistat şi identificat la timp agentul etiologic, prin cunoaşterea simptomelor pe

care le produce şi prin utilizarea metodelor adecvate speciei.

– Dintre toate produsele experimentate pentru combaterea E. amylovora, cel mai eficient s-a

manifestat streptomicina, fiind utilizată în mai multe ţări cultivatoare de mere, pere şi gutui.

– După depistarea tulpinilor rezistente, au apărut şi alte formulări de origine antibiotică, dar la

care fitopatogenul se adaptează rapid şi manifestă rezistenţă. Ţinând cont de consecinţele pe care

le poate avea folosirea antibioticelor asupra animalelor cu sânge cald şi asupra oamenilor, în mai

multe ţări, folosirea antibioticelor în protecţia plantelor este interzisă sau limitată.

– Compuşii cuprici, la care nu s-au depistat tulpini rezistente de E. amylovora, rămân în

continuare a fi utilizaţi contra focului bacterian, pentru eficienţa lor înaltă, efectul nociv relativ

redus pe care îl au asupra mediului, dacă sunt respectate regulamentele de aplicare pentru

combaterea acestui organism de carantină.

– În perioada înfloririi culturilor pomicole sămânţoase, când pericolul infestării cu agentul

patogen al focului bacterian al rozaceelor este foarte înalt,  sunt recomandate produse cu diferse

formulări, printre care un rol major îl au cele de origine biologică. Dintre microorganismele mai

des utilizate, pentru calităţile sale pronunţate de antagonist, este specia Pseudomonas sp.

– În Republica Moldova nu sunt înregistrate produse biologice pentru combaterea focului

bacterian al rozaceelor la culturile pomicole.

Pornind de la actualitatea acestor sarcini prioritare, scopul prezentului studiu a fost studierea

răspândirii agentului etiologic al focului bacterian al rozaceelor, rezistenţei principalelor soiuri

de măr, păr şi gutui la atac, precum şi selectarea produselor optimale şi ecologice de control, în

vederea maximizării eficacităţii biologice şi a eficienţei economice a tratamentelor aplicate

împotriva acestei boli.

Realizarea scopului a devenit realitate prin executarea următoarelor obiective:

1. Determinarea arealului de răspândire şi intensitatea atacului focului bacterian al rozaceelor

la culturile pomicole sămânţoase în condiţiile Republicii Moldova.
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2. Stabilirea susceptibilităţii principalelor soiuri cultivate de măr, păr şi gutui la atacul focului

bacterian al rozaceelor.

3. Izolarea, identificarea şi studierea particularităţilor biologice ale agentului patogen al focului

bacterian al rozaceelor Erwinia  amylovora.

4. Determinarea acţiunii unor agenţi biologici asupra bacteriei Erwinia amylovora.

5. Evaluarea eficacităţii  biologice a unor produse chimice asupra bacteriei Erwinia amylovora.

6. Determinarea eficienţei economice a tratamentelor aplicate contra focului bacterian al

rozaceelor.
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1. CONDIŢII, MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE

Lucrarea include rezultatele ştiinţifice obţinute în perioada studiilor de doctorat, cât şi ale

programului individual de cerectare în cadrul proiectului instituţional „Biotehnologia producerii

si aplicarii preparatelor pentru combaterea organismelor daunatoare”-10.04.038 F. Investigaţiile

de laborator au fost realizate în: Laboratorul „Fitopatologie şi biotehnologie” al Institutului de

Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor (mun. Chișinău, RM); Laboratorul „Bacteriologie” al

Centrului de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei (actual

„Centrul Național pentru Testarea și Certificarea Producției de Origine Vegetală și Sol, mun.

Chișinău, RM); Secția Bacteriologie al Inspectoratului Central pentru Protecția plantelor și

semințelor (or. Torun, Polonia). Cercetările au fost efectuate în decursul anilor 2003-2014.

2.1. Condiţii agroecologice din Republica Moldova

Republica Moldova este situată în sud-estul Europei, la contactul Europei Centrale cu

Europa Orientală şi cu Europa de Sud. Teritoriul ei este străbătut, aproximativ prin mijloc, de

meridianul 28°50' longitudine estică şi de paralela 47° latitudine nordică. Distanţele dintre

punctele extreme sunt de circa 350 km între Năslavcea şi Giurgiuleşti şi de 150 km de la vest

spre est.Republica Moldova este situată în bazinul Mării Negre şi al fluviului Dunărea, al doilea

fluviu ca lungime în Europa [166].

Relieful. Cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova ocupă partea de est a

Podişului Moldovei, care se prelungeşte de la piemontul Obcinelor Bucovinei şi Subcarpaţii

Moldovei în vest şi până la fluviul Nistru în est. În partea stângă a Nistrului pătrund ramurile de

sud-vest ale Podişului Podoliei. În cadrul acestor unităţi majore, în afară de relieful de podiş, se

întâlneşte relief de dealuri şi de câmpie. Astfel, altitudinile absolute sunt cuprinse între 429 m

(Dealul Bălăneşti) şi 4 m în lunca Nistrului (comuna Palanca). Sub aspect geomorfologic,

teritoriul Moldovei reprezintă o câmpie deluroasă pe alocuri fragmentată de multiple forme

erozionale şi posedă o înclinare uşoară de la nord-vest spre sud-est [167].

Clima. Republica Moldova are o climă temperat-continentală, ce se formează ca urmare a

poziţiei ţării la distanţă aproximativ egală de ecuator şi de Polul Nord. Ţara este aşezată în

regiunea de interferenţă a maselor de aer atlantice, temperat continentale din estul Europei şi ale

celor tropicale din sud. Radiaţia solară, dinamica maselor de aer şi relieful formează o climă cu

ierni relativ blânde şi cu puţină zăpadă, cu veri lungi, călduroase şi cu umiditate redusă.

Valorile temperaturilor medii anuale alcătuiesc 7,80C în Nord (Briceni), 9,50C în Centru

(Chişinău) şi 10,00C în Sud (Cahul), iar precipitaţiile medii anuale variază de la 617 mm în Nord
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şi sub 500 mm în Sud-Est. Temperatura maximă atinge +400C, iar cea minimă circa –30 –350C.

Clima este moderat continentală [168].

Iarna în Moldova este relativ scurtă şi nu prea rece. Durata acestui anotimp variază, în

medie, circa 90-95 zile şi este influenţată de procesele circulaţionale meridionale de răcire sub

influenţa Crivăţului şi cele de încălzire şi umezire relativă, sub influenţa Băltăreţului.

Primăvara începe cu trecerea stabilă la temperaturi medii diurne de peste 100C şi se

prelungeşte până la depăşirea valorilor de +150C.

Vara se caracterizează prin vreme caldă, fiind un anotimp secetos, când predomină vreme

senină şi însorită, care determină sporirea esenţială a temperaturilor diurne, iar cea mai caldă

lună a anului este iulie.

Toamna în Republica Moldova începe în a doua jumătate a lunii septembrie, paralel cu

scăderea temperaturii medii diurne sub +150C şi se sfârşeşte cu scăderea coloanei de mercur sub

00C [168].

Precipitaţiile. Sub aspectul umidităţii teritoriul ţării reprezintă o zonă deficitară, semiaridă.

Suma anuală de precipitaţii variază semnificativ. Cantitatea precipitaţiilor scade lent de la nord-

vest 550-600 mm spre sud-est 360-440 mm, cu o inversie regională în zona podişului Codrilor

560-620 mm. Circa 80-85 la sută din volumul anual de precipitaţii cad sub formă lichidă în

perioada caldă a anului. Iarna precipitaţiile sunt condiţionate de pătrunderea cicloanelor

mediteranene cu o viteză de 70-80 km/oră. Stratul de zăpadă pe parcursul iernii este variabil și

atinge grosimi până la 40-80 mm. Vara cantitatea maximă de precipitaţii constituie 40-45% din

suma anuală. În lunile de toamnă cad precipitaţii în sumă de 110-140 mm, având caracter

predominant liniştit, netorenţial [168].

2.2. Locul efectuării experienţelor staţionare şi condiţiile climaterice din perioada

vegetaţiei

Experienţele staţionare de câmp s-au desfăşurat pe teritoriul Stațiunii Experimentale (SE) a

Institutului Ştiinţifico - Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare.

Teritoriul SE manifestă relief deluros, întretăiat de râpi şi vâlcele cu pante puţin înclinate.

Cele mai mari înălţimi ajungând la 220-230 m de asupra nivelului mării. Întretăierea teritoriului

de vâlcele contribuie la oscilaţii mari de temperatură la distanţe mici, ce determină mari

deosebiri microclimatice.

După compoziţia mecanică, solul este în general argilos, iar 70% din toată suprafaţa fiind de

tip cernoziom obişnuit.
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  După condiţiile de temperatură şi umiditate, teritoriul SE face parte din raionul II

agroclimateric al Moldovei, ce se caracterizează prin o sumă de 3200-33000C, coeficient

hidrotermic 0,7 - 0,9. Temperatura medie lunară pozitivă a aerului se menţine în decurs de 9 luni

(martie-noiembrie). Temperaturile medii diurne mai mari de +100C constituie 181 zile. Suma

precipitaţiilor alcătuiesc 340 - 435 mm, dintre care 70 mm revin lunii iunie. Cea mai mică

temperatură de -29 0C- 300C se înregistrează foarte rar [168]. În livezile SE, din toată suprafaţa

plantaţiilor de culturi seminţoase, în anul 2003 mărul ocupa 127 ha, părul 11,9 ha şi gutuiul 3 ha.

Condiţiile climatice din perioada efectuării experienţelor de câmp conform datelor de la

Stația Meteorologică Chișinău

Lipsa sau manifestarea simptomelor de bacterioze pe diferite fenofaze ale culturilor de măr,

păr şi gutui a fost diferită de la an la an, fiind în strânsă legătură cu condiţiile climaterice din anii

incluşi în studiu.

Condiţiile de temperatură şi umiditatea aerului, precum şi cantitatea medie de precipitaţii din

perioada lunilor aprilie – august ale anilor 2003-2005, sunt prezentate în Figurile 2.1.- 2.3. Din

punct de vedere climatic cei 3 ani de experimentare, pe baza factorilor climatici înregistraţi, au

fost caracterizaţi astfel: anul 2003 – cald şi puţin ploios; 2004 – cald şi puţin secetos; 2005 – cald

şi normal ploios.

Fig. 2.1. Temperatura medie a aerului în perioada de vegetaţie a anilor 2003-2005.

Cele mai înalte valori ale temperaturilor medii, în cei trei ani cercetați, au fost înregistrate

în lunile iulie-august. În anul 2003, caracterizat ca cel mai cald, temperatura medie se menține

peste 20,0 0C toată perioada de vegetație, începând cu luna mai. În perioada anilor 2004 și 2005

valorile lunare de temperatura nu au prezentat diferențe semnificative.
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Fig. 2.2. Cantitatea precipitaţiilor medii din perioada de vegetație a anilor 2003-2005.

Conform figurii 2.2, cantitățile medii de precipitații se deosebesc mult între ele de la un

an la altul, cele mai mari valori lunare înregistrându-se în 2005. Cea mai mare cantitate de

precipitații a fost înregistrată în lunile iunie – 106,9 mm și august – 150,4 mm. În anul 2004 cele

mai mici valori apar în luna iunie, iar cele mai mari în luna iulie. Cea mai mică cantitate de

precipitații a fost acumulată în anul vegetal 2003, cu excepția lunii iulie, când au fost înregistrate

113,0 mm.

Fig. 2.3. Umiditatea medie a aerului în perioada de vegetaţie a anilor 2003-2005.

În anul 2012, primele simptome de bacterioză la cultura măr s-au depistat la sfârşitul

înfloririi. Perioada din timpul şi după înflorire a fost una cu zile însorite şi cu puţine

precipitaţii. Temperatura medie diurnă în aprilie-mai, care a variat de la 13,30C la 19,2 0C
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(Figura 2.4), şi precipitaţiile din această perioadă au contribuit la înmulţirea bacteriilor

fitopatogene. În următoarele luni, condiţiile meteorologice au fost favorabile pentru

dezvoltare a bacteriozei la culturile pomicole sămânţoase.

Fig.2.4. Diagrama indicatorilor climatici din perioada vegetativă a anulului 2012.

Umiditatea ridicată a aerului din perioada creşterii intensive a lăstarilor a contribuit la

înrăutăţirea condiţiilor fitosanitare în plantaţiile de pomi sămânţoşi. În această perioadă, s-au

depistat focare de bacterioză manifestate pe fructe, frunze şi lăstari tineri.

Fig. 2.5. Diagrama indicatorilor climatici din perioada vegetativă a anulului 2013.

Aproximativ aceeaşi situaţie s-a observat şi în anul 2013, condiţiile meteorologice fiind

favorabile pentru înmulţirea bacteriilor fitopatogene şi în acest an. Condiţiile optimale de

temperatură şi umiditate ale aerului din perioada de vegetaţie au contribuit la răspândirea şi

creşterea intensităţii atacului bacteriozelor la culturile pomicole sămânţoase.
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2.3. Obiecte de cercetare în condiţii de laborator şi câmp

În anul 2017, după datele Biroului Naţional de Statistică, pe teritoriul Republicii Moldova,

plantațiile pomicole ocupau 138,0 mii ha pe toate categoriile de gospodării. Din totalul

suprafețelor, culturile sămânţoase cuprindeau 63,0 mii ha, dintre care 56,0 mii ha pe rod.

În acest studiu, drept obiect de cercetare au servit soiuri de măr, păr şi gutui din diferite

exploataţii pomicole, livezi părăsite şi gospodării auxiliare ale populaţiei amplasate în cele trei

zone geografice ale Republicii Moldova. Cercetările au fost efectuate în perioada anilor 2003-

2014.

Monitoringul fitosanitar s-a efectuate din primăvară, începând cu perioada umflării

mugurilor, până în toamnă după scuturarea frunzelor. În rezultat au fost observate simptome de

bacterioze la pomii sămânţoşi din diferite localităţi (Tabelul 2.1).

Tabelul 2.1. Localităţi din Republica Moldova unde au fost depistate simptome de foc bacterian

la pomii sămânţoşi în perioada anilor 2003-2014

Zona geografică a

Republicii Moldova
Raionul Localitatea

Nord

Municipiul Bălţi Sadovoe

Donduşeni Frasin, Ţaul,  Pocrovca

Drochia Gribova

Edineţ Ruseni

Rîşcani Hiliuţi, Pîrjota

Sângerei Rădoaia

Soroca Slobozia Cremene, Vădeni

Centru

Municipiul Chişinău Codru, Bubuieci, Băcioi, Sîngera

Nisporeni Bălăneşti, Milești

Ialoveni Puhoi

Anenii-Noi Chetrosu, Ţînțăreni

Căușeni Săiți, Zaim

Sud

Cahul Badikul Moldovenesc, Brînza

Cantemir Gotești, Țiganca

Leova Sărata Nouă

Ștefan Vodă Purcari, Tudora

Taraclia Aluatu

U.T.A. Găgăuzia Congaz, Chirsova, Svetlîi
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Tulpini de referință utilizate în experiențele de laborator:

- tulpina E10 Erwinia amylovora (Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii

Alimentare – IȘPHTA, Chișinău);

- tulpina  PD 4072 Erwinia amylovora (Laboratorul Central Fitosanitar, București);

- tulpina NCPPB 683 Erwinia amylovora (Colecția Națională de Bacterii Fitopatogene,

FERA, York, UK).

Pentru testele de patogenitate s-au utilizat fructe verzi de păr (soiul Noiabrskaia, Sokrovișce

și  Vîstavocinaia),  fructe  verzi  de  măr  (soiul  Golden  Delicious),  lăstari  tineri  de  gutui  (soiul

Auriu), fructe verzi de tomate (soiul Cristal).

Experiențele staționare s-au efectuat pe lotul experimental al Institutului Științifico-Practic

de Horticultură și Tehnologii Alimentare – IȘPHTA.

Simptomele bacteriozei la plantele gazdă s-au identificat după descrierile din literatura de

specialitate [169].

2.4. Determinarea gradului de afectare a pomilor de către bacterioză

Focul bacterian al rozaceelor este o boală cu evoluţii neprevăzute, care poate distruge o

livadă într-un sezon. Pentru evaluarea gradului de afectare a pomilor de către bacterioză  [156] s-

a folosit o scară cu 6 note (Tabelul 2.2).

Tabelul 2.2. Scara estimării atacului de foc bacterian la pomi

Gradul 0 Plantă sănătoasă Gradul 3 Plantă infectată de la 5 până la 25%

Gradul 1 Sunt afectate rozete şi lăstari mici Gradul 4
Plantă afectată de la 25% până la

50%

Gradul 2 Plantă infectată de la 1 până la 5% Gradul 5 Plantă afectată mai mult de 50%

Frecvenţa atacului (F%) și intensitatea atacului (I%) bacteriozei la culturile de măr, păr și

gutui s-a generalizat prin următoarele relaţii [170]:

                                                                                                                       (2.1.)

unde: n – numărul de plante atacate; N – numărul de plante observate.

,                                                                                                                       (2.2.)

unde: i – nota sau procentul de acoperire cu atac; f – numărul de cazuri cu atac la fiecare notă; n

– numărul total de plante observate; K – scara maximală a gradului de afectare.



46

2.5. Produse de uz fitosanitar utilizate în experiențe

Sulfat de Cupru ( CuSO4 x 5H2O, 980-991 g/kg) numit piatră vânătă. Se prezintă sub formă

de cristale albastre. Piatra vânătă a fost folosită la fabricarea de zeamă bordeleză împreună cu

hidroxidul de calciu – Ca(OH)2 (varul stins). Produsul se utilizează contra bolilor la măr, păr,

piersic, vişin, cireş, agriş, coacăz, prin stropire până la desfacerea mugurilor sau în perioada de

vegetaţie [171].

Bouillie Bordelaise („Cerexagri B.V.”, Franţa) – produs pe baza sulfatului de cupru

neutralizat cu hidroxid de Ca. Cantitatea substanţei active în produs constituie 770 g/kg. Se

aplică prin stropire în perioada de vegetaţie contra unui spectru larg de micoze şi bacterioze la

culturile agricole [172].

Kocide 2000 (Du Pont International Operations Sarl, Elveţia) produs sub formă de granule

pe baza hidroxidului de cupru – 538 g/kg. Se aplică prin stropire în perioada de vegetaţie la

culturile agricole contra bolilor micotice şi bacteriene [173].

Paurin (IGFPP al AŞM) – biopreparat produs pe baza bacteriei saprofite de sol

Pseudomonas fluorescens (CNMN-Pb-04). Produsul reprezintă un lichid semitransparent de

culoarea laptelui, mat, cu un miros specific, cu sediment neînsemnat care dispare la agitarea

recipientului. Datorită produselor sale metabolice posedă activitate antimicrobiană şi

antitumorală, în raport cu agentul patogen al cancerului bacterian A. tumefaciens. Ingredientele

preparatului sunt: suspensie de celule vii ale bacteriei Ps. fluorescens, mediul de cultură cu

produse ale metabolismului bioagentului. În 1 ml de preparat se conţin 109 celule bacteriene.

Paurin se aplică în scop profilactic contra cancerului bacterian produs de bacteria Agrobacterium

tumefaciens la viţa de vie [174].

Rizoplan (IGFPP al AŞM) – biopesticid produs pe baza tulpinilor bacteriei Pseudomonas

fluorescens (ştamul AR-33). Produsul reprezintă un lichid de culoarea berii. Mecanismul de

acţiune asupra patogenilor se realizează prin reprimarea dezvoltării lor, datorită creşterii

intensive a bacteriei Pseudomonas fluorescens şi acumulării de către acestea a ionilor de Fe. Într-

un ml de preparat se conţin 5 mlrd. celule. Se recomandă la tratarea seminţelor de grâu, orz,

varză (contra putregaiurilor rădăcinilor, fuzariozelor, bacteriozelor) şi la stropirea culturei de

varză și cartof în perioada de vegetaţie [172].

Trihodermină Th-7F-BL (IGFPP al AŞM) – preparatul se prezintă sub formă de pulbere şi

este un produs pe baza ciupercii saprotrofe Trihoderma harzianum Rifai. Drept ingredient activ

al preparatului se consideră sporii, conidiile ciupercii, antibioticul glitoxin (C13H14N2S2O4) şi

substratul său nutritiv, pe care s-a dezvoltat preventiv. Produsul exercită acţiune de contact şi

sistemică, ciuperca fiind hiperparazită, antagonistă cu activitate antibiotică şi antifermentativă.
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Se recomandă prin încorporare în amestec de torf, împrăştierea pe suprafaţa solului sau prin

stropire timp de vegetaţie contra putregaiului alb, cenuşiu, fuzariozelor, aschohitozelor,

verticiliozelor la culturile legumicole, zarzavaturi, tutun, măr [172].

Suspensie bacteriană a tulpinii Pseudomonas aureofaciens CNMN-Pb-05 cu titrul 107

ufc/ml (Colecția Națională de Microorganisme Nepatogene – Institutul de Microbiologie și

Biotehnologie).

2.6. Determinarea acțiunii antagoniste a diferitelor tulpini bacteriene și a produselor

cuprice față de Erwinia amylovora în condiții de laborator

Determinarea acțiunii antagoniste a agenților biologici a fost efectuată prin metoda

cantitativă [175, pag.106]. Pe mediul agarizat, însămânțat „în gazon” cu bacteria E. amylovora,

au fost așezate discuri din hârtie de filtru, îmbibate cu suspensia bacteriilor cercetate. În fiecare

cutie Petri au fost așezate câte 6 discuri, la distanțe egale între ele. Pentru fiecare tulpină

bacteriană au fost utilizate câte 3 cutii. După o incubare de 3 zile erau vizualizate eventualele

zone sterile din jurul discului, care erau măsurate în caz de prezență. În varianta control au fost

utilizate discuri din hârtie de filtru îmbibate cu apă sterilă. Diametrul discurilor din hârtie de

filtru  a fost de 5 mm.

Tulpinile studiate la antagonism față de E. amylovora au fost: Pseudomonas putida CNMN

–BsB-06; Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-05 și Pseudomonas fluorescens CNMN-PsB-

04.

Sensibilitatea bacteriei E. amylovora față de produsele cuprice în condiţii de laborator, s-a

determinat în rezultatul pipetării a câte 0,2 ml soluție de lucru în centrul cutiei Petri, pe mediul

agarizat însămânțat preventiv „în gazon” cu bacteria E. amylovora. Pentru fiecare produs s-au

utilizat câte 3 cutii Petri. Rezultatele au fost evaluate după 2 zile de incubare. Prezența zonei

sterile în jurul picăturii indica despre un rezultat pozitiv. Titrul suspensiei de E. amylovora a fost

de 108 ufc/ml, după standardul turbidității. În calitate de control au servit cutiile însămânțate în

gazon cu E. amylovora. Pentru analiză a fost utilizat mediul neselectiv King B. Incubarea a fost

petrecută în condiții de 260C.

2.7. Montarea experiențelor de câmp la măr, păr și gutui

Experienţele au fost amplasate în plantaţiile de măr, păr și gutui din cadrul livezii Institutului

de Pomicultură. În luna iunie a anului 2003, la pomii speciilor de sămânțoase s-au depistat

simptome de foc bacterian al rozaceelor. După înlăturarea organelor afectate, la culturile

pomicole s-au aplicat 4 tratamente suscesive, conform calendarului din Tabelul 2.3.
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Tabelul 2.3. Calendarul lucrărilor de protecţie contra bacteriozelor la păr și gutui

Denumirea lucrării Data
Gutui Păr

Înlăturarea lăstarilor cu simptome de
bacterioză 04.06.2003 10.06.2003

Tratamente cu soluție de 1% zeamă
bordeleză - 10 kg/ha

05
.0

6.
20

03

18
.0

6.
20

03

01
.0

7.
20

03

14
.0

7.
20

03

11
.0

6.
20

03

24
.0

6.
20

03

07
.0

7.
20

03

21
.0

7.
20

03

Primul tratament s-a efectuat după înlăturarea organelor afectate. Eficiența tratamentelor a

fost evaluată după 7 zile de la ultimul tratament.

În perioada de vegetaţie a anului 2004, pentru determinarea celui mai eficient produs cupric

faţă de focul bacterian al rosaceelor, pe câmpul experimental au fost efectuate tratamente cu

următoarele produse: Bouillie Bordelaise – 10 kg/ha; Kocide 2000 – 3,0 kg/ha și soluție de 1 -

3% zeamă bordeleză. În experimente au fost incluse soiurile de măr Mantuaner, de păr

Socrovişce şi de gutui Iujanca, care în anul 2003 au fost mai puternic afectate de către focul

bacterian. Tratamentele au fost efectuate conform calendarului din Tabelul 2.4.

Tabelul 2.4. Calendarul lucrărilor de protecţie contra bacteriozelor în anul 2004

Cultura Data efectuării tratamentelor

Gutui 14.05 27.05 09.06 23.06 08.07 20.07 –

Păr 11.04 27.04 10.05 22.05 04.06 19.06 03.07

Măr 19.04 05.05 17.05 01.06 16.06 29.06 14.07

Tratamentele au fost efectuate înante de înflorire, al doilea la scuturarea a 75% din petale,

iar următoarele în dependenţă de condiţiile climaterice la intervale de 10 - 15 zile. La specia

gutui, experimentul a inclus cinci variante, fiecare variantă cu trei repetări la câte 10 pomi; la

specia păr şase variante, în fiecare variantă fiind trei repetări la câte 10 pomi; la specia măr patru

variante –  în fiecare variantă trei repetări la câte 10 pomi. Repetiţiile au fost amplasate

randomizat pe câte un rând din fiecare soi.

Ca alternativă metodei chimice pentru combatere bacteriozei, în experiențele de câmp, au fost

utilizate produsele biologice Paurin (109 cel/ml – Pseudomonas fluorescens CNMN Ps-04),

Rizoplan (Pseudomonas fluorescens, tulpina AR-33 (V-3481) – 2-5 mlrd.celule/ml),

Trihodermin (Trihoderma harzianum – 15 mlrd. spori/g ) și suspensia bacteriană de
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Pseudomonas aureofaciens CNMN –PB-04 (107 ufc/ml). Tratamentele au fost efectuate seara și

pe timp fără soare și vânt. Variantele în câmpul experimental au fost distribuite randomizat,

conform indicațiilor din literatura de specialitate [176].

2.8. Determinarea eficienței biologice şi economice a produselor experimentate

Eficacitatea biologică a produselor fitofarmaceutice a fost determinată conform relației

[170]:

,                                                                                                          (2.3.)

unde: E  – eficacitatea biologică a reducerii atacului comparativ cu martorul; Pk – procentul de

dezvoltare a bolii în martor; Po – procentul de dezvoltare a bolii în varianta tratată.

Rezultatele experimentale au fost implementate în producție la cultura de măr în anul 2013,

pe o suprafață de 3 ha în gospodăria ”Exardiv Com” SRL din s. Revaca, mun. Chișinău.

Cultura a intrat pe rod în anul 2009, fiind plantată după schema de 4,0x2,5 m, pe portaltoiul

MM 106. În scopul determinării eficienței economice a tratamentelor pentru combaterea

agentului fitopatogen, în sistemul rațional de protecție a mărului din această gospodărie (Anexa

6) a fost inclus produsul cupric Bouillie Bordelaise (sulfat de cupru neutralizat cu Ca – 770 g/kg,

„Cerexagri B.V.”, Franța) și biopreparatul Paurin (Pseudomonas fluorescens CNMN-PsB-04,

109 ufc/ml). În calitate de martor a servit suprafața livezii, protejată de organismele dăunătoare

prin sistema de protecție obișnuită, fără tratamente în timpul înfloririi.

Pentru determinarea eficienței economice a tratamentelor, s-au considerat datele colectate de

la soiul Renet Simirenco. Pe sectorul experimental au fost efectuate 12 tratamente, între care

produsul cupric a figurat de patru ori: prima dată în faza culturii de „buton roz” – 23 aprilie, iar

următoarele – în perioada creșterii active a fructelor și lăstarilor: 14 mai; 20 mai și 27 mai.

Produsul biologic a fost aplicat în perioada înfloririi: 26 aprilie. În schema martor, în locul

produsului Bouillie Bodelaise a fost aplicat produsul CuproStar 46 SC (460 g/l sulfat de cupru

tribazic), cu norma de consum 4,5 kg/ha, fără tratamente pe floare.

Tratamentele au fost efectuate cu stropitoarea SLV-2000, în combinație cu tractorul ЮМЗ 6

AKM 40,2.

Prelucrarea datelor și calculul indicatorilor de eficiență economică au fost făcute în baza

datelor prelevate din contabilitatea SC „Exardiv-Com” SRL. În experiență au fost studiați

următorii indicatori: cheltuielile totale (lei/ha); veniturile totale (lei/ha); costul la unitatea de

produs (lei/t); prețul de vânzare a produsului (lei/t); profitul la unitatea de suprafață (lei/ha); rata

rentabilității (%) [177].
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2.9. Identificarea tulpinilor bacteriene obținute din plantele gazdă

În timpul examinării plantațiilor de măr, păr și gutui, cât și a pomilor solitari din gospodării

particulare, au fost colectate probe cu simptome, din care, ulterior, am obținut 179 de izolate

bacteriene. Identificarea coloniilor suspecte s-a efectuat prin diferite teste diagnostice, iar pentru

confirmarea rezultatelor pozitive au fost îndeplinite teste de patogenitate pe fructe verzi de păr.

Diagnosticarea a fost efectuată pentru confirmarea identităţii agentului patogen din probele

prelevate şi concretizarea arealului de răspândire a bolii.

Izolarea bacteriei din materialul vegetal. Focul bacterian al rozaceelor, produs de bacteria

Erwinia amylovora, poate ataca toate organele aeriene ale plantelor. Biomaterialul pentru studiu

a fost colectat în timpul sondajelor fitosanitare efectuate în perioada anilor 2003-2014. În total au

fost obținute 179 de tulpini bacteriene din probe de măr, păr şi gutui (Tabelul 2.5).

Tabelul 2.5. Tulpini bacteriene obținute din plantele simptomatice

Cultura
Numărul de

tulpini
Părțile de plante colectate

Măr 64
Inflorescenţe de pe lăstari ofiliţi; fructe brunificate cu și fără picături

de exsudat.

Păr 47

Inflorescenţe cu flori brunificate; frunze înnegrite; lăstari încovoiaţi

în formă de cârjă cu frunze înnegrite și exsudat bacterian.

Scoarţă de pe lăstari cu ulcer.

Gutui 68
Lăstari tineri încovoiaţi în formă de cârjă.

Lăstari încovoiaţi în formă de cârjă cu picături de exsudat.

Pentru analiza lăstarilor simptomatici, au fost luate segmente marginale țesutului bolnav cu

cel vizual sănătos, florile afectate cu peduncul, frunzele cu nervuri parțial necrozate și fructele

brunificate, cu sau fără exsudat bacterian. În cazul tulpinilor cu ulcere, la care țesutul de sub

coajă era modificat la culoare, probele pentru analiză au fost luate prin răzuire cu ajutorul

bisturiului steril. Fructele, lăstarii, frunzele și florile cu simptome de necroză, au fost spălate

preventiv cu apă de robinet, apoi cu apă sterilă. Câte 0,1 – 0,2 g țesut din porțiunile selectate au

fost omogenizate în mojar steril cu 4 - 4,5 ml soluție fiziologică de 0,85%. Exsudatul bacterian a

fost suspendat în 1,0 - 4,5 ml de soluție de NaCl 0,85%.
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Însămânțarea maceratului a fost efectuată prin metoda epuizării în trei cutii Petri de 10 cm

Ø, utilizând câte 0,1 ml pentru fiecare probă pe trei medii nutritive: King B, CGA (cartof –

glucoză – agar) și  CPA (carne – pepton – agar) (Anexa 1).

Cutiile însămânțate au fost incubate la 270C, iar rezultatele erau citite după 24 - 72 ore.

Coloniile suspecte au fost supuse purificării prin epuizarea de ansă, în eprubete cu mediul

nutritiv înclinat King B și incubate în aceleași condiții. Pentru îndeplinirea testelor ulterioare,

culturile pure au fost menținute pe mediul CGA, la +50 C și reînsămânțate peste fiecare 3 luni.

Pentru identificarea izolatelor obținute, au fost utilizate următoarele criterii [178, pag. 97]:

testul de hipersensibilitate și patogenitate pentru selectarea izolatelor virulente; studierea

morfologiei celulelor și coloniilor; determinarea caracterelor fiziologice şi biochimice; studierea

patogenității pentru determinarea plantelor gazdă.

Verificarea hipersensibilității tulpinilor bacteriene. Cele mai multe bacterii fitopatogene

posedă un grup de gene numite hrp, care induc o reacţie de hipersensibilitate la plantele non-

gazdă şi patogenitate pe plantele gazdă [179]. Pentru determinarea fitopatogenității izolatelor

prin îndeplinirea testului de hipersensibilitate, am utilizat plante de Pelargonium sp. Suspensiile

bacteriene de 2,5x108 ufc/ml, după standardul turbidităţii a lui McFarland, au fost injectate cu

seringa sterilă în spațiul intercelular al frunzelor. Plantele, după inoculare, au fost menținute în

condiții de cameră, iar reacția a fost vizualizată după 24 ore. Pentru fiecare izolat bacterian au

fost făcute câte trei înjectări. Pentru control am utilizat apă sterilă. Rezultatul se considera

pozitiv în cazul necrozării ţesutului în zona inoculată cu suspensia bacteriană.

Determinarea caracterelor morfologico-culturale și particularitățile fiziologico-

biochimice ale tupinilor bacteriene. Prima etapă în identificarea unei specii bacteriene de interes

este evidenţierea morfologiei celulelor bacteriene şi a caracterului Gram. Pentru determinarea

caracterului bacteriei după Gram,  am folosit următoarele substanţe [180]: violet de genţiană,

soluţia Lugol, alcool etilic de 96o, fuxină dizolvat. Pentru efectuarea colorației diferențiale din

izolate au fost pregătite frotiuri, care, după uscare, au fost fixate prin căldură, trecând preparatul

de 2-3 ori prin flacără.

Colorarea bacteriilor după Gram a constat în aplicarea inițială peste frotiu a violetului de

gențiană urmat de mordansare cu soluție Lugol, apoi decolorare cu alcool și adăugarea fuxinei.

În cazul colorării frotiului în violet-albastru, bacteriile se consideră gram pozitive, iar colorația

roz-roșu ne indica despre prezența bacteriilor gram negative.

Forma și așezarea celulelor bacteriene au fost determinate prin examinarea la microscopul

optic a frotiurilor colorate efectuate din izolatele celulare. În calitate de colorant a fost utilizată

soluția alcoolică de 1% de albastru de metilen.
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Mobilitatea celulelor bacteriene a fost evidențiată prin examinarea lor pe un preparat nativ

între lamă și lamelă. Pentru o vizualizare mai bună, am efectuat colorația vitală a celulelor cu

soluție apoasă de albastru de metilen [180].

Dimensiunea celulelor bacteriene și prezența flagelilor au fost vizualizate cu ajutorul

microscopului electronic BS-500 Tesla.

Pentru obținerea unei morfologii caracteristice coloniilor bacteriene, au fost utilizate mediile

nutritive King B [181] este un substrat nutritiv neselectiv, pe care mai multe specii de

Pseudomonade pot produce pigmenți, Cross şi Goodman [182], CCT [183], Levan,  MM1 și

MM1Cu [184].

Determinarea caracterelor fiziologice şi biochimice. Pentru determinarea caracterelor

fiziologice și biochimice au fost utilizate metode recomandate în practica bacteriologică [185-

186]. Stabilirea necesității bacteriilor în factori de creştere. Pentru aprecierea necesității

izolatelor în factori de creştere am folosit mediul de cultură cu următoarea compoziţie: 5g

zaharoză; 0,54g – NH4H2PO4; 0,2g – MgSO4 x 7H2O; 0,5g – K2HPO4; 1 litru de apă, cu şi fără

adăugare de drojdie 0,05%. Necesitatea factorilor de creştere pentru bacterii а fost urmărită timp

de 14 zile, prin dezvoltarea numai în mediul cu extract de drojdie.

Stabilirea tipului de metabolism (oxidativ sau fermentativ). Pentru determinarea tipului de

metabolism al izolatelor am folosit următorul mediu de cultură: 1g peptonă, 1g NH4H2PO4; 0,2g

KCl; 0,2g MgSO4 x 7H2O; 0,08g albastru de bromtimol; 3g agar; 1 litru de apă. S-a ajustat pH la

7,0-7,2 prin folosirea soluţiei de NaOH 1N. Mediul a fost încălzit până la topirea agarului,

repartizat câte 18 ml în vase, care apoi au fost sterilizate la 1 atm timp de 30 min. După

sterilizare în fiecare vas am adăugat câte 2 ml soluţie de 10% glucoză în apă distilată, cu

autoclavare separată la 0,5 atm timp de 15 min. Mediul astfel pregătit a fost repartizat în

eprubete câte 3-5 ml, care mai apoi au fost inoculate, prin înţepare, a câte două eprubete pentru

fiecare tulpină. În una dintre ele au fost turnați cca 3 ml de agar 3% topit. După inoculare

eprubetele au fost incubate la 27oC şi examinate zilnic timp de 14 zile pentru producere de acid.

Virarea culorii în galben indica producerea de acid din glucoză; bacteriile cu un metabolism

oxidativ al glucozei produc acid în 1-2 cm din vârful mediului din eprubeta care nu a fost

acoperită de agar. În cazul acidifierii fermentative, culoarea varia numai în eprubetele care au

fost acoperite de agar. Albăstrirea uşoară a mediului din tuburile care nu au fost acoperite cu agar

indica lipsa metabolizării glucozei.

Determinarea sursei de carbon utilizate de către bacterii s-a efectuat cu ajutorul mediului

sintetic Omelyanschi cu albastru de bromtimol. În componenţa mediului de cultură a foct inclus

câte 0,5% glucoză, saharoză, lactoză, maltoză, glicerină și manit. Mediile repartizate în eprubete
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au fost sterilizate fracționat 3 zile consecutive la 1000C, câte 20 minute. Reacția mediilor a fost

stabilită la pH 7,1-7,2. Utilizarea sursei de carbon era considerată pozitivă dacă culoarea

mediului vira în galben.

Prezența enzimelor saharolitice (formarea producției de acid și de gaze din carbohidrați) era

determinată după formarea de acid prin virarea culorii mediului în galben și după formarea de

gaz prin formarea de bule sau prin ruperi în profunzimea mediului.

Testul Voges-Proskauer (producerea acetoinei) se foloseşte pentru diferenţierea

enterobacteriilor şi se bazează pe capacitatea bacteriilor de a produce acid din glucoză, iar în

final – de a produce acetylmethylcarbinol (acetoin). Mediul folosit a avut următoarea compoziție:

0,5g peptonă, 0,5g glucoză, 0,5g K2HPO4; un litru de apă distilată. Mediul a fost sterilizat 3 zile

la 100oC.  Bacteriile au fost cultivate 4 zile la 27 0C. Ulterior, în fiecare eprubetă ce conținea 5

ml de mediu, s-a adăugat un ml soluţie KOH 10%, apoi vasele au fost puternic agitate. Reacția

pozitivă se manifesta peste 18-24 ore prin virarea culorii lichidului din eprubete spre roșu.

Producere de lecitinază (fosfolipază). Testul este folosit pentru diferenţierea bacteriilor din

genul Erwinia. Au fost utilizate ouă de găină, spălate bine cu săpun şi sterilizate cu alcool etilic,

după care flambate şi sparte în condiţii aseptice, separând gălbenuşurile în vase sterile. Din

gălbenuşul diluat până la 40% cu apă sterilă, se lua 10 ml şi se adăugau la 100 ml mediu nutritiv

agarizat, topit şi răcit la 50-550C (20g peptonă; 2,5g Na2HPO4; 1g NaCl; 0,1 ml soluţie 0,5%

MgSO4; 1g glucoză; 12,5g agar; 500 ml apă sterilă; pH 7,4.). Pe acest mediu a fost efectuată

însămânţarea izolatelor în ştriuri apoi lăsate pentru incubare la 27 oC.  Reacţia pozitivă, pentru

acest test, era indicată de opacizarea zonelor din jurul coloniilor sau de o strălucire uleioasă, sau

formarea unui strat perlat în jurul lor.

Proprietăţile culturale ale izolatelor au fost studiate pe medii de cultură lichidă şi agarizate;

creşterea bacteriilor pe agar înclinat (CGA) a fost urmărită vizual şi la microscop; proprietatea

izolatelor de a produce pigment a fost studiată pe mediul nutritiv King B.

Stabilirea punctului termic letal. Izolatele au fost experimentate în intervalul de temperatură

33 – 400C. Suspensiile bacteriane, cu titrul de 107 ufc/ml, au fost distribuite câte 0,5 ml în

eprubete, apoi introduse în baia cu apă, care a fost încălzită şi menţinută timp de 10 minute la

temperaturile menționate. După încălzire eprubetele erau răcite cu apă de robinet. Apoi, câte o

picătură din fiecare eprubetă a fost însămânţată pe agar înclinat (mediul nutritiv King B) şi

incubatate la temperatura de 270C. Creşterea a fost urmărită timp de 2 zile.

Determinarea creșterii la diferite temperaturi. Intensitatea creșterii a fost determinată în

intervalul de temperatură 4 – 400C. Pentru aceasta izolatele au fost însămânțate pe mediu cu agar
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în plăci Petri și plasate în condiții adecvate. Temperatura optimă de creștere a fost determinată

vizual, după timpul de apariție a coloniilor.

Pentru stabilirea toleranţei bacteriei la clorura de sodiu, am folosit mediul cu următoarea

compoziţie: 5g extract de drojdie; 0,5g K2HPO4; 0,2g MgSO4 x 7H2O; NaCl în diferite cantităţi:

de la un gram până la 10g; un litru de apă. După însămânțarea izolatelor, eprubetele au fost

incubate la 270C și urmărite până la 14 zile pentru vizualizarea turbidității.

Formarea de levan. Levanul sau polifructoza este o substanţă capsulară, extracelulară care

este produsă prin acţiunea enzimei levan-sucrază. Capacitatea bacteriilor de a sintetiza levan a

fost determinată pe mediul Levan, ce conține 5% saharoză, prin  incubare la temperatura de

270C. După 3-5 zile, vasele Petri au fost vizualizate pentru determinarea caracterului de creştere

a coloniilor bacteriene. În cazul rezultatelor pozitive, cresc colonii translucide sau opace,

lucioase, boltite, mucoide.

Producerea de catalază: o încărcătură de ansă dintr-o cultură de 24 ore pe mediul GYCA

(5g glucoză; 5g extract de drojdie; 40g CaCO3; 15g agar; un litru apă) a fost amestecat cu o

picătură de apă oxigenată 3% pe o lamă pentru microscopie, urmărindu-se apariţia bulelor de

gaz. În calitate de martor pozitiv am utilizat tulpina Pseudomonas fluorescens CNMN-PsB-04.

Reacția oxidazei. Pentru această analiză au fost utilizate discuri de hârtie din filtru îmbibate

cu soluție de teramethyl-p-phenylene diamină dehidrochlorid. Cu o scobitoare sterilă, se lua o

cantitate mică de biomasă din culturi de 24 ore de pe mediul afarizat GYCA, care era întinsă pe

disc. Apariția culorii albăstruie-violetă închisă în locul unde s-a depus biomasa era considerată

reacție pozitivă. Dacă nici după 5 minute nu se producea culoarea, reacția era considerată

negativă.

Hidroliza amidonului. Unele bacterii pot hidroliza amidonul cu ajutorul enzimelor, dintre

care mai importante sunt α- şi β-amilaza. Prezenţa acestor enzime a fost determinată pe mediul

nutritiv NA cu 2% amidon în vase Petri, cu ajutorul soluţiei Lugol. După ce bacteriile au crescut

(3-7 zile), plăcile au fost inundate cu soluţia Lugol diluată cu apă 1:1. Hidroliza amidonului era

confirmată prin apariţia unei zone clare, decolorate în jurul coloniilor bacteriene, în timp ce în

restul plăcii amidonul se colora întens în albastru. În calitate de control pozitiv a fost utilizată

tulpina Bacillus subtilis CNMN-BsB-08. Prezenţa enzimelor proteolitice au fost determinate

după capacitatea de a lichefia gelatina, peptoniza sau coagula laptele.

Hidroliza gelatinei. Bacteriile cu proprietăţi proteolitice descompun  enzimatic moleculele

de proteină până la aminoacizi, iar gelatina pierde proprietatea de a gelifica. La 1L bulion de

carne, obținut în condiții de laborator (Anexa 1), am adăugat 0,4% gelatină. Însămânțarea

izolatelor în eprubetele cu mediul gelificat a fost efectuată cu acul în profunzime. Caracterul de
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creșterea a izolatelor a fost urmărit timp de 14 zile. În dependență de caracterul de creștere pe

acest mediu a fost determinată poziția izolatelor față de oxigen: creșteri la suprafață –

microorganismul testat era considerat aerob; creștere numai în profunzime și în partea inferioară

a gelatinei – anaerob obligat; creștere uniformă pe toată linia de însămânțare – anaerobi

facultativi și creșteri la o mică adâncime de la suprafață – microaerofili.

Acțiune asupra laptelui. Laptele, degresat prin fierbere timp de 10 minute și înlăturarea

peliculei formate la suprafață, a fost turnat în eprubete și sterilizat timp de trei zile consecutiv la

1000C, câte 30 minute. După verificarea sterilizării, prin menținere la 270C timp de 3 zile, laptele

a fost inoculat cu izolatele studiate. Eprubetele au fost menținute la incubare în condiții de 270C

și urmărite timp de 14 zile, pentru determinarea eventualei peptonizări sau coagulări. Acidifierea

laptelui a fost urmărită pe laptele colorat cu soluția apoasă de albastru de metilen, pregătit în

condițiile descrise pentru laptele fără indicator.

Prin însămânţarea culturii pe extract de carne cu petonă am testat capacitatea bacteriilor de a

descompune peptona şi proteina până la indol, hidrogen şi amoniac.

Eliminarea indolului a fost determinată după metoda lui Moreli, prin folosirea fâşiilor uscate

de hârtie de filtru îmbibate cu soluţie saturată de acid oxalic, iar formarea hidrogenului sulfurat

– prin folosirea fâşiilor uscate de hârtie de filtru îmbibate cu soluţie de 10% acetat de plumb. În

cazul în care nu se elibera indol sau hidrogen sulfurat, fâşiile de hârtie nu-şi schimbau culoarea.

Producerea şi eliminarea de amoniac a fost determinată cu ajutorul fâşiilor uscate din hârtie

de filtru, îmbibate cu reactivul Nessler. Reducerea nitraţilor este proprietatea unor

microorganisme de a transforma sărurile acidului azotic (nitraţii) în săruri ale acidului azotos

(nitriţi) şi apoi în amoniac şi în azot liber. Verificarea izolatelor noastre la reducerea nitraţilor s-

a efectuat cu ajutorul reactivului Griss pe mediu de bulion de carne peptonat, cu conţinut de

0,1% KNO3. Prezența sau lipsa fermenților pectinolitici a fost urmărită pe felii de cartof în

cameră umedă în condiții sterile.

Testul de patogenitate în condiții de laborator și câmp. Izolatele, care au necrozat țesutul

pe frunze de Pelargonium sp., au fost testate pe fructe verzi de păr. Fructe cu diametru de cca 1,5

– 4 cm au fost dezinfectate cu alcool de 70% apoi spălate cu apă sterilă. După uscare, în condiţii

sterile, fructele au fost inoculate, prin înțepare în trei puncte, cu un ac cu inocul, achizionat direct

dintr-o colonie de 48 ore. Pentru evitarea uscării rănilor, acestea au fost închise cu pânză umezită

cu apă sterilă. Inocularea fructelor a fost efectuată și cu suspensie cu titrul de 107 – 108 cfu/ml

obţinută din izolate de 24 ore, prin injectare sub pieliţă. Fructele inoculate, aşezate în vase

căptuşite cu hârtie de filtru sterilă și umectată, au fost incubate la 250C ±20C, fiind mai apoi
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examinate peste două, patru şi respectiv şapte zile. În calitate de martor au servit fructe injectate

cu apă sterilă. Pentru fiecare izolat au fost utilizate câte trei fructe [187]. Rezultatul era

considerat pozitiv dacă în zona inoculată după 2-5 zile apăreau necroze cu picături de exudat

bacterian.

 Izolatele care au prezentat pe fructele inoculate numai necroze, fără picături de exudat, au

fost testate pe fructe nematurate de tomate. Tomatele sterilizate cu alcool de 70%, apoi spălate cu

apă sterilă, au fost inoculate cu câte 100 µl de suspensie de 106 - 107 cfu/ml într-un singur punct,

apoi incubate în condiții de cameră umedă pentru 10 zile la 250C ±20C. În calitate de martor au

servit fructe de tomate injectate cu apă sterilă. Pentru fiecare izolat erau utilizate câte trei fructe.

În cazul depistării unui putregai uscat în zona inoculată, conform schemei de diagnosticare și

identificare a bacteriilor din genul Pseudomonas, care atacă culturile pomicole, cu ajutorul

plantelor indicatoare, izolatul era presupus a fi Pseudomonas syringae [188].

Studierea caracterului infecţios al tulpinilor bacteriene în condiții de câmp. În aceste

studii au fost experimentate 3 izolate obținute din măr, păr și gutui, care, după caracterele

morfologice, culturale, fiziologice și biochimice au manifestat caractere specifice pentru

fitopatogenul Erwinia amylovora, iar la testul de patogenitate au reacționat pozitiv.

În experiență au fost utilizate fructe verzi de păr, de măr şi lăstari tineri de gutui. Suspensiile

cu titrul de 107-8 ufc/ml au fost obținute din culturi de 48 ore pe mediul King B în soluție

fiziologică, iar inoculările au fost efectuate cu seringi de unică folosință.

Inocularea fructelor verzi de păr (soiul Sokrovişce) a fost efectuată direct în livadă. După

obținerea coloniilor cu morfologie caracteristică pentru Ea, din exudatul apărut pe fructele

inoculate, a fost pregătită suspensie bacteriană, folosită ulterior pentru inocularea fructelor de păr

în condiții „in vivo”. Pentru inoculare au fost utilizate câte 3 fructe în 3 repetiții. Înainte de

injectare, suprafaţa fructelor a fost ştearsă cu apă sterilă. Fructele au fost injectate sub epidermă

în trei puncte (în triunghi). În calitate de control a fost utilizată apă sterilă. Locul injectat a fost

acoperit cu tampoane de vată bine umezită cu apă sterilă. Evaluarea apariţiei eventualelor

simptome a fost efectuată peste 2, 3, 7 şi respectiv 10 zile după inoculare.

Inocularea încrucișată a tulpinilor bacteriene. Pentru inocularea încrucişată, în experiment

au fost utilizați câte 24 de lăstari de gutui, fructe verzi de păr și  fructe verzi de măr. În calitate de

control pozitiv a fost utilizată tulpina E10, iar apa sterilă a servit drept control negativ. Lăstarii

au fost bine spălați sub apă de robinet, apoi clătiți cu apă sterilă. Suspensiile au fost inoculate în

mugurii de la baza frunzelor, din zona de vârf a lăstarilor, care apoi au fost plasați în vase cu apă

de robinet sterilă, acoperiți cu peliculă, pentru crearea unei atmosfere umede. Fiind ținuti la

temperatura camerei (200C – 260C), au fost urmăriți zilnic timp de 10 zile. Fructele inoculate
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într-un singur punct au fost menținute în condiții de cameră umedă la +260C și urmărite zilnic pe

parcursul a 7 zile. Evaluarea rezultatelor s-a efectuat în baza apariției simptomelor caracteristice:

brunificații și picături de exsudat. Din lăstarii care au manifestat simptome caracteristice,

bacteriile au fost reizolate pe mediile CCT, Levan și King B pentru obținerea coloniilor specifice

bacteriei și confirmării postulatelor lui Koch.

2.10. Analiza tulpinii Erwinia amylovora P5 prin aplicarea metodelor contemporane

Sistemul API 20E. Sistemul standardizat de identificare a Enterobacteriaceaelor şi a altor

bacterii Gram-negative (API 20 E), care constă din 20 de teste biochimice miniaturizate, s-a

aplicat în concordanţă cu instrucţiunile de utilizare ale producătorului (Sigma-Aldrich, SUA ).

Galeria API 20 este alcătuită din 20 microtuburi care conţin diverse substrate sub formă

deshidratată. Microtuburile au fost inoculate cu suspensie bacteriană, realizată din coloniile

studiate, pentru reconstituirea mediului. Reacţiile produse în timpul perioadei de incubare (24 de

ore la 300C) se manifesta prin apariția culorilor spontane sau obţinute prin adăugarea de reactive

suplimentare. Compilarea rezultatelor utilizării substratului permite determinarea unui cod de 7

cifre, după care se face identificarea bacteriei. Testul oxidazei (al 21-lea test de identificare

biochimică) a fost efectuat conform instrucţiunii de utilizare a producătorului (Sigma-Aldrich®,

SUA). Colorarea discului utilizat în albastru-violet era considerat drept rezultat pozitiv.

Izolatul a fost identificat prin obținerea unui profil numeric. În fişa de rezultate, testele sunt

împărţite în grupe de căte trei, având o valoare de unu, doi și patru, indicate pentru fiecare test.

Adunând valorile corespunzătoare reacţiilor pozitive din cadrul fiecărui grup, am obținut un

număr de șapte cifre pentru cele 20 de teste ale stripului API 20 E. Reacţia oxidazei constituie al

21-lea test şi când este pozitivă se notează valoarea patru.

Gaz-cromatografia acizilor grași. Profilul de acizi graşi al izolatului P5 a fost analizat cu

ajutorul sistemului automat de identificare Sherlock (MIS) [189], utilizându-se cromatograful de

gaze Agilent 7683A sampler automat. Analiza s-a realizat după următorii paşi: cultivarea

izolatului pe agar cu tripticază de soia timp de 24 ore; recoltarea a circa 40 mg masă celulară și

supusă unui protocol chimic de saponificare, metilare, extracţie şi spălare bazică; măsurarea prin

cromatografie de înaltă rezoluţie în fază gazoasă a acizilor graşi omologaţi; compararea sub

formă de cromatogramă a compoziţiei obţinute cu baza de date (biblioteca cromatografică).

Rezultatul analizei a fost reprezentat de specia din bibliotecă a cărei valoare numerică a indicelui

de similaritate (IS) este asemănător cu cel al microorganismului cercetat.

Ca martor de referință a fost utilizată tulpina Erwinia amylovora NCPPB 683 din Colecția

Națională a Bacteriilor Fitopatogene, FERA, York, UK.
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Reacția de polimerizare în lanț (PCR). ADN-ul bacterian a fost extras conform

recomandărilor lui Llop P. et al. [190]. Pentru analiză a fost utilizat kitul RED-Extract N-Amp T

Plant, de la compania (Sigma-Aldrich, SUA). Amplificarea primerilor oligonucleotidici (G1-F:

5′-CCT GCA TAA ATC ACC GCT GAC AGC TCA ATG-3′şi G2-R: 5′-GCT ACC ACT GAT

CGC TCG AAT CAA ATC GGC-3′) a fost efectuată cu termocycler-ul T100 (Bio-Red) în

condiţiile descrise în Tabelul 2.6:

Tabelul 2.6. Condiţii pentru reacţia de amplificare

Temperatura, 0С Timpul Numărul de cicluri
95 3 min 1
94
60
72

30 sec
30 sec
1 min

40

72 5 min 1

În scopul diluării compuşilor inhibitori, probele au fost diluate în soluţie tampon 1:10.

Pentru amplificare au fost utilizate atât diluţiile, cât şi soluţia stoc. Ca tulpină de referință a fost

utilizată tulpina de Erwinia amylovora NCPPB 683 din Colecţia Naţională a Bacteriilor

Fitopatogene, FERA, York, UK. Soluţia tampon a servit drept control negativ. Produsul specific

amplificării, cu dimensiunea de 187 bp, a fost detectat electroforetic pe gel de agaroză de 1,5%

în tampon TBE (1 h la 100 V) colorat cu bromură de etidiu şi fotografiat în lumină UV.

DAS-ELISA. Analiza serologică prin metoda DAS-ELISA a fost îndeplinită conform

standardului PM 7/101(1) ELISA [191], cu utilizarea kitului complet de la compania LOEWE®

Biochemical GmbH, Germania. Reacţia de culoare a fost detectată prin intermediul unui

fotometru de 405 nm, utilizându-se citirorul de microplăci Tecan Sunrise. Rezultatul se

considera pozitiv când valoarea extincţiei depăşea media controalelor negative de două ori/sau

când colorarea a fost specifică reacţiei pozitive.

Imunofluorescența indirectă (IF). La testul de imunofluorescenţă indirectă (IF), efectuat

conform Standardului EPPO PM 7/97 [192], au fost analizate trei diluţii: 1:1, 1:10 şi 1:100,

utilizându-se conjugatul (IgG-FITC) de la compania Neogen Corporation®, cu diluţia de lucru

1/160 şi anticorpul (Pab) cu diluţia de lucru 1/100. Probele fixate şi prelucrate pe lame cu

godeuri de 6 mm au fost studiate la microscopul cu epifluorescenţă ZEISS Axio Lab.A1, model

40FL, fiind iluminate în UV, cu emitere de lumină în domeniul vizibil. Rezultatul era pozitiv

dacă în câmpul microscopului apăreau celulele verzi cu caracter specific bacteriei.

Metode de analiză a rezultatelor investigaţionale. Bazele şi tehnica analizei dispersionale a

datelor colectate în experienţele de câmp au fost efectuate după Dospehov [176]. Analiza
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matematică și statistică a datelor obţinute în experiențele de laborator au fost efectuate cu

ajutorul programului computerizat Microsoft Ofice Excel 2007.

2.11. Concluzii la capitolul 2

- Ca obiecte de cercetare au servit pomi de măr, păr și gutui din diferite agroecosisteme și

gospodării particulare, izolate bacteriene, obținute din plantele cu simptome de bacterioză și

tulpini de referință ale speciei E. amylovora, diferiți compuși cuprici și agenți biologici.

- Observațiile au fost petrecute în toate cele trei zone geografice ale Republicii Moldova, ceea ce

a permis să determinăm arealul de răspândire a focului bacterian.

- Lipsa sau manifestarea simptomelor de bacterioză pe diferite fenofaze ale culturilor de măr, păr

și gutui a fost diferită de la an la an, fiind în strânsă legătură cu condițiile climaterice din anii

incluși în studiu.

- Izolatele bacteriene, obținute din plantele cu simptome de bacterioză, au fost supuse diferitor

analize clasice și contemporane, în baza recomandărilor din literatura de specialitate și

Standardului pentru identificarea bacteriei E. amylovora, propus de către Organizația Europeană

și Mediteraneeană pentru Protecția Plantelor, reducând astfel rezultatele false pozitive și/sau

negative.

- Studierea particularităților morfologico-culturale și celor fiziologico-biochimice ale tulpinilor

bacteriene izolate din măr, păr și gutui au permis caracterizarea agentului patogen  ca specie

omogenă.

- Analizele microscopice, morfologia culturilor pe diferite medii nutrive, formarea de levan,

testul Kovacs și  testele de patogenitate, au permis să diferențiem specia E. amylovora de  alte

specii bacteriene, cum ar fi cele de Pseudomonas sp.,  care,  în unele condiții,  produc simptome

similare focului bacterian la culturile pomicole sămânțoase.

- Inocularea încrucișată a plantelor gazdă cu suspensie de E. amylovora în condiții de laborator și

câmp deschis ne-a oferit informații despre virulența deosebit de înaltă a tulpinilor locale ale

fitopatogenului.

- Testarea produselor fitofarmaceutice în condiții de laborator și de câmp au condus la selectarea

produselor fitofarmaceutice înalt eficiente față de agentul patogen E. amylovora.
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2. IDENTIFICAREA ȘI DETERMINAREA PARTICULARITĂȚILOR BIOLOGICE

ALE AGENTULUI PATOGEN AL FOCULUI BACTERIAN AL ROSACEELOR

(ERWINIA AMYLOVORA)

3.1. Simptomele bacteriozei și gradul de afectare a pomilor de către focul bacterian al

rozaceelor

Elementele climatice sunt considerate extrem de importante pentru apariţia bacteriozei. De

obicei, primul simptom al bolii este întâlnit primăvara, în perioada înfloritului, având drept

substrat infecţia florilor deschise cu polen adus de vânt, insecte sau alţi vectori de la pomii

bolnavi din apropiere [193]. Monitorizarea culturilor de măr, păr şi gutui s-a soldat cu depistarea

simptomelor de bacterioză pe flori, frunze, lăstari, ramuri şi tulpini (Anexa 12). Infecţia nu s-a

manifestat cu aceeaşi intensitate în fiecare an, primele simptome fiind depistate în timpul şi

imediat după înflorire [194-198]. În condiţiile zonei centrale a Republicii Moldova, anii 2012 şi

2013 au fost favorabili pentru dezvoltarea focului bacterian al rozaceelor, care, la o răspândire de

37,7%, calculată la 100 pomi de măr, atinge intensitatea de 5,7% [140]. În perioada înfloririi

pomilor, simptomele bolii s-au manifestat prin hidrozarea şi ofilirea florilor, urmate de

brunificare la măr şi gutui, iar la păr – înnegrire (Figurile 3.1-3.3).

Fig.3.1. Floare de gutui afectată de focul bacterian al rozaceelor.

Fig.3.2. Flori de măr afectate de focul bacterian al rozaceelor.
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Fig.3.3. Flori de păr afectate de focul bacterian al rozaceelor.

Pe lăstari simptomele bacteriozei au fost depistate începând cu faza lor iniţială de creştere şi

până în luna august, când condiţiile climatice erau favorabile pentru multiplicarea şi răspândirea

agentului patogen. Iniţial, la măr şi gutui, frunzele apăreau cu brunificaţii de-a lungul nervurilor,

urmate de necrozarea acestora. Astfel de simptome au fost depistate şi la păr, deosebindu-se prin

culoarea negricioasă a ţesutului afectat. După pierderea turgescenţei, lăstarii ofiliţi se îndoiau,

căpătând forma „cârjei de păstor” caracteristică focului bacterian  (Figura 3.4).

Fig. 3.4. Lăstar de măr încovoiaţi în formă de „cârjă de păstor”.

La atacuri puternice, pomii păreau a fi arşi – un simptom important pentru detectarea la

distanţă a plantelor bolnave (Figurile 3.5-3.8).

BA
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Fig. 3.5. Pomi de gutui cu lăstari afectați de focul bacterian al rozaceelor.

În rezultatul examinării pomilor, am depistat lăstari afectaţi sistemic, vărfurile cărora la

început de ofilire prezentau pigmentare gălbuie, iar cârja de păstor fiind înregistrată mai des în

perioada creşterii active a lăstarilor.

Fig. 3.6. Livadă tânără de gutui afectată de focul bacterian al rozaceelor.
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Fig. 3.7. Pomi de măr afectaţi de focul bacterian al rozaceelor.

Fig. 3.8. Pomi de păr afectaţi de focul bacterian al rozaceelor.
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Pe lăstari şi ramuri mai vechi au fost frecvent constate ulceraţii şi exsudări (Figura 3.9). Prin

îndepărtarea scoarţei de pe ramuri, din zona limitrofă leziunilor, s-au depistat ţesuturi brun-

roşcate caracteristice bolii (Figura 3.10).

Fig. 3.9. Exsudat bacterian pe ramură de măr.

Fig. 3.10. Țesut brun-roşcat sub scoarță la măr.

Fructele infectate de măr prezentau iniţial o înroşire prematură în zona putredă, în cazul

soiurilor roşii, şi întunecarea ţesutului la soiurile verzi. Perele prezentau de-a lungul zonei
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necrotice o margine verde-închis, hidrozată, care a fost observată şi în urma infecţiei artificiale în

condiţii de câmp, unde simptomele bolii au apărut după două zile de la infectare, manifestându-

se prin întunecarea ţesuturilor în zona inoculată şi apariţia exsudatului bacterian. Fructele

afectate ulterior se mumificau (Figurile 3.11 și 3.12).

Fig. 3.11. Fructe de păr mumificate.

3.12. Fructe de măr afectate de focul bacterian al rozaceelor.

Ţesuturile infectate de multe ori prezentau picături de exsudat, iniţial alb cremos, mai

târziu devenind chihlimbariu. Deseori, ţesutul afectat prezenta şi filamente cu aspect de reţea

vătoasă, incoloră (Figurile 3.13 - 3.15).
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Fig. 3.13. Exsudat bacterian pe suprafaţa fructelor de măr.

Fig. 3.15. Lăstari de măr cu exsudat de Erwinia amylovora.

Exsudatul, bogat în germeni patogeni, prin scurgeri pe alte ramuri sau trunchi, infectează

alte zone ale pomilor. Aceste scurgeri atrag insectele, care transmit bacteria pe alte plante

sănătoase. Trunchiul cu eventuale răni, punctul de altoire şi portaltoiul sunt porţi de acces al

bacteriei în interiorul pomului. Zona infectată a portaltoiului apare hidrozată, cu exsudat

bacterian, iar ţesutul de sub scoarţă – brun-roşcat. Simptomele de foc bacterian la portaltoi pot fi

uşor confundate cu putrezirea coletului, produsă de ciuperca Phytophthora sp. Schröt [196].

Gradul de afectare a pomilor de către focul bacterian al rozaceelor

În anii incluși în studiu s-a urmărit comportamentul principalelor soiuri de măr, păr şi gutui,

existente în cultură pe teritoriul Republicii Moldova, la atacul cu foc bacterian.

Monitorizarea apariţiei focului bacterian al rozaceelor a fost realizată prin controale

fitosanitare în diferite plantaţii de măr, păr şi gutui din toate cele trei zone geografice ale ţării.

Pentru evaluarea gradului de afectare a pomilor de bacterioze, am utilizat o scară cu şase

note, conform căreia pomii inspectaţi au prezentat diferite grade de atac (Tabelele 3.1 şi 3.2).
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Tabelul 3.1. Comportamentul pomilor de măr la atacul focului bacterian al rozaceelor

Nr.
d/o

Gradul
de atac

Soiuri
de vară de toamnă de iarnă

1. 0 - Generos, Calvil de
Zăpadă

Banană de iarnă, Candil Sinap,
Richared Delicious*, Starkrimson*
Delicious

2. 1 Slava
Peremojţiam

Prima, Remo, Sir
Prise*

Florina, Jonagold, Jonathan, Renet
de Champagner, Wagener Premiat

3. 2 Red Melba,
Șafran de vară Spartan Campion, Golden Delicious,

GoldSpur,

4. 3 - Reglindis* Idared, Mantuaner, Renet
Simirenco

5. 4 - - -
6. 5 - - -
7. 6 - - -

* Soiuri excluse din Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova.

Printre cele mai sensibile soiuri de măr au fost Idared, Mantuaner, Reglindis şi Rennet

Simirenco, care fac parte din grupa soiurilor aflate în cultură, atât în livezile industriale, cât şi în

multe gospodării particulare. Din cele 25 de soiuri de măr studiate, nu au prezentat simptome de

bacterioză următoarele: Generos, Calvil de zăpadă, Banană de iarnă, Candil Sinap, Richard

Delicious, şi Starkrimson Delicious.

Tabelul 3.2. Comportamentul pomilor de păr și gutui la atacul focului bacterian al rozaceelor

Nr.
d/o

Gradul
de atac

Soiuri
de păr de gutui

1. 0 - -

2. 1
Generalul Leclerk, Kieeffer’s Seedling,
Untoasa Bosc, Williams, Zorka

-

3. 2 Noiabrskaia, RX 1247, Vîstavocinaia Auriu, Zarea

4. 3 Sokrovișce
Codreanca, Cometa, Iujanka,
Turunciukskaia, Urojainaia

5. 4 - -
6. 5 - -
7. 6 - -

Toate  cele  nouă soiuri  de  păr  şi  cele  şapte  soiuri  de  gutui  au  manifestat  simptome  de

bacterioză. Gradul de afectare a variat în dependenţă de soi de la unu până la trei grade, ceea ce

corespunde cu distrugerea lăstarilor până la 25%.

Conform rezultatelor obţinute, în condiţiile Republicii Moldova, speciile pomicole

sămânţoase sunt susceptibile la atacul de foc bacterian. În rezultatul monitorizării livezilor s-a
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observat că, în cele cu irigare prin picurare, gradul de atac al focului bacterian a fost mai înalt,

coroana pomilor fiind afectată mai mult de 50%.

3.2. Frecvenţa şi intensitatea atacului focului bacterian la culturile pomicole

sămânţoase

Datorită diverselor reacţii la atacul bolilor infecţioase, implicit la atacul focului bacterian,

culturile pomicole au manifestat un nivel diferit de atac, înregistrat în perioada anilor cercetați la

principalele soiuri existente în cultură în cele trei zone geografice ale Republicii Moldova.

În rezultatul efectuării controlului fitosanitar în livezile de măr, păr şi gutui au fost depistate

simptome de foc bacterian, iar în baza datelor colectate, a fost determinată frecvenţa şi

intensitatea atacului.

Particularităţile dezvoltării focului bacterian al rosaceelor la măr. Dintre speciile pomico-

le cultivate în Republica Moldova, cea mai mare pondere a suprafeţelor o deţine cultura mărului.

Specia este prezentă atât în plantaţiile masive, cât şi în gospodăriile populaţiei, iar soiurile

cultivate prezintă nivele diferite de rezistenţă la atacul bacteriozelor.

Din datele prezentate în figura 3.16, se poate observa că soiurile de măr predominante, la

data iniţierii observaţiilor, sunt Jonathan, Mantuaner, Starkrimson Delicious, Banană de Iarnă,

Idared, Slava Peremojţiam, Red Melba, Şafran de vară, GoldSpur şi Wagener Premiat, asupra

cărora s-au făcut observaţiile în cadrul cercetării.

Fig. 3.16. Frecvența și intensitatea atacului focului bacterian în livada de măr a Institutului

Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare.

Dintre cele opt soiuri, cercetate la prezenţa atacului de foc bacterian, simptome de bacterioză

au manifestat doar patru. Cu o frecvenţă de 9,0% şi o intensitate de 1,6%, boala s-a manifestat la

soiul Mantuaner, iar la soiurile Jonathan şi Idared s-a manifestat cu frecvenţă de 2,0% şi
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intensitatea de 0,4%. Simptome de bacterioză nu au fost depistate la soiurile Starkrimson

Delicious, Banană de Iarnă, Slava Peremojţiam şi Red Melba.

Fig. 3.17. Frecvența și intensitatea atacului focului bacterian la măr – r. Sângerei, satul Rădoaia.

Conform figurii 3.17, din cele 4 soiuri de măr examinate într-o altă livadă din zona de nord a

Republicii Moldova, doar la Starkrimson Delicious nu au fost depistate simptomele bacteriozei.

La restul soiurilor boala s-a manifestat cu frecvenţă variată de la 14,2% până la 32,6%. Mai

puternic a fost afectat soiul Mantuaner, unde intensitatea atacului a constituit 24,9%.

Fig. 3.18. Frecvenţa şi intensitatea atacului de foc bacterian la măr – r. Făleşti, satul Japca.

Conform rezultatelor obţinute în figura 3.18, din cele 6 soiuri, studiate într-o livadă

particulară din satul Japca (raionul Fălești), doar la Starkrimson Delicious n-au fost depistate

simptomele bolii. Celelalte soiuri au fost vulnerabile la atacul focului bacterian al rosaceelor. Cel

mai puternic a fost afectat soiul Mantuaner, unde intensitatea atacului a fost de 23,7% la o

frecvenţă de 46,3%.



70

Astfel, din cele zece soiuri de măr, şase au prezentat simptome ale focului bacterian. La

soiurile Starkrimson Delicious, Banană de Iarnă, Slava Peremojţiam şi Red Melba n-au fost

depistate simptome de atac, pe când Mantuaner a fost cel mai susceptibil în toate cele trei livezi,

boala manifestându-se cu diferită intensitate.

Particularităţile dezvoltării focului bacterian al rosaceelor la păr. Soiurile  de  păr  au

prezentat un grad de atac mai ridicat decât cele de măr, acest aspect fiind descris şi în literatura

de specialitate, fapt datorat, în mare parte, corelației dintre biologia agentului patogen şi

specificul desfăşurării fenologiei părului, precum şi particularităţilor biologice şi biochimice ale

acestuia. Toate variațiile incluse în studio (Figura 3.19) au fost sensibile la E.amylovora, însă cel

mai puternic a fost atacat soiul Sokrovişce, unde intensitatea atacului a fost de 17,6% la o

frecvenţă de 62,0%. Mai puţin sensibil a fost soiul Vîstavocinaia, unde intensitatea atacului a

constituit 3,2% la o frecvenţă a bolii de 14,0%.

Fig. 3.19. Frecvența și intensitatea atacului de foc bacterian în livada de păr a IȘPHTA.

În cadrul Republicii Moldova, cea mai mare pondere în cultură o deţine soiul Noiabrskaia,

care este destul de sensibil la atacul focului bacterian, însă soiul cel mai vulnerabil, în condiţiile

anilor de experimentare, a fost soiul Sokrovişce.

Rezultatele înregistrate relevă faptul că părul este mai sensibil decât mărul la atacul focului

bacterian, ceea ce demonstrează că, în cazul acestei specii, nivelul infecţiei este influenţat de

condiţiile climatice, dar, mai ales, de comportarea soiurilor la atacul bacteriei Erwinia

amylovora.

Particularităţile dezvoltării focului bacterian al rosaceelor la gutui

În rezultatul inspectării sectorului plantat cu gutui al IȘ şi altor locaţii ocupate de Cydonia

oblonga, precum și diferite gospodării particulare, am observat simptome de bacterioză pe tot

parcursul anilor 2003-2014, boala manifestându-se cu diferită frecvență și intensitate.
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Comportarea soiurilor de gutui cu pondere în patrimoniul pomicol al Republicii Moldova este

prezentată în figura 3.20.

Fig. 3.20. Frecvența și intensitatea  atacului focului bacterian în livada de gutui a IȘPHTA.

Analizând datele obținute în cazul experiențelor noastre, s-a observat că toate soiurile de

gutui au fost sensibile la atacul bacteriozei. Focul bacterian al rozaceelor s-a răspândit la gutui, în

dependență de soi, de la 14,0% până la 52,0%, atingând o intensitate a atacului de la 4,4% până

la 17,6%, cel mai sensibil fiind Iujanka, la care intensitatea atacului a fost de 17,6% la o

frecvență a bolii de 52,0%.

3.3. Caractere morfologico-culturale și fiziologico-biochimice ale izolatelor obținute din

plante de măr, păr și gutui

Din biomaterialul colectat în timpul sondajelor fitosanitare [198-203], am obținut 179 de

izolate bacteriene, care s-au colorat negativ după Gram (Figura 3.21), dintre care 172 au produs

necroze pe frunze de Pelargonium sp. Dintre acestea, 68% au format necoze și exudat bacterian

pe fructele verzi de păr, iar 30% au format pigment fluorescein pe mediul King B și au produs

putregai uscat pe fructele verzi de tomate inoculate.

Fig. 3.21. Celule bacteriene roz-roșii după colorația Gram (100 x).
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Testul de hipersensibilitate (HR) a fost determinat prin infiltrarea suspensiilor bacteriene în

țesutul frunzelor de Pelargonium sp., rezultatul fiind evaluat în baza apariției necrozei țesutului

după 24 de ore (Figura 3.22).

Fig. 3.22. Simptome de necroză pe frunze de Pelargonium sp. (A și B), C – martor.

În rezultatul îndeplinirii testului de hipersensibilitate, după 24 de ore de incubare în condiții

de cameră, am obținut 172 de rezultate pozitive, manifestate prin necrozarea țesutului în zona

inoculată. Pentru diferențierea izolatelor de E. amylovora de alte specii fitopatogene întâlnite la

măr, păr și gutui, testul de patogenitate a fost efectuat pe fructe verzi de tomate (Figura 3.23),

care sunt plante gazdă pentru bacteria Pseudomonas syringae [203].

Fig.3.23. Fructe nematurate de tomate după 8 zile de la inoculare.

În dependență de rezultatul testului de patogenitate pe fructele verzi de tomate și prezența

sau lipsa pigmentului fluorescein, izolatele au fost divizate în două grupe:

I grupă – test pozitiv pe fructe verzi de păr și creșteri fără pigmentare pe mediul King B;

II grupă – test negativ pe fructe verzi de păr și creșteri cu formare de pigment pe mediul King B.

La analizele fiziologico-biochimice au fost supuse 20 de izolate din grupa I și 10 din grupa II.

Rezultatele testului de patogenitate pe fructe verzi de păr

În rezultatul inoculării fructelor verzi de păr, am obținut simptome de necrozare a țesutului

din zona inoculată după 24 - 48 ore (Figura 3.24 A). În 117 cazuri am depistat că zona

brunificată, după 2 - 3 zile, a început să disperseze rapid, ocupând porțiuni din ce în ce mai mari

A B C
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ale fructului. În zona brunificată apăreau picături de exsudat, la început albicoase, iar pe parcurs

devenind alb-murdare (Figura 3.28 B). După 7-8 zile fructele se înnegreau total (Figura 3.28 C).

Fig. 3.24. Fructe de păr inoculate cu suspensia izolatului P5: A – după 24 ore; B – după 3 zile;

C – după 7 zile.

În cazul inoculării tomatelor verzi cu izolatele care au produs numai necroze pe fructele

verzi de păr, după 6-10 zile în zona inoculată, am depistat putregai uscat în 51 de probe.

Caracterele morfologice ale celulelor și coloniilor

În rezultatul colorației diferențiate după Gram am obținut frotiuri roz-roșii. Prin examinare

la microscop, cu puterea de mărire 100x, au fost depistate celule bacteriene în formă de

bețișoare, cu capetele rotungite, dispuse izolat, mai rar căte două sau în grupe.

La examinarea preparatelor cu colorație vitală între lamă și lamelă în câmpul microscopului,

am depistat celule bacteriene cu mișcare haotică în lichid.

La microscopul electronic au fost examinate 2 izolate, obținute din măr și păr. În baza

măsurării lungimii și lățimii a zece bacterii, au fost determinate lungimea și lățimea medie a unei

celule (Tabelul 3.3).

Conform datelor din tabelul 3.8, lungimea și lățimea celulelor bacteriene a fost de 1,15-1,63

x 0,56-0,62 µ, ce este caracteristic pentru specia E. amylovora [202].

Tabelul 3.3. Dimensiunea celulelor bacteriene

Indica

-tori

Dimensiune, µ
∑

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lungi-

me
1,24 1,55 1,2 1,12 1,64 1,22 1,52 1,69 1,68 1,08 13,94

1,39

± 0,24

Lăți-

me
0,66 0,61

0,6

2
0,59 0,58 0,58 0,62 0,58 0,59 0,52 5,95

0,59

± 0,03

A B C
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În rezultatul vizualizării preparatelor la microscop am depistat celule cu flageli dispuși

peritrih (Figurile 3.25 și 3.26).

Fig. 3.25. Celule bacteriene vizionate la microscopul electronic (A și B) (18000 x).

Fig.3.26. Grupare de celule văzute în câmpul microscopului (18000 x).

Analiza morfologică a coloniilor formate de izolatele obținute din probe, cât și a

tulpinilor de referință a evidențiat faptul că [204]:

- Pe mediul MM2 cu cupru, peste 48 ore, am depistat colonii tipice galbene, care după 72

ore au devenit mucoide. În cazul mediului MM1 fără cupru nu am depistat nici o creștere peste

48 ore (Figura 3.27).

BA
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Fig. 3.27. Colonii bacteriene pe mediul MM în prezența și lipsa cuprului (Cu+2): A – tulpina E10;

B- izolatul P9; C - izolatul M1.

- Pe mediul CCT, majoritatea izolatelor au format colonii peste 48 ore, altele peste 72 ore, fiind

de culoare violet-pal, rotunde, convexe și netede. Unele izolate au format colonii cu centrul mai

dens, altele cu consistență uniformă. După 72 - 96 ore coloniile deveneau mucoide (Figura 3.28).

Fig.3.28. Colonii cu centrul mai dens formate de izolatele din grupa I (A) și cu o consistență

uniformă (B) formată de cele din grupa II, după 72 ore de incubare pe mediul CCT.

- Pe mediul Levan au fost depistate creșteri după 24 ore. Coloniile erau surii, rotunde, puternic

bombate, netede, devenind mucoide peste 48-72 ore de incubare (Figura 3.29).

A B

A B C

Mediul MM2+ Cu+2

Mediul MM1 fără Cu+2
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Fig. 3.29. Colonii formate de izolatele din grupa II (A) și grupa I (B), după 48 ore de incubare pe

mediul Levan.

-  Pe  mediul  King  B, după 24 - 48 de ore, izolatele formau colonii mici, unele alb-cremoase,

altele alb-murdar, rotungite, plate sau puțin bombate (Figura 3.30). Fiind expuse la raze UV,

după 48-72 ore de incubare, am depistat izolate ce apăreau fluorescente, cât și izolate fără

pigment fluorescein (Figura 3.31).

Fig. 3.30. Colonii alb-cremoase (A ) formate de izolatele din grupa I și alb-murdar (B) formate

de cele din grupa II, după 48 ore de incubare pe mediul King B.

Fig. 3.31. Culturi bacteriene de 72 ore pe mediul King B expuse la raze UV: A - izolat
fluorescein, B- izolat fără pigment.

A B

A B
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Caracterele fiziologice şi biochimice ale izolatelor bacteriene. Pentru determinarea

caracterelor fiziologice și biochimice, au fost utilizate metode recomandate în practica

bacteriologică.

Necesitățile bacteriilor în factori de creştere. A fost urmărită creșterea izolatelor pe mediul

lichid cu drojdie și fără drojdie, timp de 14 zile.  În eprubetele cu drojdie, după 48 ore de

incubare, am depistat turbiditate a mediului cu intensitate diferită, în dependență de izolatul

experimentat,  confirmând necesitatea izolatelor grupei I în factori de creștere. Izolatele din

grupa II au format turbiditate atât în mediul cu și fără adaos de drojdie.

Tipul de metabolism (oxidativ sau fermentativ). După 8-10 zile de incubare a eprubetelor,

am depistat că, în cazul izolatelor din grupa I, culoarea albastră a mediului a virat în eprubetele

acoperite și cele neacoperite cu agar, fără ruperi de substrat, indicând despre un metabolism

oxidativ și fermentativ pozitiv, cu producere de acid din glucoză, fără formare de gaz (Figura

3.32). În cazul izolatelor din grupa II, am depistat virarea culorii spre galben în 1-2 cm din vârful

mediului din eprubetă, ce ne indică despre prezența bacteriilor cu metabolism oxidativ. Prezența

enzimelor saharolitice, a fost confirmată de izolatele care au schimbat culoarea mediului spre

galben.

Fig. 3.32. Mediul nutritiv colorat conform reacției oxidative (A) și fermentative (B) a unui izolat

din grupa I; C – martor.

Utilizarea sursei de carbon. Izolatele din ambele grupe au prezentat rezultate diferite în

mediul de cultură cu glucoză, zaharoză, lactoză, maltoză, glicerină și manit. Prin virarea culorii

mediului din albastru spre galben, rezultatul era considerat pozitiv (Figura 3.33).

A B C
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Fig. 3.33. Mediul nutritiv Omelyanski cu surse de carbon: martori fără însămânțare cu 1 –

glucoză, 2 – lactoză, 3 – zaharoză, 4 – glicerină și variantele însămânțate cu Gl – glucoză, L –

lactoză, Z – zaharoză, Gc – glicerină.

Rezultatele testului Voges-Proskauer (producerea acetoinei). Reacția pozitivă (Figura 3.34)

la acest test, peste 18-24 ore, au manifestat toate izolatele din grupa I.

Fig. 3.34. Mediul nutritiv roz, ce confirmă prezența acetoinei la testul Voges-Proskauer  în cazul

tulpinii  E10 și M1; C – martor fără însămânțare.

Producere de lecitinază (fosfolipază). Reacţie pozitivă, pentru acest test, au manifestat toate

izolatele din grupa I, indicată de zonele opace din jurul coloniilor sau formarea unui strat perlat

în jurul lor.

Proprietăţile culturale ale izolatelor au fost studiate pe medii de cultură lichidă şi agarizate.

În rezultatul cultivării izolatelor în bulion de carne, după 3-4 zile de incubare, am depistat

turbiditate medie și intensă, cu acumulări de precipitate și prezența sau lipsa unei pelicule fine la

suprafață. La scuturarea ușoară a eprubetei, precipitatul acumulat se dispersa ușor în mediu

(Figura 3.35A). Din cele 10 izolate din grupa II, șase au format un inel galben-verzui la suprafața

mediului (Figura 3.35B).

3L2Gl1
1

4Z Gc

E10 M1 C
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Fig. 3. 35. Precipitat difuzat în bulion de carne (A), format de un izolat bacterian din grupa I; B –

inel galben-verzui format pe peretele eprubetei de un izolat din grupa II.

Creşterea bacteriilor pe agar înclinat (CGA) a fost urmărită vizual şi la microscop. După 48

ore am depistat creșteri alb-surii, netede și lucioase (Figura 3.36) în toate cazurile.

Fig. 3.36. Izolatele P5 și E10 pe mediul CGA înclinat.

Proprietatea izolatelor de a produce pigment a fost studiat pe mediul nutritiv King B. În

cazul acestui test, toate izolatele din grupa II au prezentat rezultat pozitiv, prin formarea unui

pigment galben-verzui, difuz în mediu. În cazul izolatelor din grupa I, n-am obținut pigment pe

mediu King B.

Punctul termic letal. După 2 zile de cultivare a izolatelor, am constatat că, la temperatura de

330C, 340C și 350C, culturile s-au dezvoltat bine; la 360C mai slab; la 370C – 380C au manifestat

creștere slabă, la 390C au crescut 12% din tulpini şi la 400C nu au fost depistate creșteri la

suprafața agarului.

BA
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Temperatura de dezvoltare. În rezultatul acestui test am depistat creșteri intensive la

intervalul temperaturilor de 20-330C și încetinirea creșterii la temperaturi mai mici de 150C și

mai mari de 330C.

Toleranţa la clorura de sodiu. În rezultatul acestui studiu am depistat turbiditate în

eprubetele incubate cu o concentrație de 1 - 4% de NaCl în cazul tuturor izolatelor din ambele

grupe. La concentrații de 5% au fost observate rezultate pozitive la 4 izolate din grupa I și la 6

izolate din grupa II. La concentrațiile de 6-10% chiar și după 14 zile nu au fost observate

modificări ale mediului din eprubete.

Formarea de levan. După 3-5 zile de incubare pe mediul Levan toate izolatele studiate au

format colonii translucide sau opace, lucioase, boltite, mucoide (Figura 3.37).

Fig. 3.37. Colonii translucide, lucioase, bolțite, mucoide, după 72 ore de incubare pe mediul

Levan, văzute direct (A) și în profil (B).

Reacția catalazei. La inundarea coloniilor cu apă oxigenată de 3%, am depistat apariția

bulelor de gaz atât în cazul izolatelor din grupa I, cât și la cele din grupa II.

 Reacția oxidazei. În cazul izolatelor din grupa I am obținut rezultate negative, iar cele din

grupa II au manifestat reacție pozitivă după 1-2 minute.

Hidroliza amidonului. Izolatele din grupa I au manifestat reacţie negativă, iar șase tulpini

din gupa II au reacționat pozitiv (Figura 3.38).

Fig. 3.38. Izolate bacteriene după colorația cu soluția Lugol - rezultat negativ (A) și pozitiv (B și

C).
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Pentru identificarea caracterelor proteolitice ale enzimelor bacteriene am folosit gelatina,

extract de carne cu peptonă şi lapte degresat. Prezenţa enzimelor proteolitice la tulpinile

bacteriene a fost determinată după capacitatea de lichefiere a gelatinei și peptonizării sau

coagulării laptelui.

Hidroliza gelatinei. Izolatele din grupa I, în mediul cu gelatină, au crescut pe toată linia de

însămânțare (Figura 3.39) și, la finalul celor 14 zile, au hidrolizat total mediul, fiind considerate

microorganisme anaerob facultative după poziția față de oxigen. Izolatele din grupa II au

hidrolizat gelatina numai la suprafață.

Fig.3.39. Gelatină hidrolizată de către izolatele cercetate (1-3) și martorul fără însămânțare (4).

Acțiunea asupra laptelui. Prin urmărire zilnică a izolatelor, însămânțate în lapte degresat,

colorat și fără indicator, am observat, după 72 ore, schimbarea culorii în majoritatea eprubetelor,

rezultat în urma acidifierii mediului (Figura 3.40). După 4-5 zile, toate izolatele au coagulat și

peptonizat laptele.

Fig. 3.40. Lapte neînsămânțat (A) și însămânțat cu tulpina P5 (B) după 72 ore de incubare.

Izolatele din grupa II au modificat culoarea fâșiilor de hârtie îmbibate cu reactiv Nessler,

caracterizându-se ca producători și eliminatori de amoniac. Eliminarea de indol și formarea de

1 2 3 4
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hidrogen sulfurat nu au fost depistate la nici unul din izolatele studiate. La verificarea izolatelor

pentru reducerea nitraților, au reacționat slab două izolate din grupa II.

Izolatele din grupa I, fiind însămânțate pe felii de cartofi, nu au manifestat fermenți

pectinolitici, iar cele din grupa II au produs înmuierea țesutului de cartof.

Rezultatele obținute în urma studierii caracterelor fiziologice, biochimice și celor de

patogenitate, la care au fost supuse izolatele, obținute din măr, păr și gutui, sunt sumarizate în

tabelul 3.4.

Tabelul 3.4. Particularitățile fiziologo-biochimice ale izolatelor bacteriene obţinute din măr, păr

şi gutui

Caractere biologice
Tulpina de
referință
Erwinia

amylovora E10

Grupa I –
 izolate fără

fluorescenţă pe
mediul  King B

Grupa II -
izolate

fluorescente pe
mediul King B

Coloraţia Gram - - -

Formare de pigment fluorescein - - +

Levan + + +
Testul de oxidare fermentare
(O/F)

O+/F+ O+/F+ O+/F-

Testul Kovacs - - +

Testul Voges-Proskauer + + Variabil

Hidroliza amidonului - - Variabil

Hidroliza gelatinei + + +

Producere de catalază + + +

Reducerea nitraților - - Variabil

Creştere la 39oC - Variabil Variabil

NaCl, 5% - Variabil Variabil

Ureaza - - +

Indol - - -

H2S - - -

Surse de carbon utilizate:
Zaharoză + + +

Glucoză + + +

Lactoză + Variabil -

Maltoză + + -

Manitol + Variabil +

Glicerol + + +
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 Conform rezultatelor obținute, cele 20 de izolate din grupa I s-au colorat roz-roșu după

Gram și n-au format pigment fluorescein pe mediul King B; au format levan și au produs

acetoină; la testul de oxidare și fermentare au reacționat pozitiv, iar la testul Kovacs și hidroliza

amidonului – negativ; au hidrolizat gelatina și au produs catalază; n-au produs urează, indol, acid

sulfuric și n-au crescut la 39oC; au reacționat negativ la testul Griess; au utilizat zaharoza,

glucoza, maltoza și glicerol fără formare de gaz, iar patru tulpini n-au utilizat lactoză și manitol,

spre deosebire de tulpina de referință.

 Astfel de caractere, specifice pentru E. amylovora, găsim și în determinatorul lui Bergey

[204]. Caracterele manifestate de izolatele din grupa a II-a au fost specifice bacteriilor din genul

Pseudomonas sp. [205].

3.4. Analiza tulpinii Erwinia amylovora P5 cu aplicarea metodelor contemporane

Conform (EFSA) Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor [5], E. amylovora este

reglementată de Directiva 2000/29/EC şi poate fi identificată în baza rezultatelor înregistrate la

aplicarea metodelor moderne disponibile, atât pe materialul vegetal simptomatic, cât şi pe cel

asimptomatic.

O tulpină din totalul celor obținute din plante de măr cu simptome de foc bacterian a fost

supusă la mai multe teste specifice pentru identificarea fitopatogenului Erwinia amylovora.

După 24 ore de incubare a godeurilor cu testele biochimice (Figura 3.41) și adăugarea

reactivilor conform producătorului, pe fișa de evaluare au fost notate reacțiile pozitive cu semnul

„+”, iar cele negative cu „-”.

Fig.3.41. Galerie API 20E inoculată cu suspensia izolatului P5: A – înainte de incubare; B –

după 24 ore de incubare.

B
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Rezultatele testului API 20E, la care a fost supus izolatul P5, sunt prezentate în tabelul 3.5.

Tabelul 3.5. Rezultatele testului API 20E (BioMerieux®) pentru izolatul P5

Testele Ingredientul
activ

Reacții/enzime Rezultate
negative Pozitive

ONPG 2-nitrofenil-β-
D-galactopir
anozid

β-galactozidază incolor -

ADH  arginină arginin dihidrolază galben -
LDC  lizină lizin decarboxilază galben -
ODC  ornitină ornitin decarboxilază galben -
CIT citrat de sodiu  utilizarea citratului pale green /

yellow
-

H2S tiosulfat de
sodiu

producerea de H2S incolor / cenușiu -

URE  uree urează galben -
TDA  triptofan triptofan dezaminază galben -
IND  triptofan producerea de indol incolor

verde palid /
galben

-

VP piruvat de
sodiu

producerea de acetoină incolor roz/roșu

GEL  gelatină gelatinază fără difuzie -
GLU  glucoză fermentaţie/ oxidare

(GLUcoză)
albastru/albastru

verzui
galben/galben

cenușiu
MAN  manitol fermentaţie/ oxidare

(MANnitol)
albastru/albastru

verzui
galben

INO  inositol fermentaţie/ oxidare
(INOsitol)

albastru/albastru
verzui

-

SOR  sorbitol fermentaţie/ oxidare
(SORbitol)

albastru/albastru
verzui

galben

RHA  ramnoză fermentaţie/ oxidare
(RHAmnosa)

albastru/albastru
verzui

-

SAC  sucroză fermentaţie/ oxidare
(SACharosa)

albastru/albastru
verzui

galben

MEL  melobioză fermentaţie/ oxidare
(MELibiosa)

albastru/albastru
verzui

-

AMY  amigdalină fermentaţie/ oxidare
(AMYgdalin)

albastru/albastru
verzui

-

ARA  L-arabinoză fermentaţie/ oxidare
(ARAbinosa)

albastru/albastru
verzui

galben

Prin aplicarea testului API 20E, pentru determinarea caracterelor biochimice ale izolatului

P5, a fost obţinut profilul numeric 0005522, care a fost identic cu cel obținut în cazul tulpinii de

referinţă PD 4072 Erwinia amylovora. Tulpina P5 a manifestat reacţie pozitivă de producere a

acetonei şi fermentaţie fără formare de gaze în proba cu glucoză, manitol, sorbitol, zaharoză şi
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arabinoză (Figura 3.42). Testul de oxidază a lui Kovacs, bazat pe producţia enzimei indofenol

oxidaza, a fost negativ.

Fig. 3.42. Fișa de evaluare a rezultatelor testului API 20E pentru izolatul P5.

Rezultate obținute după îndeplinirea testului PCR. Cultura bacteriană P5 a fost supusă

amplificării prin intermediul PCR folosindu-se primerii AJ245 şi AJ246, prin care a fost

demonstrată prezenţa regiunii cromozomiale ams de 187 kb specifică bacteriei E. amylovora

(Figura 3.43).

Fig. 3.43. Rezultatul analizei PCR: M – matriță; 1 - 7 probe de plante; 8 - 10 martor negativ; 11–

martor pozitiv; 12– martor pozitiv 1:10; 13 – izolatul P5; 14 – diluția 1:10 (P5); 15 și 16 martor

negativ.

Tulpina E. amylovora ATCC 15580 a servit drept martor de referință. Izolatul P5, analizat

prin tehnologia PCR, a prezentat reacție pozitivă pentru regiunea ams, ca și tulpina de referință.

Rezultate privind analiza DAS-ELISA

Cultura P5 a fost testată prin metoda DAS-ELISA, când, din componenţa sandwich-ului

anticorp –antigen – anticorp conjugat – parte de enzimă specific, se hidrolizează substratul ce

M  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16  M

187 kb



86

determină intensitatea culorii, ca dependenţă de titrul patogenului. Valoarea eşantionului după

prima repetare a fost de 2,9 ori mai mare decât cea a controlului negativ, iar în cazul martorului

de referinţă de 0,056, fiind de 2,3 ori mai mare decât în varianta martor. Rezultatele analizei

obținute după aplicarea metodei de diagnostic DAS-ELISA, bazate pe media rezultatelor

obținute, sunt prezentate în Anexa 2. Valoarea eșanționului după prima citire este de 2,9 ori mai

mare decât valoarea controlului negativ. Pentru martorul de referință, valoare mediei este de

0,056, de 2,3 ori mai mare decât în varianta martor.

Conform figurii 3.47, valoarea medie de absorbție a eșantionului este de 0,11, depășind

controlul negativ de 9,2 ori, iar controlul pozitiv – de 8,5 ori față de controlul negativ. Reieșind

din principiul evaluării rezultatelor pozitive, când valoarea absorbției probei trebuie să

depășească dubla valoare a absorbției martorului negativ, eșantionul P5 este identificat prin

tehnica DAS-ELISA ca Erwinia amylovora. Rezultatul pozitiv al analizei a fost confirmat și prin

colorația galbenă, apărută în godeurile analizate (Figura 3.44).

Fig. 3.44. Placa pentru microtitrare utilizată pentru analiza DAS-ELISA: godeul B3 şi C3 –

izolatul P5; godeul D3 şi D4 – martor negativ; godeul D5 şi E5 – martor pozitiv.

Rezultate privind analiza acizilor grași prin metoda Gaz-Cromatografie. Acizii grași în

condiţii determinate, sunt stabili, bine conservaţi şi demonstrează un mare grad de omogenitate

în cadrul diferitelor unităţi taxonomice, ceea ce permite realizarea unor biblioteci utile. Esterii

metilici sunt măsuraţi prin cromatografia de înaltă rezoluţie în fază gazoasă. Compoziţia obţinută

sub formă de cromatogramă este comparată cu exponatele din biblioteca cromatografică, iar

rezultatul obţinut reprezintă probabila consistenţă de identificare. Asemănarea este cuantificată

prin indicele de similaritate (IS), care reprezintă valoare numerică obţinută în urma unui calcul

automat efectuat de softul Sherlock, ce exprimă distanţa dintre spaţiul multidimensional al

1   2   3    4    5    6   7    8    9  10  11 12
A
B
C
D
E
F
G
H
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profilului cromatogramei microorganismului cercetat şi cel mai asemănător profil al

cromatogramei unei specii din bibliotecă [202].

În baza analizei acizilor grași ai izolatului P5 prin metoda Gaz–Cromatografie, am obținut

un index de 0,908, după prima prelucrare a datelor și 0,927 – după a doua. Indexul obținut în

cazul controlului pozitiv a fost de 0,669. Pe baza comparării profilului obținut cu baza de date a

sistemului automat MIDI, izolatul P5 a fost identificat ca specia Erwinia amylovora (Anexele 3-

5) .

Rezultate privind analiza izolatului prin metoda IF. Testul de imunofluorescenţă indirectă

a inclus etape de fixare şi prelucrare a lamelor cu godeuri cu diametrul de 6 mm, pe care au fost

distribuite trei diluţii ale suspensiei bacteriene. Examinarea la microscopul luminiscent a permis

depistarea celulelor bacteriene (Figura 3.45) cu fluorescenţă verde în toate diluţiile, cu caracter

specific bactriei E. amylovora, confirmând rezultatul pozitiv al analizei.

Fig. 3.45. Celule bacteriene în câmpul microscopului epifluorescent (100x).

Analiza complexă a rezultatelor obţinute după îndeplinirea testelor clasice şi moderne (testul

API 20E, Gaz-cromatografie, PCR, DAS-ELISA, Imunofluorescenţă indirectă), precum şi a

testului de patogenitate, a permis identificarea culturii P5 ca specia Erwinia amylovora (Burill)

Winslow et al. [202].
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3.5. Apariţia simptomelor bolii și manifestarea caracterului infecțios al agentului

patogen. Confirmarea postulatelor lui Koch

Procesul de patogeneză se derulează în mai multe etape succesive, relativ bine

individualizate: contaminarea, infecția, incubația și manifestarea bolii. Durata de incubație este

influențată de temperatură, acțiunea plantei gazdă și virulența agentului pathogen.

Pentru determinarea virulenței și agresivității tulpinilor bacteriene, am efectuat inocularea

încrucişată a plantelor gazdă, utilizând  lăstari de gutui, fructe verzi de păr și măr. Lăstarii, după

inoculare, au fost incubați la temperatura camerei, iar fructele – în termostat la 260 C. Evaluarea

rezultatelor s-a efectuat în baza apariției simptomelor caracteristice bacteriozei, manifesate prin

brunificații ale țesutului și picăturilor de exsudat bacterian (Tabelul 3.6).

Tabelul. 3.6. Manifestarea caracterelor virulente ale izolatelor obținute din măr, păr și gutui la

inocularea încrucișată

Izolatul
Părți de plante

utilizate

Bucăți

utilizate

Simptome caracteristice depistate*

peste 3

zile,

+/++/-

/(+)

peste 5

zile,

+/++/-

/(+)

peste 7

zile,

+/++/-

/(+)

peste 10

zile,

+/++/-

/(+)

M1
Fructe verzi de păr 9 + ++ ++ (+)

Lăstari de gutui 9 - + + ++

P9
Fructe verzi de măr 9 - + ++ ++

Lăstari de gutui 9 - + + ++

G
Fructe verzi de păr 9 + ++ ++ (+)

Fructe verzi de măr 9 - + + ++

Control pozitiv –

tulpina de

referință E10

Fructe verzi de păr 3 + ++ ++ (+)

Fructe verzi de măr 3 - + + ++

Lăstari de gutui 3 - + + ++

Control negativ –

apă distilată

sterilă

Fructe verzi de păr 3 - - - -

Fructe verzi de măr 3 - - - -

Lăstari de gutui 3 - - - -

+ = brunificații; ++ = exsudat bacterian; (+) = brunificare totală a fructelor; - = lipsă simptome

Conform rezultatelor din tabelul 3.6, simptome de foc bacterian au fost obţinute în toate

variantele experimentale, unde lăstarii şi fructele au fost infestate cu suspensii bacteriene,

preparate din izolatele studiate şi martorul de referinţă.
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Simptomele caracteristice bacteriozei, manifestate prin necroze și exsudat bacterian pe

fructele inoculate (Figurile 3.46 - 3.48) și brunificarea lăstarilor de gutui (Figura 3.49), cauzate

de izolatele experimentate după inoculare încrucișată, ne vorbesc despre agresivitatea și

caracterul infecțios al acestora.

Fig. 3.46. Fructe inoculate după 4 zile (A) și 5 zile (B).

Pe fructele verzi de păr au apărut brunificații după trei zile de incubare, iar exsudatul

bacterian s-a format după patru-cinci zile de la inoculare bacteriei.

După 7 zile de incubare a fructelor de măr, am depistat zone necrozate cu picături de exsudat

(Figura 3.47) în locul inoculării celor trei izolate cercetate şi a tulpinii martor E10.

Fig.3.47. Necroze și exsudat bacterian în zona inoculată a fructelor de măr, după 7 zile de

incubare.

Prin secţionarea fructelor am depistat brunificaţii interne, cauzate de difuzia bacteriei, ceea

ce nu s-a produs în varianta control. Astfel, bacteria pătrunde în plantă, se înmulțește rapid și

dispersează în țesuturi, producând necroze (Figura 3.48).

A B
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Fig. 3.48. Fructe verzi de măr după 7 zile de la inoculare: A – cu apă sterilă; B – cu suspensie

bacteriană.

La utilizarea coloniilor bacteriene cu caractere morfologice caracteristice pentru E.

amylovora, au fost observate brunificaţii ale frunzelor ca simptome primare, urmate de îndoirea

vârfului lăstarilor de gutui (Figura 3.49), formând aşa-numita „cârjă de păstor” şi picături de

exsudat bacterian, care constituie simptomele de bază ale focului bacterian al rozaceelor la

culturile pomicole.

Fig.3.49. Lăstari de gutui după 5 zile de incubare: A – martor tratat cu apă; B - inoculați cu

suspensie bacteriană.

La lăstarii de gutui, brunificarea frunzelor apicale a fost obervată după cinci zile de la

inoculare, iar formarea „cârjei de păstor” și exsudatului bacterian după 8-10 zile.

Din fructele şi lăstarii cu simptome de foc bacterian, apărute în rezultatul inoculării

artificiale, au fost pregătite maceratele şi efectuate însămânţări în cutii Petri pe mediile de

nutriţie specifice agentului fitopatogen. După trei zile de incubare la 27 0C, pe toate mediile de

cultură am obţinut colonii cu morfologie specific bacteriei E. amylovora, conform descrierilor

din standardul EPPO - PM 7/20 Erwinia amylovora [107].

BA

A B
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Pentru aprecierea agresivității tulpinilor locale de E. amylovora în condiții de câmp, au fost

efectuate inoculări la fructe de păr pe data de 21.06.04 și pe data de 05.07.04. În rezultat am

obținut simptome de necrozare a țesutului și exsudat bacterian (Figura 3.50)  caracteristic pentru

bacteria E. amylovora.

Fig. 3.50. Inocularea fructelor verzi de păr direct pe plantă (A) și rezultatul ei peste 10 zile (B).

Rezultatele obținute, după infectarea fructelor verzi de păr în condiții de câmp, sunt

prezentate în tabelul 3.7.

Tabelul 3.7. Simptome obținute după inocularea fructelor de păr cu suspensie de Erwinia

amylovora

Data Temperatura
medie diurnă, 0C

Umiditatea
aerului, % Simptome vizibile

21.06.04 22,2 57,0 -

22.06.04 22,0 60,0 Fără simptome vizibile

23.06.04 20,9 46,0 Întunecarea ţesutului în zona inoculată

24.06.04 22,4 40,0

Mărirea suprafeţei întunecate în zona infectată și

apariţia picăturilor mici, cu aspect translucid şi

lipicios de exsudat  bacterian

25.06.04 24,8 38,0
Mărirea zonei necrozate și cantitatea exsudatului

bacterian

26.06.04 20,4 60,0 Mumificarea fructelor infectate

 Conform datelor din tabelul 3.7 simptome vizibile ale bolii au apărut după două zile de la

inocularea fructelor de păr, manifestându-se prin întunecarea ţesutului în zona inoculată. Ulterior

apare exsudatul bacterian cu consistență lipicioasă, iar fructele își pierd turgescenţa și se

mumifică total după șase zile de la infectare.

Temperatura și umiditatea aerului au fost favorabile pentru dezvoltarea bacteriei E.

amylovora, care s-a manifestat prin producere de brunificații și exsudat bacterian. Din exsudatul

A B
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apărut pe  suprafața fructelor, am obținut pe mediul nutritiv MM cu cupru colonii caracteristice

pentru E. amylovora, din care a fost pregătită o supensie bacteriană cu titrul de 107, pentru

confirmarea postulatelor Koch.

După inocularea repetată a fructelor de păr, am obținut simptome similare începând cu ziua

a 4-a după inoculare. Pe țesutul brunificat din zona inoculată a apărut exsudat bacterian după 5 -

6 zile (Figura 3.51), fitopatogenul dezvoltându-se rapid pe fructele în creștere.

Fig. 3.51. Simptome de foc bacterian după 6 zile de la inoculare.

Simptomele caracteristice focului bacterian, apărute pe fructele şi lăstarii infectaţi, dovedesc

natura virulentă a izolatelor utilizate şi capacitatea unui inocul bacterian, prezent la o specie

sămânţoasă, de a iniţia rapid boala, în condiţii de mediu favorabile, la restul culturilor pomicole.

Virulența înaltă și caracterul infecțios al tulpinilor locale de E. amylovora au fost confirmate

prin îndeplinirea testului de patogenitate in vivo și prin postulatele Koch, conform următoarelor

criterii [202]:

1. Depistarea simptomelor de boală pe planta gazdă;

2. Izolarea bacteriei în cultură pură;

3. Inițierea infecției prin inocularea unei plante gazdă;

4. Izolarea bacteriei din planta inoculată simptomatică.
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3.6. Concluzii la capitolul 3

- Reacția pozitivă de hipersensibilitate pe plante de Pelargonium sp. ne-a indicat despre

prezența grupelor de gene hrp, care constituie unul din factorii de patogenitate a

microorganismelor.

- După colorația diferențiată a izolatelor am obținut rezultate negative, manifestate prin nuanță

roz-roșu a frotiurilor.

- Mobilitatea bacteriilor a fost evidențiată prin examinarea izolatelor pe preparate native între

lamă și lamelă, unde au fost urmărite mișcările microorganismelor, cât și după caracterul de

creștere în mediul cu peptonă și gelatină.

- Prin examinarea izolatelor la microscopul electronic, am depistat bacili cu capete rotungite și

flageli lungi, dispuși peritrich, pe întreaga suprafață a celulei.

- Pe mediile de cultură agarizate izolatele studiate au format colonii cu diferențe exprimate în

perioada de apariție, mărime, culoare și consistență.

- În baza testului de patogenitate pe fructe verzi de păr și fructe nematurate de tomate,

caracterelor cultural-morfologice și particularităților fiziologico-biochimice au fost

identificate două specii bacteriene Erwinia și Pseudomonas, care produc bacterioze la măr,

păr și gutui.

-   Pentru identificarea cu precizie a organismului de carantină - E. amylovora, trebuie îndeplinite

minimum trei metode de determinare, iar rezultatele pozitive confirmate prin teste de

patogenitate.

-   Simptomele caracteristice focului bacterian, apărute pe fructele şi lăstarii inoculați, dovedesc

natura virulentă a izolatelor utilizate şi capacitatea unui inocul bacterian, prezent la o specie

sămânţoasă, de a iniţia rapid boala, în condiţii favorabile de mediu, la restul culturilor

pomicole.
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4. INTERACŢIUNEA ERWINIA AMYLOVORA x PLANTA GAZDĂ ÎN VEDEREA

DETERMINĂRII EFICIENŢEI MIJLOACELOR DE COMBATERE

4.1. Acţiunea antagonistă a tulpinilor de Pseudomonas sp. și Bacillus sp. în condiţii de

laborator

În vederea utilizării în practică, este esenţial să se cunoască condiţiile în care bacteriile

produc cantităţi maxime de producenţi şi modul în care se comportă aceşti compuşi în prezenţa

altor bacterii. Astfel, bacteriile nepatogene au fost cultivate pe diferite medii nutritive, cu

studierea ulterioară a interacţiunii cu Erwinia amylovora pe mediul King B gelozat.

Pentru cultivarea tulpinilor antagoniste de Pseudomonas sp. a fost utilizat mediul nutritiv

minimal cu zaharoză şi glucoză (Tabelul 4.1).

Tabelul 4.1. Zone de inhibare a creşterii fitopatogenului Erwinia amylovora de către

Pseudomonas sp. după cultivare pe mediul minimal

Nr.
d/o Tulpina

cercetată

Zone de inhibare pe mediul King B,
mm*

Zone de inhibare pe mediul King B,
mm**

2 zile 4 zile 7 zile 2 zile 4 zile 7 zile

1. X 0 9,5±0,16 0 0 0 0

2. Nr.5
16,0 ±
0,08

18,5 ± 0,21 15,2 ±0,14 2,8 ±0,09 3,2 ± 0,02 3,1 ±0,05

*După cultivarea tulpinilor antagoniste pe mediul minimal cu zaharoză; **după cultivarea
tulpinilor antagoniste pe mediul minimal cu glucoză.

Conform datelor din tabelul 4.1 vedem că, după patru zile de cultivăre a tulpini Nr. 5

(P. aureofaciens CNMN-Ps-05) pe mediul minimal cu zaharoză, am obţinut cea mai mare zonă

de inhibare a creşterii fitopatogenului E. amylovora, care a constituit 18,5 mm. După cultivarea

acestei tulpini pe mediul minimal cu glucoză, am obţinut zone de inhibare a creşterii

E. amylovora de dimensiuni semnificativ mai mici.

După două, patru şi şapte zile de cultivare a tulpinilor de Bacillus sp. pe mediul Meynel cu

melasă, au fost efectuate însămânţări pe mediul King B gelozat, pentru determinarea acţiunii

antagoniste faţă de E. amylovora (Tabelul 4.2).

Tabelul 4.2. Zone de inhibare a creşterii fitopatogenul Erwinia amylovora de către speciile de

Bacillus sp. după cultivare pe mediul Meynel cu melasă

Nr.
d/o

Tulpina
cercetată

Zone de inhibare pe mediul King B, mm
2 zile 4 zile 7 zile

1. L 11,5 ± 0,11 13,0 ± 0,09 14,3 ± 0,13
2. N 13,3 ± 0,8 13,2 ± 0,14 13,0 ± 0,07
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 Zonele de inhibare a creşterii bacteriei E. amylovora de către tulpina L au crescut odată cu

mărirea perioadei de păstrare a suspensiei, datorită măririi cantităţii de metaboliţi celulari. În

cazul tulpinii N, dimensiunile zonelor de inhibare a creşterii fitopatogenului, nu diferă

semnificativ după două, patru şi şapte zile de la inocularea mediului nutritiv. Comparând

rezultatele obţinute în cazul celor două tulpini antagoniste, observăm că zona cea mai mare de

inhibare a fitopatogenului E. amylovora constituie 14,3 mm în cazul tulpinei L după 7 zile de

incubare.

Titrul suspensiei bacteriene a fost determinat prin însămânţare pe mediu de cultură King B

agarizat, cu numărarea ulterioară a coloniilor crescute după 48 ore (Tabelul 4.3).

Tabelul 4.3. Titrul suspensiei de Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-05 în perioada păstrării

Nr.
d/o

Vârsta culturii,
zile

Suspensie bacteriană păstrată
la temperatura camerei

Suspensie bacteriană păstrată
la temperatura de  + 5 0C

1. 4 6,2 x 108 –
2. 15 6,1 x 108 6,1 x 108

3. 30 5,8 x 108 6,2 x 108

4. 60 5,1 x 108 6,1 x 108

5. 90 8,0 x 107 4,0 x 108

6. 120 6,0 x 107 4,0 x 107

Ca urmare a studiului acţiunii compoziţiei mediului de nutriţie asupra creşterii şi proprietăţii

antagoniste a microorganismelor nepatogene din colecţia Laboratorului Fitopatologie şi

Biotehnologie [206, 207] faţă de fitopatogenul E. amylovora, a fost selectată tulpina antagonistă

Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-05, care a format cele mai mari zone sterile în jurul

discurilor din hârtie de filtru (Figura 4.1).

Fig. 4.1. Zonele de inhibare a creşterii bacteriei Erwinia amylovora de către tulpina

Pseudomonas aureofaciens CNMN PsB-05 pe mediul King B.
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Zonele sterile au apărut după 48 ore de incubare, iar, prin păstrarea suspensiei de

P. aureofaciens CNMN PsB-05 în condiții de cameră și la frigider, a fost determinată perioada și

condițiile optime de păstrare. După șase luni de păstrarea, suspensia de P. aureofaciens CNMN

PsB-05 mai forma zone sterile în jurul discurilor de hârtie din filtru (Tabelul 4.4).

Tabelul 4.4. Acţiunea antagonistă a tulpinii Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-05 faţă de

Erwinia amylovora

Nr.
d/o

Perioada de
incubaţie,

zile

Zona de inhibare
formată de Sbc*,

mm

Zona de inhibare
formată de Sbf**,

mm

Zona de inhibare
formată de

Mbf***, mm
1 4 16,9 ±3,5 - 14,8±2,0
2 15 18,7 ± 3,1 16,6±1,3 14,7±1,6
3 30 18,3±2,9 16,4±2,4 14,2±2,1
4 60 18,1±2,7 16,5±0,45 14,4±2,7
5 90 17,9±1,6 16,6±1,5 13,9±2,2
6 120 17,7±2,5 16,3±1,6 13,5±1,4
8 180 17,3±1,2 16,4±3,1 13,1±2,5

* Sbc - suspensia bacteriană păstrată în condiţii de cameră; ** Sbf  -suspensia bacteriană păstrată
în condiţii de frigider; *** Mbf  - metaboliţi bacterieni păstraţi în condiţii de frigider.

După 180 zile de păstrare, atât suspensia bacteriană P. aureofaciens CNMN-PsB-05, cât şi

metaboliţii ei, au format zone de inhibare a creşterii fitopatogenului E. amylovora.  Rezultatele

obţinute denotă că suspensia de P. aureofaciens CNMN-PsB-05,  fiind  păstrată în  condiţii  de

cameră, îşi păstrează caracterul antagonist în decurs de şase luni de la producere şi poate fi

aplicată contra E. amylovora fără separare de metaboliţi.

Suspensia bacteriană de P. aureofaciens CNMN PsB-05 nu a manifestat simptome de

fitotoxicitate pe flori şi frunze de măr, după aplicarea pe ramuri detaşate în condiţii de laborator

(Figura 4.2).

Fig.4.2. Ramuri de măr tratate cu suspensie de Pseudomonas aureofaciens CNMN - PsB-05.
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4.2. Eficacitatea biologică a mijloacelor de protecţie faţă de Erwinia amylovora

Sensibilitatea fitopatogenului E. amylovora faţă de bactericidele cuprice a fost determinată

în cutii Petri, pe mediul gelozat King B. Pentru fiecare produs au fost utilizate câte trei cutii.

Apariţia zonelor sterile în zona inoculată ne indica un rezultat pozitiv. După 48 ore de incubare,

am depistat zone sterile în jurul picăturilor de soluţii cuprice în toate variantele, bacteria fiind

mai puţin sensibilă faţă de Cuproxat SC (CuSO4, 230 g/l), unde zonele de inhibare au fost slab

pronunţate (Figura 4.3).

Fig. 4.3. Zone de inhibare a creşterii bacteriei Erwinia amylovora în jurul picăturilor de

bactericide pe mediul King B: 1 – Bouillie Bordelaise 1%; 2 – Kocide 2000 - 0,3%; 3 – Cuproxat

SC - 0,5%; 4 –  martor.

În rezultatul studiului au fost selectate produsele Bouillie Bordelaise (sulfat de cupru

neutralizat cu hidrohid de Ca, 770 g/kg) şi Kocide 2000 (hidroxid de cupru, 538 g/kg), pentru

aplicare în condiţii de câmp la măr, păr şi gutui.

Deoarece organele cele mai sensibile la infecţia cu Erwinia amylovora sunt florile, iar

controlul biologic al focului bacterian se bazează pe aplicarea de bacterii antagoniste înainte de

infectarea cu agentul patogen, tratamentele în livadă au fost aplicate atât în perioada înfloririi la

măr, păr şi gutui, cât şi în perioada creşterii active a lăstarilor. Incidenţa simptomatică a fost

evaluată începând cu ziua a doua de la tratare. Fitotoxicitatea suspensiei bacteriene a fost

urmărită pe ramuri detaşate de măr cu flori în laborator și pe pomi înfloriți în livadă. În

experienţele de laborator şi de câmp am utilizat cultură bacteriană de Ps. aureofaciens CNMN -

PsB-05 de 4 zile şi de E. amylovora de 2 zile. Până la efectuarea tratamentelor, au fost colectate

31

2 4
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probe de măr, păr și gutui, pentru confirmarea prezenței rezervei de infecție cu E. amylovora pe

plante. Probele au fost supuse testului  de aglutinare [208].

Legarea unui anticorp la antigene conduce la “cross-linking” - ul diferitelor antigene şi la

eventuala aglomerare (aglutinare) a particulelor antigenice. Înteracțiunea specifică antigen-

anticorp poate fi evidențiată prin apariția unei reacții de precipitare, în cazul unui test pozitiv sau

absența acesteia, în cazul unui răspuns negativ. În rezultatul testării mostrelor de măr, păr și

gutui la infecţie cu fitopatogenul E. amylovora, prin reacţia de aglutinare, am primit rezultate

positive, cât şi negative, conform tabelului 4.5.

Tabelul 4.5. Rezultatele testului de aglutinare

Măr
Rezultatul

obținut
Păr

Rezultatul

obținut
Gutui

Rezultatul

obținut

Control -

tulpina de

E.

amylovora

Rezultatul

obținut

Mostra

Nr.1
+

Mostra

Nr.1
-

Mostra

Nr.1
++

Tulpina

Nr.7
+++

Mostra

Nr.2
+

Mostra

Nr.2
+

Mostra

Nr.2
++

Tulpina

E 10
+

Mostra

Nr.3
+

Mostra

Nr.3
±

Mostra

Nr.3
+

Mostra

Nr.4
+

Mostra

Nr.4
-

Mostra

Nr.4
±

Mostra

Nr.5
+

Mostra

Nr.5
-

+++ – aglutinare completă; ++ – aglutinare incompletă; + – aglutinare slabă; ± – aglutinare

dubioasă; - – rezultat negativ

Conform rezultatelor obținute, reacția de aglutinare s-a manifestat prin diversă intensitate,

obținând rezultate pozitive în cazul a trei mostre de gutui, la toate probele de măr și într-un

singur caz la păr, fiind demonstrată prezenţa rezervei de infecţie a fitopatogenului pe plante.

Pentru determinarea eficienței tratamentelor cu produsele cuprice și biologice, au fost efectuate

tratamente la măr, păr și gutui pe sectorul experimental al IȘPHTA, pe parcursul anilor 2003-

2014 [209-213]. Rezultatele obținute după aplicarea tratamentelor la măr sunt prezentate în

tabelele 4.5 - 4.7.
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Tabelul 4.6. Eficacitatea biologică a produselor cuprice faţă de focul bacterian la măr (după trei

tratamente la soiul Mantuaner)

Nr.

d/o
Variantele experimentale

Norma de consum a

preparatului, kg/ha
F, % I, % EB, %

1. Martor netratat 0,0 56,7 17,3 0,0

2. Bouillie Bordelaise 10,0 10,0 2,0 88,4

3. Kocide 2000 3,0 16,7 3,3 80,9

4.
Soluție de 1% zeamă

bordeleză
10,0 10,0 2,7 84,4

DEM05= 1,15

După efectuarea a trei tratamente după înflorire la soiul Mantuaner, am obţinut cea mai

înaltă eficacitatea biologică de 88,4% în varianta tratată cu Bouillie Bordelaise cu aplicarea dozei

de 10 kg/ha, când intensitatea atacului a fost de 2,0% faţă de 17,3% în varianta martor.

Tabelul 4.7. Eficacitatea biologică a produselor biologice aplicate împotriva focului bacterian la

măr - după trei tratamente pe flori la soiul Reglindis

Nr.

d/o

Variantele

experimentale

Norma de consum a

preparatului,

ml/10 L apă

F, % I, % EB, %

1. Martor netratat 0,0 14,0 4,0 0,0

2. Paurin 25,0 9,0 2,6 35,00

3. Trihodermin 25,0 12,0 3,8 5,00

4. Rizoplan 25,0 12,0 3,4 15,00

DEM05= 1,14

După trei tratamente pe flori la soiul Reglindis cu produsele biologice, intensitatea atacului

în variantele tratate cu Trihodermin și Rizoplan nu se deosebește semnificativ, pe când în

varianta tratată cu Paurin obținem o eficacitate mai înaltă, ce constituie 35,0% la intensitatea

atacului de 2,6%.

Rezultatele obținute, după efectuarea tratamentelor cu produse cuprice și biologice la specia

păr, sunt prezentate în tabelele 4.8 - 4.11.
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Tabelul 4.8. Eficacitatea biologică a zemei bordeleze aplicată la păr contra focului bacterian –

anul 2003 (tratamente pe lăstari)

Soiul

Nr de pomi

studiaţi,

unități

Nr. de pomi

atacaţi, unități
F, % I, % EB, %

Tăierea fitosanitară + 4 tratamente cu zeamă bordeleză de 1%

Sokrovişce 30 4 13,3 3,3 69,2

Vîstavocinaia 30 0 0 0 100

Martor (tăierea fitosanitară, fără tratamente chimice )

Socrovişce 30 14 46,7 10,7 -

Vîstavocinaia 30 1 3,3 0,7 -

                                                                                                                                  DEM05= 0,80

 Din tabelul 4.8 se constată că, în urma tratamentelor chimice, la soiul Sokrovişce frecvenţa

atacului a fost mai mică cu 33,4%, faţă de martor, obținând o eficacitate biologică de 69,2%. La

soiul Vîstavocinaia, răspândirea atacului în varianta tratată a fost stopată 100%, în comparație cu

martorul, unde intensitatea atacului a constituit 0,7% la frecvenţa atacului de 3,3%.

Tabelul 4.9. Eficacitatea biologică a produselor cuprice aplicate contra focului bacterian la păr

(tratamente pe lăstari - soiul Sokrovişce)

Nr.

d/o
Variantele experimentale

Norma de consum a

preparatului, kg/ha
F, % I, % EB, %

1. Martor netratat 0,0 76,7 22,7 0,0

2. Bouillie Bordelaise 10,0 13,3 3,0 86,8

3. Kocide 2000 3,0 16,7 4,7 79,3

4. Soluție de 1% zeamă bordeleză 10,0 26,7 5,3 76,7

5. Soluție de 2% zeamă bordeleză 20,0 7,0 1,3 94,3

6. Soluție de3% zeamă bordeleză 30,0 3,3 0,7 96,9

                                                                                                                           DEM05= 1,15

După datele înregistrate în tabelul 4.8, cele mai bune rezultate obținem în cazul

tratamentelor cu soluție de 2% și 3% zeamă bordeleză, unde eficacitatea biologică a constituit

94,3% şi 96,9%, când intensitatea atacului a fost de 1,3% şi respectiv 0,7%, faţă de 22,7% în

varianta martor.
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Tabelul 4.10. Eficacitatea produselor biologice aplicate contra focului bacterian la păr – anul

2005 (tratamente pe flori și lăstari soiul Sokrovişce)

Nr.

d/o

Variantele

experimentale

Norma de consum a

 preparatului, g, ml/10 L apă
F, % I, % EB, %

1. Martor netratat 0,0 9,0 3,0 0,0

2. Paurin 20,0 6,0 2,0 33,33

3. Paurin 25,0 6,0 1,8 40,00

4. Paurin 30,0 5,0 1,6 46,67

5.
Soluție de 1% zeamă

bordeleză
100,0 1,0 0,2 93,33

DEM05= 1,16

În urma cercetărilor efectuate, observăm că, după aplicarea a trei tratamente cu Paurin în

diferite doze, intensitatea atacului a fost la nivelul de 1,6% - 2,0%, în comparaţie cu 3% în

varianta martor, iar în varianta tratată cu zeamă bordeleză – 0,2%. Cea mai înaltă eficacitate

biologică a produsului Paurin de 46,67% am obţinut în varianta, unde norma de consum a

constituit 30 ml în 10 L de apă, iar cea mai joasă de 33,33% la aplicarea în doză de 20 ml/10 L

apă. În varianta tratată cu zeamă bordeleză am obţinut o eficacitate biologică de 93,33%.

Tabelul 4.11. Eficacitatea biologică a bactericidelor aplicate contra focului bacterian la păr –
anul 2013 (tratamente pe lăstari la soiul Sokrovişce)

Nr.

d/o
Variantele experimentale

Norma de consum

a preparatului,

l, kg/ha

F, % I, % EB, %

1. Martor netratat 0,0 21,7 2,49 0,0

2. Bouillie Bordelaise - Etalon 10,0 3,3 0,34 86,3

3. *Suspensie bacteriană de 106  ufc/ml 5,0 4,0 0,39 84,3

4. *Suspensie bacteriană de 107  ufc/ml 5,0 3,3 0,36 85,5

5.
*Suspensie bacteriană de 107  ufc/ml

+ microelemente
5,0 3,3 0,38 84,7

                                                                                                                 DEM05= 6,07

*Pseudomonas aureofaciens CNMN – PsB-05

Conform datelor prezentate în tabelul 4.11 reiese că, eficacitatea biologică, obținută în

variantele tratate cu suspensie bacteriană, nu diferă susbstanțial. În varianta a patra am obținut o

eficacitate biologică de 85,5%, care este aproape la nivel cu Etalonul, după tratamentele din
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perioada și după înflorire, cu suspensia bacteriană a tulpinii CNMN – PsB-05 (titrul de 107

ufc/ml) cu norma de consum 5 l/ha. Etalonul (Bouillie Bordelaise – 10 kg/ha), care a fost aplicat

înainte şi imediat după înflorire, a manifestat o eficacitate biologică de 86,3%, la intensitatea

atacului de 0,34%. În rezultatul testărilor la păr contra E. amylovora, au fost determinaţi termenii

de aplicare şi norma optimală de consum a suspensiei bacteriene de P. aureofaciens CNMN-

PsB-05.

Rezultatele obţinute după efectuarea tratamentelor la gutui sunt prezentate în tabelele 4.12-
4.15.
Tabelul 4.12. Eficacitatea biologică a zemei bordeleze aplicate contra focului bacterian la gutui –

tratarea pomilor după înflorire (anul 2003)

Soiul
Nr. de pomi

studiaţi, unități
Nr. de pomi afectați, unități F% I% EB, %

Tăierea fitosanitară + 4 tratamente cu soluție de 1% zeamă bordeleză

Iujanka 30 5 16,7 4,0 72,8

Auriu 30 1 3,3 0,7 74,1

Martor (tăierea fitosanitară, fără tratamente chimice)

Iujanka 30 17 56,7 14,7 0,0

Auriu 30 4 13,3 2,7 0,0

                                                                                                                                   DEM05= 1,13

Din analiza datelor privind eficacitatea zemei bordeleze la gutui, s-a constatat că, în urma

tăierilor de igienă şi tratamentelor chimice, bacterioza s-a manifestat la soiul Iujanca cu o

intensitate a atacului de 4,0% la frecvenţa de 16,7%, când în varianta martor frecvenţa atacului a

constituit 56,7%, iar intensitatea bolii 14,7%. Eficacitatea biologică a tratamentelor la soiul

Iujanka a constituit 72,8%. La soiul Auriu, în varianta tratată, frecvenţa atacului a constituit 3,3%

la o intensitate de 0,7%, obţinând o eficacitate biologică de 74,1%. În varianta martor frecvenţa

atacului a fost de 13,3% la intensitatea de 2,7%.

Manifestarea simptomelor noi ale bolii pe plantele tratate ne-au demonstrat, că virulenţă

tulpinilor locale de E. amylovora este forte înaltă, iar intensitatea atacului depinde de

susceptibilitatea soiului. Cu toate acestea, prin aplicarea produselor cuprice, imediat după

îndepărtarea lăstarilor afectați, frecvența și intensitatea focului bacterian poate fi micșorată.

La soiul de gutui Iujanca au fost aplicate tratamente cu produse cuprice și biologice în anul

2004 (Tabelele 4.13 și 4.14).
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Tabelul 4.13. Eficacitatea biologică a produselor cuprice aplicate contra focului bacterian la

gutui – soiul Iujanca

Nr.
d/o

Variantele experimentale
Norma de consum a
preparatului, kg/ha

F, % I, % EB, %

1. Martor 0,0 73,3 22,0 0,0
2. Bouillie Bordelaise 10,0 13,3 3,3 84,9
3. Kocide 2000 3,0 16,7 4,0 81,8
4. Soluție de 2% zeamă bordeleză 20,0 6,7 2,0 92,7

5. Soluție de 3% zeamă bordeleză 30,0 3,3 1,0 95,5
DEM05=1,16

Rezultatele obținute, după efectuarea tratamentelor la gutui cu trei produse cuprice înainte şi

după înflorire, denotă că cea mai înaltă eficacitate biologică s-a manifestă în variantele tratate cu

zeamă bordeleză de 2% şi 3%, unde intensitatea atacului a fost de 2,0% şi respectiv 1,0% faţă de

22,0% în varianta martor. Produsele Bouillie Bordelaise și Kocide 2000 au manifestat o eficiență

aproape egală, dar mai mică față de varianta tratată cu zeamă bordeleză. Aceasta se poate datora

concentrației înalte de substanță activă a zemei bordeleze și a unei intensități mai joase a atacului

bolii în variantele experimentale.

Tabelul 4.14. Eficacitatea biologică a biopreparatelor aplicate contra focului  bacterian la gutui

(după trei tratamente la soiul Iujanca)

Nr.
d/o

Variantele
experimentale

Norma de consum a
preparatului, ml/10 L apă

F,
 %

I,
 %

EB,
%

1. Martor netratat 0,0 34,0 10,8 0,0
2. Paurin 25,0 14,0 4,4 59,22
3. Trihodermin 25,0 30,0 9,4 12,96
4. Rizoplan 25,0 27,0 8,8 18,5

DEM05= 1,15

Datele din tabelul 4.14 ne indică că, în urma dezvoltării spontane a bolii după înflorire,

intensitatea atacului în varianta martor a constituit 10,8%, la răspândirea bolii de 34,0%. Din cele

trei biopreparate aplicate la gutui, cu aceleaşi norme de utilizare (25 ml/10 L apă), după două

tratamente pe floare, cea mai înaltă eficacitate – 59,22%, la intensitatea atacului de 4,4%, a fost

obţinută în varianta tratată cu Paurin. Cea mai joasă eficacitate biologică – 12,98%, la

intensitatea atacului de 9,4%, s-a obţinut în varianta tratată cu Trihodermin.

Valorile rezultatelor experimentale, privind eficienţa biologică a suspensiilor de

Pseudomonas fluorescens CNMN Pbs-04 şi Pseudomonas aureofaciens CNMN Pbs-05 asupra

fitopatogenului Erwinia amylovora, sunt prezentate în tabelul 4.15
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Tabelul 4.15. Eficacitatea biologică a tulpinilor bacteriene aplicate contra focului bacterian la

gutui (soiul Auriu) – anul 2012

Nr.

d/o
Variantele experimentale Norma de consum, l/ha F, % I, % EB, %

1. Martor netratat 0,0 53,0 36,0 0,0

2. Kocide 2000 (Etalon) 0,3 7,0 2,7 92,4

3.
CNMN Pbs-04 (titrul  107 ufc/ml) +

CNMN Pbs-05 (titrul  107 ufc/ml)

5,0

5,0
17,0 7,7 78,5

4. CNMN Pbs-05 (titrul  107 ufc/ml) 3,0 11,0 4,5 87,5

5. CNM  Pbs - 05 (titrul  107 ufc/ml) 5,0 7,0 3,2 91,0

DEM05 = 2,64

Astfel, s-a constatat ca în varianta martor fără tratamente chimice, focul bacterian s-a

manifestat cu frecvenţă de 53,0% la intensitatea de atac - 36,0%. În variantele experimentate cu

aplicarea de diverse variante şi doze de tratamente cu preparatele în cauză, frecvenţa şi

intensitatea de atac al focului bacterian a diminuat. Dintre variantele tratate cu suspensiile

bacteriene, cea mai înaltă eficacitate biologică de 91,0% am obţinut în varianta nr. 5, unde a fost

aplicată suspensie de CNMN Pbs-05 (titrul 107 ufc/ml), cu norma de consum 5 l/ha, cu diferență

nesemnificativă față de eficacitatea de 92,4%, înregistrată în varianta Etalon.

Valorile rezultatelor experimentale, obţinute după efectuare tratamentelor la măr în perioada

anului 2014 la soiul Renet Simirenco, sunt prezentate în tabelul 4.16.

Tabelul 4.16. Eficacitatea biologică a tulpinii Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-05

aplicată contra focului bacterian la măr – anul 2014 (soiul Renet Simirenco)

Nr.

d/o
Variantele experimentale

Norma de consum a

preparatului, kg, l/hа
F,% I,% EB, %

1. Martor netratat 0,0 10,7 1,33 0,0

2. Bouillie Bordelaise 10,0 2,0 0,27 79,7

3.

Suspensie bacteriană de P.

aureofaciens CNMN-PsB-05

(107  ufc/ml)

5,0 3,7 0,41 69,2

DL05= 8,71

Analizând datele din tabelul 4.16, vedem că focul bacterian s-a manifestat cu o frecvenţa de

10,7% la intensitate atacului de 1,33% în varianta martor fără tratamente. Eficacitatea produsului
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cupric Bouillie Bordelaise, aplicat înainte şi după înflorire,  a constituit 79,7% la intensitatea de

atac a bacteriozei de 0,27%. Eficacitatea biologică a suspensiei de Pseudomonas aureofaciens

CNMN-PsB-05, aplicată de două ori în perioada înfloririi, a constituit 69,2% la frecvenţa

atacului de 3,7% şi intensitatea de 0,41%.

4.3. Eficienţa economică a bactericidelor aplicate la măr contra Erwinia amylovora

Conform Informaţie Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în anul 2011, cantitatea medie

de precipitaţii pe teritoriul republicii a constituit 400 mm, ceea ce-l situează pe locul şase în şirul

celor  mai  uscaţi  ani  din  ultimii  60  ani.  Deficitul  de  precipitaţii  din  toamnă a  creat  condiţii  de

secetă. În lunile septembrie – noiembrie au căzut foarte puţine precipitaţii numai 44,7 mm

comparativ cu media multianuală de 117,0 mm. Cele mai multe precipitaţii s-au înregistrat în

prima decadă a lunii octombrie (36,4 mm). În timpul iernii depunerile atmosferice au fost de

94,6 mm, aproape de media multianuală, care constituie 101,0 mm. Cantitatea mică de zăpadă de

pe parcursul lunilor de iarnă a contribuit la provocarea îngheţurilor la majoritatea speciilor

perene. Primăvara a fost foarte caldă, cu temperatura medie a aerului în perioada dată de 12,30C,

sau cu 2,80C mai mare decât media multianuală. În lunile de vară temperatura la suprafaţă solului

atingea 650C. Temperaturile aerului înregistrate în lunile de vară ale anului 2012 au fost cele mai

înalte, vremea aridă, ce n-a mai fost atestată în ultimii 50 ani.

Începând cu ultima decadă a lunii aprilie și până la sfârșitul lunii august ale anului 2012, în

livada de măr a gospodăriei Exardiv-Com SRL, au fost depistate simptome de foc bacterian al

rozaceelor. Primele simptome, manifestate prin brunificații ale florilor și frunzelor, au fost

obsevate în timpul înfloririi. Ulterior boala a fost depistată pe fructele tinere și lăstarii în creștere.

După înlăturarea organelor afectate, au fost efectuate tratamente cu produsul CuproStar 46 SC

(460 g/l sulfat de cupru tribazic), cu norma de consum 4,5 l/ha, pentru diminuarea infecției.

Procedura de înlăturare a părților vegetale atacate, urmate de un tratament chimic, a fost repetată

de 3 ori pe parcursul vegetației. În rezultat, pe lângă pierderile de recoltă, gospodăria a suportat

şi cheltuieli suplimentare neplanificate în sumă de 20127, 58 lei, legate de igiena culturală,

precum tăierea, scoaterea din livadă și nimicirea prin ardere a părţilor de plante cu simptome de

arsură. Pentru determinarea gradului de infectare a pomilor din livadă cu foc bacterian sau făcut

evidențe, prin examinarea coroanei totale a pomilor. Au fost examinați câte 50 pomi, în patru

repetiții, iar rezultatele obţinute sunt prezentate în figura 4.4.
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Fig. 4.4. Răspândirea şi intensitatea atacului focului bacterian la soiul Renet Simirenco (Exardiv-

Com SRL în anul 2012).

După înlăturarea organelor afectate, urmate de tratamente cu produsul CuproStar 46 SC,

frecvența bolii a scăzut de la 95,5% până la 7,25%, iar intensitate atacului – de la 5,9% la 0,46%.

Temperatura favorabilă și umiditatea ridicată a aerului, datorat irigării pomilor, au creat

condiţii ideale pentru multiplicarea bacteriei E. amylovora în plantă şi diseminarea acesteia în

livadă.

Luând în consideraţie că simptomele bacteriozei au fost depistate după trei tăieri ale

organelor afectate, urmate de tratamente cu produsul cupric CuproStar 46 SC (sulfat de cupru

tribazic, 460 g/l – ÎEC AȘ „Izomer”, R. Moldova), în sistemul de protecție a livezii pentru anul

2013 a fost inclus preparatul Bouillie Bordelaise (770 g/kg sulfat de cupru neutralizat cu

hidroxid de Ca, „Cerexagri B.V.”, Franța), cu norma de consum 10 kg/ha pe trei hectare de măr.

Pe lângă tratamentele cuprice, contra bacteriozei au fost aplicate două tratamente în perioada

înfloririi cu biopreparatul Paurin (Pseudomonas fluorescens CNMN-PsB-04) (Anexa 6).

Produsele cuprice au fost aplicate prin stropire înaintea şi după înflorirea culturii, iar

biopreparatul Paurin de două ori pe floare. Evidenţele au fost efectuate la șapte zile după fiecare

tratament. Valorile rezultatelor obţinute sunt prezentate în figura 4.5, conform cărora în varianta

tratată cu produsul CuproStar 46 SC eficacitatea biologică a constituit 88,3%, la o intensitate a

atacului bacteriozei de 0,91% şi o frecvenţă de 8,3%. În varianta a doua, unde au fost aplicate

produsele Bouillie Bordelaise în perioada pre- şi postflorală și Paurin în timpul înfloririi,

eficacitatea biologică a fost mai înaltă cu 3,4% față de cea obținută în schema martor a

gospodăriei. Obţinerea unei diferenţe a eficacităţii în cele două scheme de protecţie a mărului,
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poate fi explicată atât prin diferenţa cantităţii de cupru aplicată pe cultură, cât şi prin inhibarea

dezvoltării fitopatogenului în rezultatul tratamentelor din perioada înfloririi.

Figura 4.5. Eficacitatea preparatelor testate aplicate la măr contra bacteriozelor (anul 2013- SRL

„Excardiv-Com”).

Eficienţa economică reprezintă raportul dintre efect şi efort. Eficienţa economică în protecţia

plantelor se calculează mai greu decât în alte sectoare, întrucât intervin mai mulţi factori care, la

rândul lor, sunt condiţionaţi de mediu, de interrelaţii biotice complexe, care nu pot fi integrate în

formule, având în cele mai numeroase cazuri valori calitative cu implicaţii foarte variate.

Profitul obţinut în rezultatul comercializării fructelor de pe sectorul experimental, a fost

calculat în baza datelor acumulate pe o perioada de trei ani consecutivi, dintre care anul 2012,

când pomii au fost puternic afectați de către focul bacterian al rozaceelor. Calculele au fost

efectuate în baza recoltei obținute la soiul Renet Simirenco, deoarece a fost mai susseptibil la

bacterioză (Tabelul 4.17).

Tabelul. 4.17. Profitul obţinut în anii 2011-2013, după comercializarea fructelor de măr - soiului

Renet Simirenco (gospodăria Exardiv-Com SRL)

Anul
Recolta,

t/ha

Clasificarea fructelor după

calitate, %

Prețul mediu

de

comercializare,

lei/t

Costul

unitar,

lei/t

Profitul

brut,

lei/tExtra I II

2011 18,83 30,0 36,7 33,3 4046,2 975,6 3070,6

2012 16,98 32,5 38,1 9,4 4107,8 1287,9 2819,9

2013 18,22 51,8 28,9 19,3 4551,4 900,3 3651,1
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Reieșind din analiza rezultatelor productivității soiului Renet Simirenco am stabilit, că în

anul 2012, când pomii au fost afectaţi puternic de către focul bacterian al rozaceelor recolta

obţinută la hectar a constituit 16,98 tone, fiind mai mică faţă de ceilaţi doi ani examinaţi cu 1,85

tone în cazul anului 2011, şi cu 1,24 tone faţă de anul 2013. Reeşind din calitatea fructelor  preţul

de livrare a producţiei a fost diferită, ceea ce a influenţat asupra profitului, care conform

calculelor a fost mai înalt în anul 2013 şi a constituit 3651,1 lei pentru o tonă de fructe.

Eficienţa econimică a tratamentelor cu bactericidele cerectate sunt prezentate în tabelul 4.18.

Tabelul 4.18. Eficiența economică a tratamentelor aplicate la  măr (soiul Renet Simirenco)

Indicatorii Varianta martor
Varianta

experimentală

Productivitatea, t/ha 16,45 18,22

Prețul de realizare, lei/t 4107,8 4107,8

Venitul din vânzări, lei/ha 67573,31 74844,12

Cheltuieli de producție la ha, lei 8416,0 8416,0

Cheltuieli suplimentare pentru protecția culturii,

lei/ha
14980,35 15050,0

Cheltuieli totale, lei/ha 23396,0 23466,0

Profitul pe unitatea de suprafață, lei/ha 44177,31 51378,12

Rata rentabilității, % 188,82 219,95

Datele din tabelul 4.18 denotă că tratamentele au fost eficiente din punct de vedere

economic,  fapt  manifestat  prin  obținerea  unui  spor  de   recoltă de  1,77  t/ha  și  un  nivel  al

rentabilității cu 31,13% mai înalt față de martor. Rezultatele obținute ne demonstrează

necesitatea includerii produsului Bouillie Bordelaise, cu norma de consum 10 kg/ha și produsului

Paurin  (Pseudomonas fluorescens PsB-04) în sistemul de protecție a culturii măr, pentru

combaterea fitopatogenului E. amylovora.

4.4. Concluzii la capitolul 4

- Dintre microorganismele cercetate la antagonism în condiţii de laborator, cele mai bune

rezultate au fost obţinute în cazul tulpinii Nr. 5 (Pseudomonas aureofaciens CNMN-Ps-05),

pentru care a fost selectat mediul optimal de nutriție.
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- Eficența bactericidelor în condiții de laborator au fost confirmate și de datele obținute în

condiții de câmp, când produsele cercetate au inhibat dezvoltarea focului bacterian la culturile de

măr, păr și gutui.

- Eficacitatea produselor aplicate contra focului bacterian a fost variabilă, fiind influențate de

nivelul de inocul, fenofaza culturii și de condițiile climatice.

- Datele obţinute în rezultatul studiului ne demonstrează nocivitatea bacteriei, pentru diminuarea

căreia a fost efectuate tăieri severe a lăstarilor şi eliminarea lor cu tot cu fructe din livadă. În

rezultatul acestor lucrări, au fost suportate cheltuieli neplanificate, care s-au manifestat asupra

vigorii pomilor, obţinând în anul 2012 o recoltă mai mică, în comparaţie cu anul 2011 şi 2013.

- Eficacitatea biologică a tratamentelor şi eficienţa economică obţinută la cultura măr ne indică

despre necesitatea efectuării tratamentelor profilactice la pomii pe care s-a stabilit Erwinia

amylovora, cu produsele Paurin (Pseudomonas fluorescens PBs-04), suspensie de Pseudomonas

aureofaciens PBs-05 şi compuşi cuprici.
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE

CONCLUZII GENERALE

Realizarea cercetărilor și analiza rezultatelor obținute în cadrul tezei de doctor în științe

agricole „Elaborarea sistemului de combatere integrată a focului bacterian al rozaceelor (Erwinia

amylovora)” au condus la formularea următoarelor concluzii:

1. În Republica Moldova predomină condiţii meteorologice favorabile pentru multiplicarea

rapidă a fitopatogenului Erwinia  amylovora, iar, în livezile unde se aplică irigarea şi este prezent

inoculul primar, boala se manifestă anual cu diferită intensitate de atac [165, 194, 203].

2. Erwinia amylovora se dezvoltă pe speciile de măr, păr şi gutui, manifestându-se prin

simptome caracteristice, în toată perioada de vegetaţie, începând cu fenofaza înfloririi culturii

gazdă [197, 209].

3. La măr cel mai sensibil soi a fost Mantuaner, la care intensitatea atacului a atins 17,3%, la o

frecvență a bolii de 56,7%; la păr cel mai sensibil, în anii cercetați, a fost soiul Sokrovişce, la

care intensitatea bacteriozei a fost 22,7%, la frecvența de 76,7% după înflorire; la gutui mai

sensibil a fost soiul Iujanca, la care intensitatea bolii a fost de 22,0%, la frecvența atacului de

73,3% [195].

4. Utilizarea mediilor cunoscute de cultură (CGA şi CPA) şi celor diagnosticale (CCT, Levan,

King B şi MM1Cu) a permis izolarea coloniilor bacteriene cu caractere morfologice

caracteristice fitopatogenului E. amylovora, iar cercetarea particularităţilor morfologice ale

celulelor a permis identificarea particularităţilor bacteriene asporifere, cu flageli peritrichi şi

dimensiuni de 1,14-1,62 x 0,56-0,62µm. Particularităţile fiziologico-biochimice ale izolatelor

studiate au fost asemănătoare cu cele manifestate de către tulpina de referinţă şi cu rezultatele din

literatura de specialitate [199, 200, 201].

5. Utilizarea metodelor contemporane de identificare a izolatului P5 (testul API 20E, CG, PCR,

DAS-ELISA şi IF) a confirmat rezultatele obţinute în urma efectuării analizelor clasice, conform

Standardelor OEPP [198, 202].

6. Inocularea încrucişată a plantelor gazdă cu suspensii bacteriene de E. amylovora a permis

obţinerea simptomelor specifice focului bacterian al rozaceelor, iar izolarea tulpinilor bacteriene

din organele infectate ale plantei gazdă şi studierea particularităţilor lor morfologice au permis

confirmarea postulatelor lui Koch – condiţii absolut necesare pentru determinarea caracterului

infecţios şi posibilitatea identificării agentului patogen [198, 196].

7. Rezultatele pozitive obţinute după îndeplinirea testelor de identificare a izolatelor din probe de

măr, păr şi gutui ne indică despre prezenţa agentului fitopatogen al focului bacterian al

rozaceelor în toate zonele Republicii Moldova [198].
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8. Obţinerea simptomelor de foc bacterian pe fructele inoculate direct pe pom ne demonstrează

virulenţa înaltă a tulpinilor locale de Erwinia amylovora [196].

9. Eficacitatea biologică, obţinută după efectuarea tratamentelor cu produse cuprice contra E.

amylovora, a fost diferită, în dependenţă de produs şi cultură, variind de la 76,7% până la 96,9%.

Cea mai înaltă eficacitate biologică a fost obţinută în urma aplicării soluţiei de 3% zeamă

bordeleză la gutui şi păr. La măr cea mai înaltă eficienţă, de 88,4%, a fost obţinută în varianta

tratată cu fungicidul Bouillie Bordelaise, în doză de 10,0 kg/ha [208, 210, 212, 213].

10. Eficienţa economică obţinută la măr, caracterizată printr-o rentabilitate de 219,95%, fiind cu

31,13% mai mare faţă de martor, ne indică despre necesitatea aplicării tratamentelor profilactice

la culturile pomicole contra bacteriei E. amylovora.

RECOMANDĂRI PRACTICE

Identificarea şi determinarea particularităţilor biologice ale agentului patogen al focului

bacterian al rozaceelor a permis argumentarea ecologică şi elaborarea unui sistem de combatere a

unui agent important de carantină cum este Erwinia amylovora. Combaterea agentului patogen al

focului bacterian al rozaceelor poate fi atinsă doar la aplicarea sistemelor integrate de protecţie a

culturilor pomicole. Rolul determinant le revine următoarelor măsuri:

 1. Ameliorarea soiurilor cu rezistenţă şi toleranţă sporită, respectarea strictă a măsurilor

agrotehnice, îndeosebi tăierile fitosanitare cu înlăturarea şi lichidarea formaţiunilor atacate,

excluderea gazdelor intermediare din flora spontană, combaterea dăunătorilor, efectuarea strictă

şi la timp a măsurilor biologice și chimice de combatere:

a) la măr: tratamente profilactice preflorale cu produsul Bouillie Bordelaise (770 g/kg sulfat de

cupru neutralizat cu hidroxid de Ca, „Cerexagri B.V.”, Franța), cu norma de consum 10 kg/ha;

aplicarea produselor biologice pe baza tulpinilor de Pseudomonas fluorescens CNMN-PsB-04 și

Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-05 la deschiderea a 15% din flori și la scuturarea a 75%

din petale; tratamente profilactice după înflorire și în timpul creșterii intensive a lăstarilor cu

produsul Bouillie Bordelaise, cu norma de consum 10 kg/ha;

b) la păr: tratamente profilactice preflorale cu zeamă bordeleză de 2%; aplicarea produselor

biologice pe baza tulpinii de Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-05 la deschiderea a 15%

din flori; tratamente profilactice imediat după înflorire, în perioada postflorală și creșterii

intensive a lăstarilor cu zeamă bordeleză de 1% sau cu produsul Bouillie Bordelaise, cu norma

de consum 10 kg/ha;

c) la gutui: tratamente profilactice preflorale cu zeamă bordeleză de 2%; aplicarea produselor

biologice pe baza tulpinii de Pseudomonas fluorescens CNMN-PsB-04 la deschiderea a 15% din
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flori; tratamente profilactice în perioada postflorală și creșterii intensive a lăstarilor cu zeamă

bordeleză de 1% sau produsul Bouillie Bordelaise, cu norma de consum 10 kg/ha;

2. Pentru obținerea unei eficacități biologice scontate a tratamentelor, este necesar de stabilit

sensibilitatea izolatelor bacteriene, obţinute din livezile cerecetate, față de bactericidele care sunt

recomandate pentru combaterea focului bacterian.

3. Instrumentele utilizate la tăierea organelor afectate trebuie dezinfectate în soluție de clor 10%,

cu menținere timp de 3 min. După dezinfectare, spălare cu apă și uscare prin ștergere,

instrumentele vor fi unse cu ulei anticoroziv.
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Anexa 1. Medii de cultură pentru izolarea bacteriilor din plantele analizate

1. Mediul King B [182]: pepton – 20 g; glicerină – 10 ml; K2HPO4 – 1,5 g; MgSO4 x 7 H2O –

1,5 g; agar – 20 g, apă distilată –1 L, pH – 7,0-7,2. Mediul a fost sterilizat la 120oC timp de 15

minute.

2. Mediul CGA (cartof - glucoză - agar) preparat conform recomandărilor din literatură [181]:

peste 300 g cartofi curăţiţi de coajă şi tăiaţi bucăţi, s-a turnat 1 L apă de robinet și au fost fierți

timp de 20 min la foc slab. După filtrare prin două straturi de tifon și vată, la soluția obținută

am adăugat 20 g glucoză și apă distilată până la volumul de un litru. Agarul, în cantitate de 20

g, a fost adăugat după verificarea pH-lui, care a fost normalizat până la 7,2 cu soluție de NaOH

și HCL. Mediul a fost sterilizat la 120oC timp de 20 min.

3. Mediul  CPA (carne – pepton – agar) preparat după cum urmează [189]: la 500 g carne bine

mărunţită fără oase, grăsimi şi tendoane s-a adăugat un litru de apă şi lăsată la infuzare pentru

12 ore la temperatura camerei. După ce s-a scos carnea, extractul a fost filtrat printr-un strat de

tifon și vata, apoi fiert timp de 30 de minute pentru coagulare proteinelor.  După răcire,

extractul iar a fost filtrat prin tifon. După suplimentare cu apă până la 1 litru, s-a adăugat 10g

peptonă şi 5g NaCl. Mediul a mai fost fiert 10 minute, apoi filtrat prin filtru de hârtie. La un

litru bulion de carne a fost adăugat 20 g agar. Aciditatea mediului a fost de 7,0-7,2, fiind

normalizat cu soluție de 20% Na2CO3. Compusul a fost sterilizat la 120 oC timp de 30 minute.
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 Anexa  6. Programul de protecție la măr

Nr. trata-
ment/data Preparat Norma de

consum, l, kg/ha Obiectul nociv

„Buton roz”
1/

23.04.13
Bouillie Bordelaise
Topas 100 EC
Actara 25 WG

10,0
0,4
0,15

Bacterioze, rapăn
Făinare

Gărgărițe, păduchi
„Înflorire”

2/
26.04.13

Suspensie bacteriană de Pseudomonas
fluorescens 108ufc/ml

5,0 Erwinia amylovora

„Sfârșitul înfloririi”

3/
03.05.13

STROBY
DELAN WG
Mospilan 20 SG
Silwet L-77

0,25
0,7
0,25
0,15

Rapăn, făinare,
Păduchi,

 viespea cu ferestrău
 Tortricide

„Creșterea fructelor”

4/
08.05.13

Taspa 500 EC
Bravo 500 SC
Nurelle D 50/500 EC
Poly-Feed
Silwet L-77

0,3
2,5
1,5
3,0
0,15

Rapăn, fîinare,
 filostictoză

păduchi
Fertilizare

Peste 7 zile

5/
14.05.13

Boiullie Bordelaise
Nomolt SC
Decis Profi WG 250
MASAI
Silwet L-77

10,0
0,75
0,1
0,5
0,15

Bacterioze, rapăn
Viermele merelor (I generație),

 păduchi
Acarieni

Peste 7 zile

6/
20.05.13

Bouillie Bordelaise
Confidor SL 200
Fastac 100 EC
Silwet L-77

10,0
0,3
0,3
0,15

Bacterioze, rapăn
Viermele merelor,

molii tortricide, păduchi

Peste 7 zile

7/
27.05.13

Bouillie Bordelaise
Bi 58 NEU
Arrivo 25 EC
Silwet L-77

10,0
1,9
0,32
0,15

Bacterioze, rapăn
Viermele merelor,

 păduchi, molii tortricide

Peste 10 zile

8/
03.06.13

Score 250 EC
STROBY
Confidor SL 200
Fastac 100 EC
Silwet L-77

0,2
0,25
0,3
0,3
0,15

Rapăn,
făinare,

Viermele merelor,
 molii tortricide, păduchi

9/
14.06.13

Mospilan 20 SG
Decis Profi WG 250
Silwet L-77

0,25
0,1
0,15

Viermele merelor (a II-a generație ),
molii tortricide, păduchi ș.a.

10/
28.06.13

Nomolt SC
Arrivo 25 EC
Silwet L-77
Poly-Feed

0,75
0,32
0,15
3,0

Viermele merelor (a II-a generație ), molii
tortricide, păduchi ș.a.

Fertilizare

11/
11.07.13

Vector 480 SC
Decis Profi WG 250
Silwet L-77

0,25
0,1
0,15

Viermele merelor (a II-a generație ),
 molii tortricide ș.a

12/
26.07.13

Confidor SL 200
Arrivo 25 EC
Silwet L-77
Poly-Feed

0,3
0,32
0,15
3,0

Viermele merelor (a II-a generație ),
 molii tortricide ș.a

Fertilizare
* Substanțele active și producătorii produselor incluse în „Programa de protecție a mărului” sunt găsite în
Registrul de Stat al produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților, permise pentru utilizare în Republica Moldova.
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Anexa 7. Adeverință de depozitare a tulpinii Pseudomonas aureofaciens CNMN PsB-05
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Anexa 8. Raport final de identificare a tulpinii Erwinia amylovora P5
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Anexa 9. Act de avizare a producției tehnico-științifice
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Anexa 10. Act de avizare a producției tehnico-științifice



137

Anexa 11. Act de implementare al rezultatelor ştiințifice
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Anexa 12. Simptome de foc bacterian

Fig. A.12.1. Lăstari de păr cu frunze brunificate și exudat bacterian (A și B)

Fig. A.12.2. Arsuri pe frunze (A) și flori (B) de păr.

A B

BA
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Fig. A.12.3. Trunchi de păr cu necroză.

Fig. A.12. 4. Gutui cu lăstari  brunificați
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Fig. A.12.5. Flori de gutui cu picături de exudat (A și B).

Fig. A.12.6. Gutui afectat de Erwinia  amylovora.

BA
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Fig. A.12.7. Cârjă de păstaror la măr.

Fig. A.12.8. Măr cu simptome de foc bacterian al rozaceelor
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Fig. A.12.9. Atac de foc bacterian la măr

Fig. A.12.10. Examinarea pomilor de măr atacați de focul bacterian
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Fig. A.12.11. Lăstari atacați de Erwinia amylovora
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	Fig. 3.16. Frecvența și intensitatea atacului focului bacterian în livada de măr a Institutului Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare.
	Fig. 3.19. Frecvența și intensitatea atacului de foc bacterian în livada de păr a IȘPHTA.
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	Datele din tabelul 4.14 ne indică că, în urma dezvoltării spontane a bolii după înflorire, intensitatea atacului în varianta martor a constituit 10,8%, la răspândirea bolii de 34,0%. Din cele trei biopreparate aplicate la gutui, cu aceleaşi norme de utilizare (25 ml/10 L apă), după două tratamente pe floare, cea mai înaltă eficacitate – 59,22%, la intensitatea atacului de 4,4%, a fost obţinută în varianta tratată cu Paurin. Cea mai joasă eficacitate biologică – 12,98%, la intensitatea atacului de 9,4%, s-a obţinut în varianta tratată cu Trihodermin.






	0,0
	53,0
	36,0
	0,0
	0,3

	7,0
	92,4
	5,0
	5,0

	17,0
	7,7
	3,0

	11,0
	4,5
	5,0

	7,0
	3,2

	Ravindran A. et al. Comparative genomics of
	Lantos A. et al. Characterization of Monilinia linhartiana isolates. In: Plant Pathology, 2017, vol. 99, no. 3, p. 583-591.
	Mann
	Robertson A. E. First Report of Erwinia amylovora Causing Fire Blight on Plum (Prunus domestica) in Hungary. In: Plant Disease, May 2012, vol. 96, no. 5,
	Ordax M. et al. Medfly Ceratitis capitata as Potential Vector for Fire Blight Pathogen Erwinia amylovora: Survival and Transmission. In:
	Bastas K. K., Sahin F., Atasagun R. First Report of Fire Blight Caused by Erwinia amylovora on Rosehip (Rosa canina) in Turkey. In: Plant Disease, December 2013, v. 97, nr. 12,
	Kang


