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IInnttrroodduucceerree

Specia cais cu prec`dere Armeniaca vulgaris [i multe din soiurile ce apar-

]in acestei specii sunt longevive, \ntâlnindu-se pomi r`zle]i \n vârst`

de peste 30 de ani, care rodesc \nc`, sau chiar planta]ii de cais, cu

aceast` vârst`, asa cum este cea de la Nazarcea jude]ul Constan]a,

România. Cu toatea cestea, una dintre cauzele pentru care cultura

caisului este limitat` la areale restrânse de strict` favorabilitate o

constituie pieirea prematur` a pomilor.

Pieirea prematur` este o maladie care afecteaz` speciile pomicole \n spe-

cial cele din grupa sâmburoase (cais, piersic, cire[, prun), cu efectele

cele mai evidente [i p`gubitoare la cais. Cunoscut` sub denumirea de

apoplexie sau declinul caisului, boala este întâlnit` în majoritatea

]`rilor cultivatoare de cais din Europa (Fran]a, Elve]ia, Germania,

nordul Italiei, Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria,

Grecia), din Turcia, Australia, Africa de Sud, unde se manifest` cu o

frecven]` cuprins` \ntre 20 - 65%, fiind afectate cu prec`dere livezile
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cu vârsta de 3 - 6 ani. |n sudul Europei [i Asiei, fenomenul este

necunoscut sau se manifest` foarte slab (fig. 1).

Apoplexia este sindromul final al unui complex de factori abiotici [i biotici

care ac]ioneaz` în lan], fiind greu de stabilit care dintre ace[tia este

factorul primar (Klement, 1977). Astfel se eviden]iaz` un declin
ecologic, determinat de tulbur`rile fiziologice, metabolice [i traumatice

ale pomilor, favorizate de o serie de factori agro - pedo - climatici, de

incompatibilitatea dintre altoi [i portaltoi. Condi]iile improprii faci-

liteaz` p`trunderea unor patogeni (din grupa virusurilor, mico-

plasmelor, bacteriilor [i ciupercilor), care reprezint` declinul biologic.
În final apare procesul de uscare prematur` a pomilor (Morvan, 1977;

Oprea 1997). Propor]iile pe care le-a luat fenomenul de-a lungul

timpului a determinat formarea unor colective complexe de cercetare

de diferite specialit`]i pentru elucidarea procesului: pomicultori,

geneticieni, ecologi[ti, fiziologi, chimi[ti, speciali[ti \n patologia

plantelor, nutri]ioni[ti, agrochimi[ti, pedologi. Rezultatele cercet`ri-

lor au dus la o stopare \n mare m`sura a fenomenului, fiind propuse

solu]ii corespunz`toare, Totu[i fenomenul se manifest` \n multe ]`ri

cu condi]ii mai pu]in propice culturii caisului.

Simptomele caracteristice pieirii premature evolueaz` sub diferite aspecte: la

declan[area procesului pomii prezint` o vegeta]ie mai slab`, uneori

înfrunzitul precede înfloritul sau apar \n acela[i timp; alteori dup`

înflorit ramurile se usuc` treptat; frunzele formate r`mân mici pe

toat` perioada de vegeta]ie, decolorate, uneori r`sucindu-se pe toat`

lungimea limbului spre fa]a superioar`; în unele cazuri frunzele se

brunific` [i se usuc`; fructele r`mân mici, se coloreaz` mai devreme,

iar pulpa devine spongias`; alt aspect care apare este uscarea brusc`

sau lent` a ramurilor, ulcera]ii pe trunchi [i ramuri, înso]ite de

scurgeri de goma; alteori, \n plina var` (lunile iunie - iulie) pomii se

vestejesc, frunzele se \ng`lbenesc [i cad; unii pomi prezint` frunze

argintate pe dosul limbului, care se încre]esc, marginile se brunific`.

Cu timpul se opresc din cre[tere [i dau un aspect înghesuit pe ra-

mur`; de asemenea apare fenomenul de drajonare a pomilor. În final

pomii afecta]i, indiferent de vârst`, se usuc`.
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IInnttrroodduucctt iioonn

AApprr iiccoott   ddiieebbaacckk  iinn  RRoommaanniiaa  iinndduucceedd  bbyy  ppaatthhooggeenniicc
ll iiggnniiccoolloouuss  ffuunnggii
Early drying is a disease usually affecting stonefruit trees, with the most

obvious damaging outcomes in apricot.

In Romania, apricot early drying has been described in 1930 (Tr.

Savulescu, 1932). During the decade 1930 -1940 the disease turned in

calamity, leading to drying of more than 50% apricot trees occurring

in this country (Sonea, 1940). This phenomenon subsequently

diminished, due to resistant cultivars and to superior culture

technologies, the extent of early of trees being 5-35 %

Studies on apricot biological decline in Romania continued with

biological and ecological aspects of fungi involved in this process

(Ciurea 1987, 1989, Rafaila et al., 1982; Opreaetal., 1983, 1985, 1987,

1993, 1995: Trandafirescu 1984).

The present paper is intended to present the spread of decline pheno-

menon in apricot plantations in Romania, as related to pedoclimate

conditions and biological requirements of fungi.

From investigations performed in apricot orchards in districts with the

broadest areas cropped with apricot trees, in South, South-East and

West of the country (Constanta, Tulcea, Dolj, Teleorman, Olt,

Mehedinti) during 1990 - 1996, it was recorded that trees sensitive to

early drying, 1-2 years before drying exhibited slight vegetation,

sometimes leaves appeared before flowering or simultaneously, an

abnormal fact in this species; leaves remained small, getting brown

and drying, without falling. Fruits remained small, with spongious

pulp. Sometimes wilt occurred in full season or a huge defoliation

took place. Cross section in branches affected revealed browning of

liber-ligneous and cambium tissues.

From branches of trees starting decline pathogenic fungi with

lignicolous behavior have been isolated, such as:

- from stem and branches older than 2 years - Monilinia laxa, Cytospora
cincta, Eutypa lata, Schizophyllium commune, Stereum purpureum,
Coniothyrium amygdali;

- from root and collar: Cylindrocarpon radicicola, Fusarium sambucinum.
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Cytospora cincta has been isolated from all areas of this country where

apricot was grown, with 5-65% frequency, inducing drying tip

toward trunk. Canker caused by the fungus expanded from a year to

another, extending to the whole tree. Under climate conditions

prevailing in this country, anamorph fructification differentiated

under bark from autumn till spring (October-March), when tree

entered dormancy, while low temperature reduced its resistance. On

branches older than 2 years the sexuate flora of the fungus (Valsa
cincta) develops, the fungus reaching in this period its virulence

peak, securing infection .

Eutypa lata with the anamorph Libertella blepharis has been identified in

material derived from declining apricot-tree close to vineyards,

where dead arm was detected, as causing significant damages. Being

a wound pathogen inducing host debility, the fungus settled on

branches, penetrating through natural or artificial wound, invading

liber-lignicolous vessels. In the country formation of anamorph and

teleomorph fructification was achieved during October-June develop-

ment of spore taking place in periods with abundant rainfall or after

snow melting.

Schizophyllum commune is currently a dangerous pathogen particularly in

apricot orchards in South of this country, where losses occur in trees

6-17 year old. Once infected, the tree completely dries within 2 years.

Infections normally occur in autumn and spring during raining

periods and under high atmosphere humidity. Carpophores persist

on the affected trees throughout the season.

Stereum purpureum was frequently isolated from plantations in South of

the country, however sporadically in all plantations in Romania. Its

symptoms are characteristic by metallic, silver appearance of leaves

and by inequal development of shoots and young branches. Drying

followed downward way, mainly in trees previously stressed.

Monilinia laxa and Coniothyrium amygdali invading trees in springs with

4-15 °C temperature and relative air humidity over 80% during apri-

cot tree blooming. Significant damages are induced in all orchards in

the country, by drying of floriferous branches, which affect yield.

These fungi get entries by open wounds occurring on trunk and

branches. Under the climate conditions prevailing in Romania these

wounds remain open in autumn-spring period, a rather long time (48

days), facilitating penetration of pathogens.

Another fungi group contributing to early drying of apricot-trees from

basis toward peak, have been isolated from root and collar:

Cylindrocarpon radicicola (Fusarium rhizogenum) has been isolated from

trees root, these manifesting defoliation exceeding 40% after harvest,
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in August. The fungus induced necrosis of liber-ligneous vessels

from root and collar, where the mycelium abundantly fructified and

hampered sap flow.

Fusarium sambucinum affected apricot market during storage, this

phenomenon being mainly noted in nurseries in South of country.

The fungus caused alterations of libero-ligneous tissues in roots and

neck, where orange sporodochia appeared. The planting material

affected did not withstand after planting and dried in season.

Achievement of infection and evolution of diseases inducing apricot

apoplexy are conditioned by periods with low temperatures, this

explaining why apricot trees cropped in Romania are affected by

dieback. Negative temperatures during winter and especially sudden

fluctuations contribute to debilitation of trees colonized by lignivo-

rous fungi. These fungi finish the process of early drying, the main

factors inducing dieback being climate, pedological, soil and crop

management conditions etc.

Under experimental infections, symptoms induced by the main fungi

causing drying of apricot branches evoluated differently as

depending on temperature.

Intensity of attack by Cytospora cincta was dependent on the infection

period. Thus, autumn-winter-spring infections determined the

heaviest attacks, symptoms being obvious on 50-100% of branches,

and only 4-10% in case of summer inoculations . Length of necroses

on branches was 20-45 mm in the cold season (October-March),

when air temperature fluctuated between 4°C and -10° C, and 3-I5

mm in spring summer period (April-September), when the average

monthly temperature was 10-24° C. Percentage of dried branches had

broad limits, the highest values being recorded at a monthly average

of -5° C. As for duration, drying occurred within 4-6 months follo-

wing autumn infections (October-November), while shorter delay

was noted in winter (December-January-February). A relationship

has been revealed between the percentage of inoculated branches

and the average length of necroses, on one hand, and air tempe-

rature in the specific period, on the other hand. At an average

temperature of 0° C the percentage of infection and mean length of

necroses reached maximal values. The number of days with very low

temperatures following penetration of pathogen in host plant tissues

induced drying of branches. These conditions occurred in all

plantations under study, from October till March. In April-May,

though low temperatures prevailed, these had short duration, so that

the pathogen evolution was slower.

Eutypa lata behaved in the same manner. The attack performance
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depended on temperature and rainfall during the period under

examination. During November-December the fungus migrated

faster in the liber - lignivorous attacked, drying being obvious from

October and very heavy in December, January, with abundant snow-

falls, led to clogging the disease, having however vivid evolution in

February (with snow melting) and in March.

Compared to C. cincta the attack by E. lata continued until May-June.

Only in the summer months with average temperatures above 23° C

the attack ceased, being further resumed in October.

Monilinia laxa can induce infections on apricot tree branches throughout

the year, nevertheless, under the pedoclimate conditions of our

zones, optimal conditions for its development were achieved in

spring, when maximum values of infected branches reached 30-40

mm during the period of increased temperatures (above 15° C, with

rainfall), when the fungal virulence diminished, frequency of

attacked branches also decreased to 9-15%. Necrotic lesions

increased slowly and branches dried within 5-6 months from

inoculation.



DDeeccll iinnuull   eeccoollooggiicc

Declinul ecologic se manifest` prin:

-incompatibilitatea portaltoiului [i altoiului duce la fenomenul pieirii pre-

mature a caisului, care se manifesta diferit ca intensitate. Cu scopul

de extindere a ariei de cultur` a caisului, s-a folosit o varietate mare

de portaltoi, ceea ce a condus \ns` la slaba cunoa[tere a comport`rii

\n condi]ii de gref` a noilor soiuri [i portaltoi intodu[i.

-influen]a portaltoiului asupra pieirii premature a fost mult studiat \n ve-

derea g`sirii unor portaltoi cu afinitate mai bun` la altoire (Hladik,

1963; Plock, 1966; Paunovic, 1968, 1975; Sonea V, 1960; Prica [i Cata-

velea, 1961; Lupescu 1961; Bodi, 1967, 1977). Autorii recomand` folo-

sirea unor soiuri de prun ca portaltoi, care prezint` \n unele zone de

cultur` a caisului o afinitate mai bun` cu cele mai multe soiuri de cais

[i rezisten]` la ger, ceea ce confer` o longeviatate mai mare pomilor.

|n planta]iile din ]ar`, folosirea mirobolanului ca portaltoi, a oferit

pomilor o perioad` mai lung` de via]` (la B`neasa-Bucure[ti - soiul

Cea mai bun` de Ungaria altoit pe mirobolan) sau mai scurt` (la Geoa-

giu, Hunedoara, Prica, 1974). |n rela]ia portaltoi/pieire prematur`,

portaltoiul are mare importan]` în acest proces, corelat` fiind cu soiul

folosit [i cu factorii de mediu. Se impune studierea compatibilit`]ii

noilor soiuri altoi cu noile selec]ii-portaltoi.

-influen]a soiului. Longevitatea unei planta]ii este dat` de portaltoiul folo-

sit [i în mare m`sur` de soiul folosit care intr` în componen]a livezii.

Cercet`rile realizate în condi]iile pedo-clomatice de la Oradea au ar`tat,

pe o perioad` de l7 ani, c` procesul de uscare prematur` a soiului Cea
mai bun` de Ungaria a fost mare, de 61%, în timp ce soiul Steaua ro[ie
a pierit în procent de 25%, iar soiurile Mamaia [i Trandafiriu au sufe-

rit un procent de uscare prematur` de 46 - 48%. Declinul pomilor se

manifest` din primul an, cu intensitate diferit` în func]ie de soi.

La Sta]iunea de Cercetare [i dezvoltare pentru pomicultura B`neasa,

baza de cercetare-dezvoltare Moara Domneasc`, cercet`rile efectuate

de Viorica B`lan [i Marius Roman \ntr-o planta]ie de cais \n vârst` de

21 de ani (2003), au reliefat diferen]e semnificative \ntre soiuri cu pri-

vire la longevitatea pomilor. |nregistrarea pomilor pieri]i \n cadrul

fiec`rui soi a condus la urm`toarele rezultate:
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Soiul Nr. total de Nr. de % de 
pomi planta]i pomi pieri]i pomi pieri]i

Olimp 1423 411 29
Ro[ii de B`neasa 933 206 22 
Saturn 897 207 23
Sulina 1973 484 24,5 
Comandor 901 96 10,65
Neptun 698 200 28,65
Silvana 798 259 32,45
Umberto 715 151 21
Sulmona 692 207 29,9
Sirena 1152 293 25,43

|n perioada de livad`, la unele combina]ii de portaltoi-altoi se înregis-

treaz` desprinderea pomilor de la punctul de altoire. Asupra acestui

fenomen Paunovic (1968) face referiri, descriind 4 faze:

- faza I: pomul prezint` o cre[tere normal`, dar apare o degarnisire la

baza ramurilor de schelet; nodurile la punctul de altoire pot fi sau nu

vizibile;

- fazaII: la începutul perioadei de vegeta]ie pomul se prezint` normal,

cu timpul l`starii r`mân mai mici, frunzele se clorozeaz`, au dimen-

siuni reduse [i sunt u[or curbate, avînd suprafa]a încre]it`. }esu-

turile trunchiului [i l`starilor au o consisten]` spongioas` fiind colo-

rate în galben-brun;

- faza III: pomii, la începutul perioadei de vegeta]ie, se prezint` normal

[i uneori pot chiar s` rodeasc`. Se constat` modific`ri anatomice în

]esuturile portaltoiului - unde floemul [i cambiul se brunific`. Ca

simptome externe se observ` o stagnare a dezvolt`rii frunzelor [i

l`starilor care au aspect clorotic [i se r`sucesc.

- faza IV: ofilirea se manifest` chiar de la pornirea în vegeta]ie. }esu-

turile lemnoase, atât ale altoiului cât [i ale portaltoiului, se brunific`

intens, iar ramurile sunt sub]iri [i scurte; se observ` o drajonare a

portaltoiului.

Factori de natur` agropedologic`. 
Cultivarea soiurilor adaptate fiec`rei zone de cultur` a caisului este o

condi]ie de baz` pentru longevitatea unei planta]ii. Principalele zone

delimitate \n România sunt: Câmpia Român`, Dobrogea, podgoriile

din Muntenia [i Oltenia, zona de câmpie [i colinele dealurilor din

vest [i nord-estul Transilvaniei. |n cadrul fiec`rei zone exist` micro-

zone de cultur` diferen]iate prin \nclina]ia, expozi]ia [i forma terenu-
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lui, tipul de sol, \nsu[irile agrochimice ale acestuia, reac]ia solului,

regimul hidric [i nu \n ultimul rând condi]iile de microclimat.

Condi]iile climatice. Ultimul deceniu, dar mai pregnant ultimii 4 ani (2000-

2004) s-au caracterizat prin schimbarea vizibil` a climei, manifestat`

prin temperaturi mai ridicate \n timpul iernii [i geruri de revenire [i

\nghe]uri \n a doua decad` a lunii martie (anul 2001-2002), amplitudini

mari de temperatur` de la zi la noapte, ce ajung uneori la 17-20°C,

\nregistrate pe parcursul lunilor aprilie-mai.

Cele patru anotimpuri cunoscute României nu mai sunt strict caracte-

ristice, evolu]ia climatic` delimitând \n to]i ace[ti ani, practic dou`

anotimpuri, unul rece, de durat` 6 luni, cu o iarn` ce se instaleaz` la

sfâr[it de noiembrie [i dureaz` pân` la jum`tatea lunii aprilie [i al

doilea mai c`lduros cu prim`veri [i toamne scurte, iar vara cu excep-

]ia celei din 2004, cu temperaturi de peste 35°C [i secetoase.

|n noile condi]ii, comportarea soiurilor este hot`râtoare pentru reu[ita

unei planta]ii de cais [i pentru evitarea pierderii masive a pomilor.

Ne referim la rezisten]a soiurilor de cais la fluctua]iile de temperatur`,

la gerurile de revenire, la secet`, respectiv elasticitatea cu privire la

influen]a condi]iilor amintite asupra proceselor fiziologice cu reper-

cusiuni asupra pieirii unei p`r]i sau a pomilor \n \ntregime.

Soiurile plantate pân` \n 2000 [i nou introduse \n cultur`, Dacia,

Excelsior, Comandor, Favorit, Olimp, precum [i cele mai nou create

[i brevetate \n anul 2003 au exteriorizat o mai mare capacitate de

adaptare la noile condi]ii climatice. Cercet`rile efectuate de Viorica

B`lan, Valerica Tudor [i Maria Dumitru la baza de cercetare - dezvol-

tare B`neasa [i de Viorica B`lan [i Marius Roman la baza de cercetare

- dezvoltare Moara Domneasc` au condus la rezultate pozitive cu pri-

vire la rezisten]a noilor soiuri la factorii climatici.

Temperaturile negative -4 ... -5°C ce au surprins pomii \n plin` \nflorire

[i temperaturile de -7 ... -8°C, survenite \n faza de formare a fructelor

sau fruct de 0,5 cm, au condus la distrugerea organelor florale \n pro-

por]ie de 75-80% [i [i la c`derea masiv` a fructelor, dar nu au provo-

cat distrugerea l`starilor sau a scoar]ei. Fluctua]iile de temperatur`

\ns` \n cursul unei zile, cu amplitudine de peste 15°C, au fost resim-

]ite prin deregl`ri fiziologice manifestate prin clorozarea frunzelor \n

formare, deficien]e fotosintetice, men]inerea tinerelor frunze r`su-

cite, cre[terea ineficient` a frunzelor, ceea ce provoac` un dezechi-

libru al cre[terii [i dezvolt`rii \ntregului pom, la slaba nutri]ie a noilor

organe vegetative [i uneori la pieirea unor p`r]i sau a \ntregului pom.

Au existat diferen]e \ntre soiuri, procent mai mic de pomi pieri]i -

pân` la 5% - având soiurile Dacia, Favorit, Olimp, Saturn, Sirena,

Rare[, Valeria, Carmela, Viorica.
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|ntre accidentele climatice, frecven]a grindinei are importan]` major`

asupra amplas`rii planta]iilor de cais, evitându-se asemenea zone.

Loviturile de grindin` pe lâng` faptul c` afecteaz` recolta, \n plus

produc r`ni pomilor, ce constituie por]i de intrare pentru agen]i

patogeni lignicoli, ce contribuie la pieirea rapid` a pomilor.

|nclina]ia, expozi]ia [i forma de relief a terenului influen]eaz` prin mo-

dul de distribuire a regimului termic [i prin inciden]a luminii, \nsu-

[irile fizice, chimice [i biologice ale solului [i implicit procesele de

cre[tere [i dezvoltare a soiurilor. Volumul edafic de sol exploatat de

c`tre sistemul sistemului radicular ]inând cont c` masa principal` de

r`d`cini se afl` la 0-60 cm, precum [i expozi]ia terenului sud-vestic`,

pot contribui la reducerea riscului pieirii premature a caisului.

|n planta]iile cu microreliefuri [i microclimate la nivelul suprafe]elor de

sol, fertilitatea solului este diferit`, ceea ce se reflect` \n diferen]e de

cre[tere [i rodire [i apar vetre de uscare a pomilor. |n concluzie, ale-

gerea celor mai bune variante de amplasare a planta]iilor de cais tre-

buie s` asigure un bun regim termic, hidric [i nutritiv al pomilor.

Regimul hidric al solului influen]eaz` \n mod direct cre[terea [i dezvolta-

rea pomilor, excesul de umiditate conducând la asfixia r`d`cinilor,

\ng`lbenirea frunzelor [i moartea instantanee a pomilor.

De aceea pe terenurile cu soluri hidromorfe nu vor fi \nfiin]ate planta]ii

de cais, indiferent de originea excesului de umiditate, fie c` este

datorat nivelului apei freatice, acumul`rii [i stagn`rii apei din

precipita]ii, [i irig`ri cu norme de ap` \n exces (Gentier 1975, 1982;

Voiculescu [i Popescu, 1983; Voiculescu, 1986 s.a.). Precipita]iile pot

avea influen]e negative asupra caisului atunci când ploile cad

abundent [i \n livad` b`lte[te apa, asfixiind r`d`cinile. Caisul este

specia cea mai sensibil` la domeniul de reac]ie acid, domeniul optim

al pH-ului situându-se \ntre 6,6-7,6. Pe solurile cu pH de 6,5-5,6 brun

ro[cate de p`dure de la B`neasa [i Moara Domneasc`, precum [i pe

cele din Dobrogea [i Teleorman, fenomenul de apoplexie a afectat

18% din pomi (Voiculescu, 1983, 1999). Când procentul de r`d`cini

moarte dep`[e[te 20%, apar manifest`rile de uscare \n partea aerian`.

Men]inerea domeniului optim de pH - reclamat de specia cais, este o

condi]ie necesar` \n reducerea procentului de pieire a pomilor, mai

cu seam` dac` se coreleaz` cu alte propriet`]i fizice [i chimice ale

solului: textura, con]inutul de humus, con]inutul de aluminiu schim-

babil, de carbonat de calciu total, sodiul schimbabil etc.

Toxicitatea de aluminiu din sol influen]eaz` \n primul rând sistemul radi-

cular prin dereglarea proceselor de nutri]ie cu influen]e asupra

reducerii ratei anuale de cre[tere a trunchiului \n grosime, urmate \n

urm`torii 3-6 ani de uscarea pomilor. |ntrucât amendarea unor soluri
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pe adâncimea de 100 cm este foarte greoaie, m`sura de prevenire a

pieirii pomilor este mult mai indicat`, evitându-se \nfiin]area de

planta]ii de cais pe astfel de soluri.

Fenomenul de cloroz` feric`, datorat contactului r`d`cinilor de cais cu

orizontul ce con]ine carbona]i de calciu activ, peste limita de toleran]`

a portaltoiului, mai ales dac` acesta este cais franc, se manifest` prin

\ng`lbenirea frunzelor, dereglarea procesului de fotosintez`, redu-

cerea cre[terilor [i \ntr-un timp scurt pieirea pomilor.

Limita admis` de carbonat de calciu (CaCo3) \n sol este pentru cais de

11%, aceasta corelat` cu un con]inut de argil` de pân` la 25-45%.

Regimul nutritiv al solului influen]eaz` acumularea de substan]e de re-

zerv` pe seama c`rora se va desf`[ura \n anul viitor \nfloritul [i

legarea fructelor, care la cais se desf`[oar` \n absen]a frunzelor, prin-

cipalul laborator ce va asigura hrana abia dup` declan[area acestor

procese. |n situa]ia \n care rezervele acumulate \n anul precedent nu

au fost suficiente, survine o legare slab` a fructelor, un dereglaj fizio-

logic cu repercusiuni asupra debilit`rii pomului [i final moartea lui. 

Accesibilitatea rezervelor de elemente nutritive din sol, \n principal de

azot (N), fosfor (P), potasiu (K), microelemente principale, calciu

(Ca), magneziu (Mg), sulf (S) [i secundare, bor (B), cupru (Cu), fier

(Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), zinc (Zn), prezint` importan]`

deosebit` pentru s`n`tatea pomilor [i reducerea procentului de pieire

a acestora. Lipsa sau insuficien]a elementelor nutritive accesibile po-

milor de cais vor influen]a \ncetinirea cre[terilor, dereglarea pro-

ceselor metabolice, debilitarea pomilor, corelat` cu instalarea agen]i-

lor patogeni [i pieirea masiv` a pomilor. Aprecierea st`rii de asigu-

rare a con]inutului \n humus a solului este corelat` cu textura solului.

Limitele optime dup` ICPA, 1987 Metodologic, vol. 2, prezentat` de

Budoi, 2000 sunt urm`toarele:

Tipul de sol Material Material Material
mineral cu organo-mineral organic

cu coef. net cu coef. net
de humus de humus

% % %
luto-nisipos 5,6 - 8,5 8,6 - 11,9 ≥≥  43,1
lutos 6,6 - 10,5 10,6 - 13,9 ≥≥  48,1 
luto-argilos 8,1 - 12,5 12,6 - 16,7 ≥≥  55,1
argilos 10,1 - 16,0 16,1 - 21,0 ≥≥  65,1 



Aprovizionarea bun` cu macro [i microelemente poate fi apreciat` pe baza

unor indici calcula]i dup` sistemul agrochimic român pentru azot (N)

[i prin metoda AL (Egner - Richm - Domingo) pentru fosfor [i potasiu. 

Clasele de aprovizionare bun` sunt:

Azot (N) 4,1 - 6,0

Fosfor (ppm P) 36,1 - 72,0

Potasiu (ppmK) 133,0 - 200,0

Men]inerea echilibrului \ntre regimul de ap` [i cel de aer al solului

(regimul aero-hidric), precum [i men]inerea sau chiar \mbun`t`]irea

fertilit`]ii solului, pân` la limitele optime, evitarea proceselor de ero-

ziune [i a efectelor de poluare a mediului ambient (sol, ap`, aer) ce

influen]eaz` longevitatea pomilor de cais, se realizeaz` printr-un

management integrat al solului.

Nivelul recoltei poate reprezenta un factor de debilitare a pomilor atunci

când pomii sunt supraînc`rca]i. Caisul este supus unui dezechilibru

nutritiv, intrând în iarn` debilita]i, cu rezisten]` sc`zut` la ger. O

supra\nc`rcare cu rod a ramurilor poate duce la ruperea acestora,

creând r`ni care reprezint` por]i de intrare a patogenilor.

Oboseala solului reprezint` un alt factor care concur` la fenomenul de

declin al caisului. Fenomenul se manifest` în culturi perene, unde

pomii r`mân la o talie redus`, cu frunze u[or îng`lbenite, adesea

ofilite [i r`sucite spre interior, productivitate sc`zut` (Ciurea [i

Oprea, 1989). Factorii implica]i în fenomenul de oboseal` a solului

sunt substan]ele toxice de provenien]` diferit`: substan]ele toxice

secretate de sistemul radicular (fitoalexine), substan]e toxice rezultate

din activitatea unor microorgansime (micotoxinele) [i substan]e

toxice ajunse în sol prin interven]ia omului (compu[i intermediari

rezulta]i în urma administr`rii de pesticide [i îngr`[`minte, trata-

mentele cu pesticide), care prin acumularea lor joac` rol de agen]i

poluan]i. S-a constatat de asemenea (Soare, 1999) cre[terea semni-

ficativ` a num`rului de nematozi la nivelul sistemului radicular, ce

influen]eaz` uscarea unui num`r \nsemnat de pomi. Nu este reco-

mandat la o planta]ie de cais s` urmeze altei planta]ii de cais, decât

dup` o perioad` de minimum trei ani de la defri[are, perioad` \n care

terenul trebuie cultivat de preferin]` cu leguminoase.
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DDeeccll iinnuull   bbiioollooggiicc

Declinul biologic intervine dup` intrarea pomilor în declin ecologic,

urmare a factorilor ecologici nefavorizan]i dezvolt`rii acestei specii po-

micole. Pomii supu[i anual factorilor de stres devin susceptibili la

atacul unor patogeni (virusuri, micoplasme, bacterii [i ciuperci), care

pot finaliza procesul de uscare prematur` a caisului. Temperaturile sc`-

zute în perioada de repaus vegetativ influen]eaz` apari]ia [i inten-

sitatea apoplexiei prin favorizarea [i evolu]ia patogenilor specifici

acestui fenomen, prin producerea de pl`gi [i r`ni pe [arpante, prin de-

bilitarea pomilor ca rezultat al varia]iilor de temperatur` mai ales în a

doua parte a iernii, când ace[tia au ie[it din repausul biologic profund

VViirruussuurrii

Virusurile implicate în procesul de declin al caisului produc pagube în

raport cu arealul georafic [i sensibilitatea plantei gazd`.

PPlluumm  ppooxx  vvii rruuss  ((PPPPVV))   ss iinn..   sshhaarrkkaa  vvii rruuss

R`spândire [i importan]a economic`. Virusul este prezent în livezile

din Europa, fiind semnalat cu 20-30 ani în urm`. Pierderi importante

s-au semnalat în special în estul [i sud-estul Europei. Boala s-a sem-

nalat [i în Turcia, Cipru [i Siria. În Polonia [i Grecia pierderile înre-

gistrate de acest virus sunt de peste 70%, în Jugoslavia de 15 milioa-

ne de pomi, în Bulgaria peste 80%. |n ]`rile unde viroza este r`spân-

dit`, exportul de ramuri altoi [i portaltoi este interzis`.

Descrierea patogenului. Virionii de PPV apar ca particole filamentoase

de 750 x 15 nm, con]inând un singur ARN molecular de 3,5 x 106 d.

Suspensiile de virus au o bun` imunogenitate.

Plante gazd`. PPV infecteaz` speciile de pomi fructiferi din genul

Prunus cu excep]ia cire[ului [i vi[inului. Migdalul este rareori afectat.
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Virusul afecteaz` cel mai mult speciile de Prunus s`lbatice, astfel c`

P. spinosa reprezint` o surs` puternic` de infec]ie. Mahalebul poate fi

infectat numai artificial, infec]ia r`mânând localizat`. 

Simptome. Pomii fructiferi cel mai puternic afecta]i sunt: caisul, piersicul

[i prunul, unde boala se manifest` pe fructe [i frunze (fig. 2a, 2b).

La cais, înc` din prim`var` apar pe frunze pete clorotice, circulare sau li-

neare pal verzui care persist` toat` vara. Fructele sunt clorotice, cu pete

inelare galbene, cu deforma]iuni neregulate, adâncituri neregulate [i

mai rar scurgeri de gom`. Petele circulare pot fi observate [i pe sâmburi,

galbene la început, apoi brune când acesta se usuc` (fig. 3a, 3b, 3c). 

Prezen]a virusului poate fi recunoscut` prin observa]ii vizuale în perioada

de vegeta]ie. Soiurile manifest` o sensibilitate diferit` fa]` de patogen.

Combaterea. Posibilitatea de control a bolii este dependent` de apari]ia sim-

ptomelor pe frunze. Materialul de înmul]ire nu va fi recoltat din zonele

de cultur` a caisului cu simptom de plum pox . Se vor evita plantarea

soiurilor sensibile mai ales în apropierea livezilor virozate. Se va evita

prezen]a speciilor s`lbatice de Prunus în apropierea livezilor de cais.

AAppppllee  cchhlloorroott iicc   lleeaaff   ssppoott   vvii rruuss  ((AACCLLSSVV))   
ss iinn..   aappppllee  llaatteenntt   vvii rruuss  11,,   ppeeaarr   rr iinngg  mmoossaaiicc   vvii rruuss,,
ppeeaarr   ppaatttteerrnn  mmoossaaiicc   vvii rruuss

R`spândire [i importan]` economic`. Virusul este prezent pe întreg

globul în livezile de pomi fructiferi [i plante ornamentale lemnoase

din familia Rosaceae. Pierderile produse de acest virus nu pot fi apre-
V. B`lan
M. Oprea
V. Tudor
L. Chira
A. As`nic`

18

Figura 2.a
Plumpox virus (PPV) peach -

frunze de piersic

Figura 2.b
Plumpox virus (PPV) peach -

fructe de piersic
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ciate prea corect datorit` diver-

sit`]ii sortimentului pomicol,

\n  Europa fiind \nregistrate

peste 56% din livezile de cais.

Simptome. La cais simptomele

sunt evidente pe fructe. Apar

decolor`ri, adâncituri [i defor-

m`ri ale fructelor. Simptomele

se intensific` în perioadele

calde de prim`var` [i începu-

tul verii. Petele se necrozeaz`,

sâmburii nu se lignific`, crap`.

Dac` altoiul [i portaltoiul sunt

infecta]i, dup` 6 -12 luni de la

altoire se manifest` incompa-

tibilitatea la locul de gref`.

Incompatibilitatea apare mai

ales când portaltoiul folosit

este Prunus domestica, Prunus
persica sau Prunus armeniaca.

Distribu]ia geografic`. Virusul este

patogen comun pe pomii fructi-

feri (m`r, p`r, piersic, prun,

cais) [i pe speciile ornamentale

lemnoase din familia Rosaceae.
Transmiterea se face prin

nematozi, prin materialul s`di-

tor bolnav, iar numai la cais prin

semin]e. Pagubele sunt conside-

rabile în special la cais, afectând

56% soiurile sensibile. Pierderile

apar din pepinire` unde se

manifest` fenomene de incom-

patibilitate la locul de altoire.

Combaterea. Datorit` faptului c`

materialul de înmul]ire (altoi [i

portaltoi) sunt deseori virozate,

se pune condi]ia materialului

liber de viroze.

Figura 3.a
Plumpox virus (PPV) apricot -

frunze de cais

Figura 3.b
Plumpox virus (PPV) apricot -

fruncte de cais

Figura 3.c
Plumpox virus (PPV) apricot -

sâmbure de cais



AApprr iiccoott   rr iinngg  ppooxx  ddiisseeaassee  

Apricot ring pox disease este cauza r`sucirii frunzelor. Pe frunze apar

pete clorotice inelare sau dungate, care apoi se necrozeaz` iar ]esutul

se perforeaz`. Pe fructe se observ` acelea[i zone decolorate sau

necrotice. Majoritatea soiurilor sunt afectate. 

PPoottaattoo  rr iinngg  ssppoott   vvii rruuss

Potato ring spot virus este

r`spândit în planta]iile de

pomi fructiferi din America de

Nod, Europa, Asia, produ-

când declinul caisului, mozai-

cul galben al mugurilor [i

piticirea piersicului, migda-

lului, nectarinului, necroze la

m`r, îng`lbenirea vi]ei de vie.

De asemenea infecteaz`

plantele anuale. Este transmis

de nematozi. Singura moda-

litate de control o reprezint`

folosirea materialului s`ditor

s`n`tos (fig. 4).

PPrruunnuuss  nneeccrroott iicc   rr iinnggssppoott   vvii rruuss

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) atac` speciile de Prunus [i Rosa
[i este transmis mecanic de la o gazd` la alta. Atacul pe prun, cire[

[i vi[in este foarte puternic. La cais atacul se eviden]iaz` pe anumite

soiuri mai sensibile. Pe frunze apar pete necrotice, inelare sau în

striuri.

Distribu]ia geografic`. Virusul este prezent în livezile din zonele

temperate ale globului pe speciile de Rosa [i Prunus.
|n mod natural, r`spândirea virusului la plantele mature se face prin

polen. Deci PNRSV poate fi considerat ca fiind transmis prin s`-

mân]`. Nematozii [i acarienii pot fi vectori ai virusului de la o plant`

la alta. Pe aceast` cale frecven]a cu care sunt afectate plantele bol-

nave este de 2 -10% pe an. Propagarea prin materialul infectat poate

avea un rol foarte important în diseminarea virusului (fig. 5a [i 5b).
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Figura 4
Potato ring spot virus



Importan]a economic`. Boala

poate produce pierderi impor-

tante, pân` la 80%, în special

la piersic [i la cire[ pân` la

15%. La cais, pierderile înre-

gistrate sunt mult mai mici.

Combaterea. Folosirea materialu-

lui de plantare liber de virus

reprezint` o cale important`

de combatere, pornindu-se de

la material selec]ionat. Port-

altoiul trebuie ob]inut din

semin]e s`n`toase iar ramurile

altoi trebuie s` fie de aseme-

nea s`n`toase.

SStteeaamm  ppiitttt iinngg  vvii rruuss

Steam pitting virus a fost descris

pentru prima dat` [i considerat

ca o boal` important` la cais de

Mircetich (1969) în SUA. Boala

a fost semnala]` în Canada

(Lott, 1962) [i în unele ]`ri din

Europa (Agrios, 1971; Racozzi-

no, 1968; Zagaja, 1972), în No-

ua Zeeland`. Ac]iunea patoge-

n` a virusului a produs pierderi

importante în livezile de cais.

Simptome. |n general pomii de

sâmburoase afecta]i de virus

stagneaz` în cre[tere [i mani-

fest` fenmenul de cloroz` a

frunzelor. Partea inferioar` a

trunchiului manifest` o îngro-

[are. }esutul lemnos a r`d`ci-

nilor principale [i ale trun-

chiului prezint` adîncituri.

Pomii ataca]i rodesc normal

dar calitatea fructelor este

inferioar` (fig. 6). 
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Figura 5a
Prunus necrotic ringspot virus -

simptome pe piersic

Figura 5b
Prunus necrotic ringspot virus -

detaliu pe frunze

Figura 6
Steam pitting virus



MMiiccooppllaassmmee

AApprr iiccoott   cchhlloorroott iicc   lleeaaff   rrooll ll   MMLLOO

Boala a fot semnalat` la cais

pentru prima dat` în Fran]a.

Simptomele la cais se caracte-

rizeaz` printr-un dezmugurit

timpuriu a mugurilor foliari)

în perioada de repaus vege-

tativ sau înainte de desfacerea

mugurilor florali; brunificarea

scoar]ei buta[ilor (în special

dup` ierni aspre); r`sucirea

conic` a frunzelor cu intervale

neregulate clorozate (mai ales

la sfâr[itul verii) [i proliferarea

mugurilor la cap`tul ramurilor

scurte. Boala poate fi trans-

mis` prin materialul de înmul]ire infectat, [i de vectori (insecta

Fiebriella florii). |n Fran]a patogenul este implicat în declinul caisului

în propro]ie de 60 -70%. Moartea pomilor survine la 1-2 ani dup`

apari]ia simptomelor sau mai rapid dac` portaltoiul este piersic

infectat (fig. 7).
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Figura 7
Apricot chlorotic leaf roll

Figura 8a
Pseudomonas syringae pato var.

syringae Van Hall - sec]iune prin

ramur` bolnav`

Figura 8b
Pseudomonas syringae pato

var. syringae Van Hall - aspect

general



BBaacctteerr iioozzee

PPsseeuuddoommoonnaass  ssyyrr iinnggaaee  ppvv..   mmoorrsspprruunnoorruumm

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young et al. atac`

speciile de Prunus producând pagube importante la cire[, vi[in, prun

[i mirobolan. Afecteaz` piersicul, migdalul [i caisul, precum [i unele

specii de Prunus ornamentale.

Distribu]ia geografic`. Boala este r`spândit` în Europa, Australia,

Africa de Sud [i SUA.

Simptome. Bacteria produce declinul sâmburoaselor. Toate organele

pomului sunt afectate, astfel c` pe frunzele de toate vârstele apar pete

mici (3 mm diametru), de culoare g`lbuie, cu un halou mai închis la

culoare; ]esutul afectat cu timpul se necrozeaz`, iar zona respectiv` se

perforeaz`. Acelea[i simptome apar pe pe]iol, fructe [i ramurile tinere,

pe care se observ` leziuni care evolueaz` în ulcera]ii (fig. 8a [i 8b).

Combatere. Se recomand` aplicarea m`surilor de protec]ie integrat`, cu

prec`dere cele preventive, ramurile bolnave vor fi înl`turate [i arse;

efectuarea t`ierilor în perioada de vegeta]ie a pomilor; folosirea în

cultur` a sortimentului de cais rezistent la bacterioz`.

CCiiuuppeerrccii   ppaattooggeennee

Ciupercile lignicole sunt implicate în declinul biologic, reprezint` un

pericol mare pentru planta]iile de cais deoarece odat` p`trunse în

lemn, determin` uscarea prematur` a pomilor.

Ciupercile lignicole se g`sesc permanent în livezile de cais, dar produ-

cerea infec]iilor grave are loc în intervalul toamn`-iarn`-prim`var`,

pân` la pornirea în vegeta]ie a pomilor. P`trunderea parazitului în

planta gazd` se face prin leziunile produse de frig, prin cicatricele

r`mase dup` c`derea frunzelor [i prin r`nile de la t`ieri. 

MMoonnii ll iioozzaa

Monilioza sau uscarea monilian` a ramurilor este o boal` produs` de

ciuperca Monilinia laxa (Aderhol et Ruhl., Honey et whetzel, sin.
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Sclerotinia laxa Aderh et Ruhl., S. cinerea (Bonordon) Schroter;

anamorfa Monilia laxa (Ehrenbb.) Sacc.

Boala a fost semnalat` în zona temperat` [i subtropical`, fiind afectate

plantele din familia Rosaceae. Este frecvent întâlnit` în toate livezile

cultivate cu sâmburoase [i semin]oase, unde în prim`verile reci [i

umede, pierderile de recolt` pot ajunge pân` la 100%.

Simptome. Boala apare prim`vara la pomii de toate vârstele, pe toate or-

ganele aeriene în func]ie de condi]iile ecologice. |n urma atacului,

monilioza se manifest` prin ofilirea florilor, uscarea mugurilor vege-

tativi [i a l`starilor, înso]it` de scurgeri de gome. Pe ramurile multi-

anuale se observ` o defoliere [i o necroz` a lemnului. |n urma unui

atac slab pomii se pot reface, îns` la un atac puternic, cai[ii sub 4 ani

manifest` simptome tipice de declin, ducând în final la moartea

pomilor. Pe fructe, boala apare sub form` de putregai brun. Dac`

condi]iile climatice sunt favorabile (mult` umezeal`), pe suprafa]a

acestora se dezvolt` fructifica]ii în sporodochii de culoare cenu[ie,

dispuse concentric sau neregulat. La usc`ciune fructele atacate se

deshidrateaz`, se mumific` [i r`mân ag`]ate în pom. Acest simptom

este cel clasic [i foarte des întâlnit la sâmburoase (fig. 9a).

Agentul patogen se poate izola din toate organele afectate [i prezint` cele

dou` stadii de înmul]ire; anamorf [i teleomorf. Stadiul anamorf se

caracterizeaz` prin conidii care se grupeaz` în gr`m`joare numite

sporodochii, vizibile cu ochiul liber. Din organele atacate se poate

izola ciuperca care formeaz` pe mediile de cultur` stadiul anamorf

sub form` de colonii alb-cenu[ii, cu marginile lobate, aspect pâslos,

reversul alb-g`lbui. Conidiile formate pe conidiofori scur]i sunt ovale,

hialine unicelulare, limoniforme, prinse în lan]uri lungi, ramificate. 

Stadiul teleomorf se întâlne[te mai rar în natur` [i este reprezentat prin

apotecii în form` de cup` prev`zut` cu un pedicel lung, care se

dezvolt` pe fructele mumifiate din anul precedent. |n interiorul

periteciilor se formeaz` asce cu ascospori. Ascele sunt incolore,

alungite [i con]in 8 ascospori, eliptici, unicelulari, dispu[i oblic în

asc`. La maturitate ascosporii sunt pu[i în libertate (fig. 9d).

Mecanismul infec]iei [i evolu]ia bolii. Ciuperca ierneaz` sub form` de

miceliu în ramuri sau fructe mumifiate. |n prim`var` se formeaz`

ascospori sau conidii, care produc infec]ii la flori, fructe [i ramuri.

Infec]iile florale reprezint` forma tipic` de manifestare a atacului [i se

face prin stil [i stigmat ajungând pân` la ovar în decurs de 4-5 ore

(Olivier [i Bondoux, 1970).

Infec]iile pe fructe sunt de asemenea tipice [i se manifest` print-un pu-

tregai brun care porne[te de la un punct de infec]ie [i se extinde în

zone concentrice, la suprafa]a c`rora în zilele umede se dezvolt` spo-



rodochii (grup`ri de conidii). Fructele putrezite cad pe sol. Dac` umi-

ditatea este sc`zut`, fructele atacate se usuc`, se mumific` [i r`mân

ag`]ate de ramuri, constituind sursa de infec]ie pentru anul urm`tor.

Infec]iile pe ramuri se realizeaz` fie prin conidiile al c`ror filament ger-

minativ p`trunde în ramuri prin r`ni naturale sau artificiale, fie prin

miceliul care ajunge prin pedunculul floral al unei flori atacate (fig.

9a, 9b). Odat` p`truns în ]esuturi, miceliul se localizeaz` în floem [i

xilem, producând astuparea vaselor cu o substan]` gomoas`. Dup`

Grosclaude (1966), aceast` substan]` poate fi provocat` de o toxin`

produs` de patogen care ac]ioneaz` la o oarecare distan]` de zona

infectat`. Dac` atacul evolueaz`, infec]iile pot ajunge la cambiu. În
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Figura 9a
Monilinia laxa (Aderh. et Ruhl)

Honey - ramur` atacat` \n faza de

buton roz

Figura 9b
Monilinia laxa (Aderh. et Ruhl)

Honey - ramur` fructifer` \n curs

de uscare

Figura 9c
Monilinia laxa (Aderh. et Ruhl)

Honey - l`star atacat



toate cazurile frunzele se ofilesc începând de la punctul de infec]ie

spre vârful ramurii (fig. 9c). În momentul când apare inelul necrotic

al cambiului, ramura respectiv` se usuc`. Când infec]ia este grav`,

cai[ii pot pieri, prezentând simptome tipice de declin. Dac` atacul

este mai pu]in intens, simptomele devin cronice iar pe pomi apar

frunze noi care continu` s` vegeteze.

Condi]iile de mediu care influen]eaz` apari]ia bolii. Monilinia laxa ier-

neaz` sub form` de miceliu care infecteaz` ulcera]iile [i r`nile de pe

ramuri sau pe fructele mumifiate. Conidiile sunt produse la sfâr[itul

iernii [i începutul prim`verii. Apari]ia moniliozei la sâmburoase este

mult influen]at` de condi]iile climatice ale prim`verii, în perioada
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26 Figura 9d
Monilinia laxa (Aderh. et Ruhl) Honey - ciclul biologic al ciupercii

Spori produ[i \n flori cu
petale scuturate infecteaz`
alte flori deschise

Din florile infectate sporii se
\mpr`[tie pe ramurile de rod
producând cancer (pl`gi) [i gome

Sporii pot infecta fructele tinere 
[i r`mân \n stare latent` pân` la
coacerea fructelor

Sporii produ[i \n zonele
infectate de pe fruct 
se \mpr`[tie pe alte fructe

Fructele infectate
pot s` cad` sau
s` r`mân` pe
pomi ca fructe
mumifiate

Ciuperca rezist` pe timp de
iarm` \n fructele mumifiate

|n timpul \nfloririi apotecile
ciupercii se deschid

Ascosporii produ[i
\n apoteci sunt
r`spândi]i \n aer

Conidiile produse 
\n fructele mumifiate
sau \n pl`gile de pe
l`stari sunt
\mpr`[tiate prin
pic`turile de ploaie
sau de vânt

Sporii forma]i \n
pl`gile de la
ramurile de rod
[i l`stari
infecteaz`
fructele \n timpul
matur`rii lor



înfloritului, infec]iile florale reprezint` forma tipic` de atac (fig. 9d).

Dac` temperaturile sunt sub 15°C înso]ite de precipita]ii, boala se

declan[eaz` în 48 de ore; la temperatura de 10°C, în decurs de 18 ore

boala este evident`. La peste 25°C infec]ia nu se mai produce.

Infec]iile se produc prin stigmat [i stil. Conidiile sunt dispersate de

mi[c`rile aerului sau de ap`, transportate de insecte. Stadiul

teleomorf al ciupercii este mai rar întâlnit în Europa [i are o mic`

importan]` în manifestarea bolii. 

A doua perioad` critic` pentru dezvoltarea moniliozei, o constituie înce-

putul coacerii fructelor. Dac` în aceast` perioad` predomin` o vreme

ploioas`, pe suprafa]a acestora apar leziuni fine sau mici cr`p`turi

prin care p`trunde patogenul. 

Sagosta (1970) efectuând infec]ii artificiale pe ramuri de cais în vârst` de 4

ani, a observat fenomenul de declin al acestora dup` 40 de zile de la

data infec]iei, la temperatura de 20-25°C [i la umiditate atmosferic` rela-

tiv` de 90% care s-a men]inut zilnic. |n aceste condi]ii s-a observat

ve[tejirea frunzelor [i ofilirea mugurilor de la punctul de infec]ie. Mice-

liul a fost pus în eviden]` la o distan]` de 8 cm de la punctul de infec]ie,

unde a început [i degradarea xilemului, floemului [i cambiului.

Combatere. Igiena cultural` reprezint` una din metodele de sc`dere a

cantit`]ii de inocul din livad` [i se realizeaz` prin t`ierea [i îndep`r-

tarea ramurilor [i fructelor atacate.

Aplicarea stropirilor în perioada înfloritului, ]inând seama de condi]iile

climatice care favorizeaz` boala:

- la buton roz,

- la începutul înfloritului,

- la scuturarea petalelor. 

Produsele folosite vor fi cele pe baz` de metil tiofanat [i deriva]i ai aci-

dului carbamic, [i dicarbaximide, deriva]i ai benzenului [i fenolului

[i pe baz` de cupru. 

Boala este condi]ionat` [i de soiurile de cais cultivate. Dintre soiurile de

cais rezistente al aceast` boal` recomand`m s` fie cultivate în planta-

]iile din ]ar`; Saturn, Rare[, Carmela, Viorica, Dacia, Excelsior,

Comandor, Selena, Sulina, Sirena, Favorit, Olimp, Litoral.

CCiiuurruuii rreeaa  ffrruunnzzeelloorr   [[ ii   pp`̀ttaarreeaa  ffrruucctteelloorr

Ciuruirea frunzelor [i p`tarea fructelor produs` de ciuperca Stigmina
carpophila (Lev.) M.B. Ellis (sin. Coryneum bejerinckii Ouedem,

Clasteropsorium carophilum (Lev.) Aderhold), teleomorfa Ascospora
beijerincki Vuillrmin, rar semnalat` în natur`. Boala este des întâlnit`
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în planta]iile de cais, piersic, prun, cire[, migdal. Deprecierea calit`]ii

fructelor sunt primele simptome ale bolii, apoi prin cre[terea gra-

dului de atac apare defolierea timpurie, care determin` o sl`bire a

pomilor [i în final instalarea declinului. La noi în ]ar` boala se

manifest` în toate zonele de cultur` a sâmburoaselor, în special în

livezile mai pu]in îngrijite din punct de vedere fitosanitar.

Simptome. La cais infec]ia se manifest` pe frunze [i pe fructe (fig. 10a).

Primele simptome apar la fructele cu diamteru de 2,5 - 3 cm, sub

form` de pete brun-ro[ietice, care mai târziu devin rugoase. Pe

frunze apar ini]ial pete circulare purpurii sau brune, înconjurate de

un halou verzui-galben, cu diamterul de 3 - 10 mm. |n dreptul aces-

tor pete ]esutul se usuc` [i cade, l`sând o zon` perforat`, de unde [i

aspectul de ciuruire. Frunzele atacate cad, astfel c` pomul se

defoliaz` din var`.

Pe ramurile atacate se eviden]iaz` pete caracteristice pe scoar]`, de cu-

loare brun-ro[cat`, care evolueaz` în leziuni [i ulcera]ii, cu scurgeri

de gom` (fig. 10b). Atacurile puternice [i repetate duc în final la

moartea pomilor. 

Stigmina carpophila ac]ioneaz` ca patogen în stadiul anamorf (conidian)

[i este întâlnit` pe toate organele, în tot cursul anului (fig. 10c).

Hifele ciupercii p`trund în ]esuturile plantei prin stomatele de pe

frunze, prin r`ni [i lenticelele de pe ramuri. Se formez` strome

subepidermale în care se dezvolt` acervul (fructifica]iile ciupercii),

unde conidiile pluriseptate, brune, ovale, se prind singular la cap`tul

unui conidiofor. Un factor important în producerea infec]iilor este

umiditatea. Dup` 24 ore de ploaie continu`, prin ruperea epidermei,

conidiile sunt puse în libertate care sunt dispersate de vânt. Infec]ia

ramurilor se produce dup` 3-8 zile, în func]ie de temperatur`.

Germinarea sporilor are loc la temperturi de peste 4°C, realizând un

optim între 18-22°C.

Activitatea ciupercii depinde de condi]iile climatice. |n condi]iile ]`rii

noastre ciuperca supravie]uie[te de la an la an în muguri, în cr`p`-

turile scoar]ei [i în r`ni, ceea ce faciliteaz` producerea infec]iilor de-

vreme prim`vara, imediat ce temperatura dep`[e[te 2°C. iar umidita-

tea atmosferic` este ridicat`, peste 80%, cât mai aproape de satura]ie.

Infec]iile sunt puternice în perioada aprilie - iunie, când se înregistreaz`

precipita]ii repetate. |n timpul verii, când temperatura dep`[e[te

30°C, ciuperca este inactiv`, iar infec]iile înceteaz`. Toamna, dup`

sc`derea temperaturii [i începerea ploilor, se produc noi infec]ii ale

ramurilor [i care dureaz` [i iarna dac` temperaturile nu scad sub 2°C.

Deci perioada critic` de producere a infec]iilor mugurilor [i ramurilor

este toamna pân` la începutul iernii [i prim`vara la dezmugurit.
V. B`lan
M. Oprea
V. Tudor
L. Chira
A. As`nic`

28



Pieirea
prematur` 
a caisului

29

Figura 10a
Stigmina carpophila (Lev.) M.B.

Ellis - atac pe ramur`

Figura 10b
Stigmina carpophila (Lev.) M.B.

Ellis - atac pe fruct

Figura 10c
Stigmina carpophila (Lev.) M.B. Ellis - ciclul biologic al ciupercii

Toamna, sporii
produ[i \n leziunile
frunzelor, infecteaz`
mugurii [i l`starii

Iarna, \n condi]ii
de clim` umed`,
\n jurul
cicatricelor, sporii
sunt produ[i \n
leziunile l`starilor
[i in mugurii
infesta]i

Sporii sunt produ[i \n
forma]iunea fructifer`

Infec]ia se
extinde pe alte
frunze [i
fructe, \n
condi]ii de
clim` umed`



Combaterea. Toleran]a soiurilor de cais fa]` de aceast` boal` este impor-

tant`, astfel dintre soiurile române[ti rezistente se pot enumera:

Olimp, Favorit, Comandor, Sulina, Saturn, Rare[, Carmela, Viorica.

Boala este u[or de comb`tut prin aplicarea tratamentelor chimice cu

substan]e admise ecologic, în urm`toarele fenofaze: la umflarea

mugurilor, la c`derea petalelor, la m`rimea fructului de 2,5-3 cm în

diametru, tratamente care se continu` pân` la intrarea în pârg`.

Substan]ele recomandate sunt cele pe baz` de metiltiofanat, deriva]i

ai acidului carbonic [i benzimidazoli.

BBooaallaa  pplluummbbuulluuii

Boala plumbului este produs` de ciuperca Chondrostereum purpureum
(Pers.) Pouzar sin. Stereum purpureum (Pers.) Fr. Afecteaz` pomii

fructiferi (cais, piersic, prun, cire[, p`r) [i multe specii forestiere sau

ornamentale (peste 175 de specii botanice, apar]inând la 26 de

familii). Ciuperca este r`spândit` în toate ]`ile din Europa.

Simptome. Primele simptome apar prim`vara la pornirea în vegeta]ie a

pomilor [i se manifest` pe frunze, ramuri [i l`stari.

Frunzele, pe partea superioar` a limbului prezint` o culoare metalic`

argintie, se încre]esc \n \ntregime, marginile se brunific`, devin

casante [i cad timpuriu. Dac` atacul este puternic frunzele stagneaz`

din cre[tere [i dau un aspect înghesuit pe ramur`. Acela[i aspect au

[i l`starii afecta]i, care se opresc din cre[tere. Simptomele sunt diferit

repartizate în coroana aceluia[i pom: ramurile afectate prezint` opriri

din cre[tere, frunze argintate, pe lâng` cele s`n`toase care au aspect

normal. Aspectul de luciu metalic a frunzelor se datoreaz` descom-

punerii pectinelor din lamela median` a stratului celular [i p`trun-

derii unui strat de aer între epiderm` [i mezofil (fig. 11a).

}esuturile lemnoase din trunchi, ramuri [i r`d`cinile pomilor afecta]i,

manifest` o brunificare par]ial` sau total` în func]ie de stadiul bolii.

Degradarea acestor ]esuturi s-ar datora dup` unii autori (Grosclaude,

1960) unei substan]e enzimatice de natur` pectolitic` secretat` de

ciuperca patogen`, iar de al]ii, unor toxine care se difuzeaz` u[or în

planta gazd` prin vasele libero-lemnoase, producând la distan]`

alter`ri ale ]esuturilor (fig. 11b).

Boala este r`spândit` de bazidiosporii forma]i în fructifica]iile ciupercii

numi]i carpofori, care apar pe trunchi, a[eza]i imbricat pe scoar]`, au

suprafa]a semicircular`, cu marginile u[or proeminente [i ondulate,

la început elastice apoi rigide, cu suprafa]a alb-cenu[ie, zonat` semi-

circular. Himenul bazidiofor este neted, de culoare purpurie, mucila-
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ginos în condi]ii de umiditate,

coriaceu [i pulverulent în

condi]ii de usc`ciune. |n bazi-

diofor se formeaz` bazidio-

sporii, incolori, unicelulari,

rareori septa]i, alungi]i. Infec-

]ia se produce prin bazidio-

sporii r`spândi]i prin vânt,

ploaie [i insecte, care ajung în

contact cu suprafe]ele de t`iere

proaspete sau alte tipuri de

leziuni, germineaz` [i p`trund

în lemn (fig. 11c). R`nile

recente sunt cele mai suscepti-

bile la infec]ie. Boala se poate

r`spândi [i prin solul infectat,

care vine în contact cu r`d`-

cinile.

Combatere. Pentru prevenirea [i

înl`turarea efectelor produse

de aceast` boal`, se recoman-

d` m`suri de lupt` integrat`,

care reprezint` un complex de

m`suri culturale, chimice [i

biologice.

Cu rol preventiv se ac]ioneaz`

prin: îndep`rtarea prin t`iere a

ramurilor atacate, dac` boala se

afl` în stadiu incipient; admi-

nistrarea ra]ional` a îngr`[`-

mintelor pentru a asigura o

bun` înr`d`cinare [i o dezvol-

tare mai profund` a sistemului

radicular, care limiteaz` v`t`-

m`rile r`d`cinilor produse de

lucr`rile mecanice; evitarea

lucr`rilor care produc degra-

darea structurii solului [i

tasarea lui exagerat`, prin

irigarea excesiv`, condi]ii în

care r`d`cinile insuficient aeri-

site, devin mai susceptibile la
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Figura 11a
Chondrostereum purpureum (Pers.)

Pouzar - aspect general

Figura 11b
Chondrostereum purpureum (Pers.)

Pouzar - ramur` atacat`

Figura 11c
Chondrostereum purpureum (Pers.)

Pouzar - sec]iune prin lemn bolnav



atac; cultivarea de soiuri rezistente la acest` boal`; protejarea r`nilor

mari provenite de la t`ieri, cu un mastic sau vopsea. 

Dup` efectuarea t`ierilor obi[nuite în perioada de repaus vegetativ se

recomand` imediat aplicarea tratamentelor chimice pe baz` de

produse cu con]inut în substan]` activ` din grupa iminoctanidelor

(Santar sau Befran 0,1%) sau captafol sau merpafol 9,2% (Tranda-

firescu, 1989). Tratamentele au avut o eficacitate bun`, împiedicând

p`trunderea patogenului în ]esuturile plantei gazd`. Tratamentele cu

produse biologice pe baz` de Trichoderma viride (Trichodermin - firma

Makteshin) dau rezultate foarte bune în protejarea r`nilor de p`trun-

derea ciupercii. Folosirea foarfecilor pneumatice la t`iere, prev`zute

cu un bazina[ care con]ine o suspensie de spori de Trichoderma viride,
protejeaz` imediat rana realizat` prin t`iere.

CCiittoossppoorr iioozzaa  ccaaiissuulluuii

Citosporioza caisului produs` de ciuperca Valsa cincta (forma conidian`

Cytospora cincta Sacc. [i Cytospora leucostoma Pers.)

Leziunile ulceroase [i uscarea pomilor provocate de speciile de Cytospora
cincta [i Cytospora leucostoma, produc pagube economice importante

în planta]iile de cais din multe ]`ri ale Europei ca: România, Iugosla-

via, Ungaria, Cehia, Slovacia, Fran]a, Italia. Ucraina (Stanova, 1970,

Rozsnyay, 1977; Arsenijecic, 1982; Ciurea [i Oprea 1986).

Unii cercet`tori atribuie speciilor de Cytospora un rol secundar în

fenomenul de uscare (Cakadze 1952, Rieuf, 1950, Panfilova 1956,

Plock, 1960), datorit` faptului c` picnidiile ciupercii au fost g`site sub

epiderma ramurilor moarte ale pomilor fructiferi. Defago, 1953;

Helton [i Conicek, 1961; Wysomg [i Dickens, 1962; Wensley, 1964

arat` c` ciuperca cuprinde forme biologice cu agresivitate foarte dife-

rit`, unele forme comportându-se ca saprofite, altele ca patogene foar-

te virulente. |n SUA, Cytospra este considerat` ca produc`toarea unei

boli grave sub denumirea de [ancru peren sau [ancrul sâmburoaselor.

|n Europa speciile de Cytospora sunt considerate ca patogeni periculo[i

pentru pomii fructiferi [i în special pentru cais (Mazzuchi, 1966, 1968;

M. Stanova, 1970; Kovacs, 1970; D' Ambra [i Mutto, 1972; Rozsnyay

[i Klement, 1973; Ciurea [i Oprea, 1986). Grosclaude [i Detienne,

1963 consider` c` interven]ia ciupercii spore[te considerabil pagubele

produse în livezile de cais de un agent primar cum ar fi gerul. 

|n ]ara noastr` fenomenul de uscare prematur` a caisului a fost semna-

lat` de Tr. S`vulescu (1940), într-o livad` din jude]ul Dâmbovi]a, iar

o descriere detaliat` a simptomului [i patogenului s-a f`cut mai târziu
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de Ana Hulea (1975), subliniindu-se gravitatea bolii. |n prezent ciu-

perca este r`spândit` în toate livezile de cais din ]ar`.

Simptome externe. Boala se manifest` prin uscarea brusc` sau lent` a

ramurilor [i prin ulcera]ii pe trunchi [i ramuri. Leziunile [i ulcera]iile

se localizeaz` în jurul inser]iei mugurilor, l`starilor [i ramurilor [i

sunt înso]ite de scurgeri de gom`. Pomii afecta]i au aspect de sufe-

rin]` în plin` var`, frunzele se ofilesc, cap`t` o culoare galben-

verzuie, uscarea ramurilor se produce de la vârf spre baz`.

Dup` Hulea [i colab. simptomele apar atât pe trunchi cât [i pe ramurile

de diferite vârste, inclusiv pe mugurii care se usuc`. Leziunile [i ulce-

ra]iile se localizeaz` \n jurul punctului de infec]ie. Din acest loc mice-

liul se întinde în sus [i în jos, de-a lungul ramurii uscate, pe scoar]`

obervându-se o band` îngust` de 2-3 mm de culoare cafenie [i apoi

brun-argintie, diferit` de culoarea scoar]ei normale. Pe suprafa]a

ramurii atacate apar leziuni caracteristice asemenea unei zgârieturi de

unghie. Pe m`sur` ce l`starul se îngroa[`, cr`p`turile se m`resc [i se

unesc, scoar]a se exfoliaz`, întreaga leziune luând aspectul unei r`ni

deschise din care se scurge goma din abunden]`. Uneori, în jurul

l`starilor tineri [i a mugurilor în care a p`truns ciuperca se formeaz`

o zon` oval` sau alungit` de diferite dimensiuni [i cu suprafa]a în

cercuri concentrice. În dreptul acestor zone de infec]ie apar fructi-

fica]iile ciupercii sub forma unor puncte negre, la început acoperite

cu epiderm`, apoi proemintente, r`spândite neregulat. L`starii [i

mugurii la baza c`rora s-au format astfel de leziuni, se usuc` în scurt

timp, ]esuturile fiind distruse de ciuperc`.

Pe ramurile multianuale aceste zone longitudinale [i cr`p`turile fine

sunt mai rare. Sunt evidente îns` zone brune extinse [i evidente.

Apar mici umfl`turi în dreptul c`rora scoar]a se exfoliaz`, formând o

leziune circular`, adânc`, prin care se vede lemnul. Cu timpul leziu-

nile se unesc [i dau na[tere

unor r`ni deschise. Pe aceste

ramuri se g`sec picnidii în

diferite stadii de maturare:

unele acoperite cu epiderm`,

altele proeminente, dar înc`

nedeschise, sau cele complet

mature care se dechid prin

osteole, unde sunt pu[i în

libertate sporii într-o mas`

gelatinoas` de culoare roz,

numi]i ciri. Pe trunchiurile

pomilor se dezvolt` ulcera]ii
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mari de 15 - 20 cm lungime, dând un aspect de suferin]` pomilor,

frunzele sunt ofilite, de culoare verde-g`lbuie iar cu timpul se usuc`

[i cad, ramurile atacate fiind degarnisite de frunze (fig. 12a). 

Simptomele interne se caracterizeaz` prin modific`ri anatomice. |n

sec]iune printr-o ramur` atacat`, ]esuturile floemului, xilemului [i

cambiului apar brunificate. Degradarea floemului se observ` numai

dup` înl`turarea scoar]ei. Caracteristic pentru infec]iile cu Cytospora
este prezen]a unei linii brun ro[cate, vizibile sub ]esutul cortical, [i linia

de demarcare între ]esutul necrozat [i ]esutul cambial, verde s`n`tos.

}esuturile bolnave sunt umede [i deseori saturate cu gome. O caracte-

ristic` a atacului este degradarea xilemului care se eviden]iaz` prin

benzi longitudinale, de culoare brun-negricioas`, care dep`[e[sc în lun-

gime zonele infectate ale floemului [i cambiului. Brunificarea xilemului

se poate extinde peste multe inele anuale. Unii autori consider` c`

atunci când inelul necrotic se închide, adic` necroza floemului [i a

cambiului cuprinde întreg organul atacat (ramur`, trunchi), survine

moartea pomului.

Rozsnyay [i Barna (1974) au observat ofilirea l`starilor în perioada de

vegeta]ie f`r` ca ace[tia s` prezinte zone necrotice. Fenomenul a fost

explicat (Cazadze, 1974, Hamson [i Sinclair, 1973 [i Banco, 1974) prin

faptul c` prezen]a miceliului în ]esuturi determin` eliberarea unei

micotoxine care duc la formarea gomelor în vase, obstruc]ionându-le. 

|n cadrul aceleia[i specii de Cytospora s-a observat o varia]ie a virulen]ei.

Astfel Defago (1953) a pus în eviden]` 9 forme virulente de C.
leucostoma, izolate din diferite zone. Aceste forme se diferen]iaz`

între ele prin virulen]a fa]` de planta gazd` inoculat`. 

Diferen]a de patogenitate a diferitelor izolate de C. cincta au obervat în

decursul timpului Heltin [i Konicek, 1961; Dickens, 1962; Stanova,

1970. La noi în ]ar`, Rafail` [i colab. (1981) au izolat 5 tulpini de C.
cincta de pe cais cultivat în diferite zone ale ]`rii care au prezentat

diferen]e morfologice [i de patogenitate. Mul]i autori (Stanova, 1970;

Hulea, 1975; Ciurea [i Oprea, 1986) au confirmat experimental formele

agresive fa]` de cais, ob]inând rezultate care au elucidat rolul acestui

patogen în uscarea pomilor. 

Perioada optim` pentru producerea infec]iilor este considerat` intervalul

de toamn` - prim`var`, când necrozele se extind la floem [i xilem,

producând leziuni mari, determinând uscarea ramurii infectate

(Schmidle, 1961; Kovacs, 1970; Stanova, 1970; Klement, 1973; Arse-

nejic, 1975; Ciurea, Oprea, 1987). |n perioada de var` (iunie-august)

evolu]ia ciupercii este oprit`.

Mecanismul infec]iilor. Ciuperca patogen` Cytospora cincta este pre-

zent` în toate livezile de cais în tot timpul anului sub form` de pic-
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nidii multiloculare în interiorul c`rora se dezvolt` picnosporii inco-

lori, unicelulari, u[or curba]i, rotunji]i la capete, m`surând 5-7 x 2,5-

3 µm. Umiditatea atmosferic` constituie factorul principal care deter-

min` eliberarea sporilor din picnidii. Sporii elibera]i într-o mas`

gelatinoas` (ciri) sunt antrena]i cu pic`turilede ploaie de-a lungul

ramurilor. Infec]iile cele mai grave au loc la începutul toamnei, odat`

cu c`derea frunzelor, locul de prindere al frunzei r`mânând 46 zile

susceptibil p`trunderii sporilor. Pericolul infec]iilor se men]ine în toa-

t` perioada de repaus vegetatitiv al pomului, pân` \n prim`var` când

porne[te în vegeta]ie. |n tot acest timp contaminarea se produce prin

leziunile produse de frig în scoar]` sau prin r`nile create de t`ierile

de formare a coroanei (fig. 12b).

M`suri de prevenire [i combatere. Pe baza cunoa[terii patogenului pre-

cum [i a evolu]iei bolii, s-au elaborat metode de combatere, dar mai

ales de prevenire a fenomenului de uscare a caisului. Combaterea se

bazeaz` pe un sistem complex de lupt` integrat` care s` cuprind`:

- m`suri agrofitotehnice care se refer` la administrarea ra]ional` a azo-

tului ca îngr`[`mânt. Groscalude, 1979, a observat c` administrarea

anual` în cantit`]i moderate a azotului în planta]iile de cais, ac]iunea

patogen` a ciupercii a fost limitat`;
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Ciclul biologic al infec]iei ciupercii Valsa (leucostoma) cincta
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|mboln`virea
ramurii dup`
t`iere
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zona infec]iei, \n timpul iernii

Moartea unei
ramuri t`iate,
infectat`



- schimbarea perioadei de t`iere pentru formarea coroanei la pomi din

timpul repausului vegetativ, când pomul este susceptibil infec]iilor în

perioada de pornire în vegeta]ie, când infec]iile cu acest patogen se

opresc;

- dezinfectarea uneltelor de t`iat în solu]ii de hipoclorit de sodiu 1:4

sau formalin` (formol 0,5%);

- protejarea pomilor de v`t`m`ri mecanice.

Tratamente chimice:

- în perioada de c`dere fiziologic` a frunzelor. Primul tratament se apli-

c` când 50% din frunze au c`zut, iar al doilea dup` defolierea complet`,

folosind un amestec de carbendazim (1 ml solu]ie produs comercial la

1 l de ap`) la care se adaug` zeam` bordelez` (250-500 g cupru / hl.);

- stropirea dup` t`ieri când se recomand` substan]e cuprice, mai ales

când t`ierile se fac în timpul repausului vegetativ al pomului [i cu

produse acuprice (Captadin 0,2%, Funfazol 0,1%, Metoben 0,1%)

când t`ierile se fac prim`vara, sau vara dup` recoltarea fructelor;

- tratarea r`nilor mari cu masticuri antifungice sau cu badijonarea lor

cu vopsea.

Rezisten]a soiurilor este de mare importan]`, putând fi considerat` ca

metod` principal` pentru prevenirea infec]iilor produse cu ciuperca

Cytospora cincta. Dintre soiurile de cais de mare perspectiv` s-au

dovedit rezistente: Selena, Timpuriu de B`neasa, Murfatlar, Saturn,

Sirena, Stella, Comandor, Excelsior, Favorit (Oprea, 1987), Rare[,

Viorica, Carmela (B`lan [i Oprea, 2003) precum [i elite de cais de per-

spectiv` ob]inute de V. B`lan [i M. Oprea \n cadrul unui program de

creare de soiuri rezistente la boli ale caisului, inclusiv Cytospora sp..

EEuuttiippoozzaa

Eutipoza este produs` de ciuperca Eutypa lata (Pers., Fr.) Tul., forma

conidian` Libertella blepharis A.L. Smith.

Declinul produs de ciuperca E. lata este frecvent întâlnit în toate livezile

de cais din lume: Australia, Africa de Sud, Ameria de Nord [i Europa

(Carter [i Moller, 1977). 

Boala produce pagube însemnate în zonele unde media anual` a preci-

pita]iilor este de 360 mm. Astfel, în Australia procentul pomilor

usca]i a fost evaluat` la 80% (Carter, 1958). English, 1962, consider`

boala foarte p`gubitoare pentru planta]iile de cais din California. |n

Europa, Morvan (1973) a stabilit în sudul Fran]ei pierderi de 10%

datorate ciupercii. La noi în ]ar` boala a fost depistat` în anul 1983

(Rafail` [i Oprea), iar în prezent frecven]a în livezile de cais este de
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peste 35%, mai ales când planta]iile sunt situate în apropierea podgo-

riilor unde se manifest` aceea[i boal`.

Simptome. Cai[ii afecta]i de aceast` boal` prezint` usc`ri ale ramurilor

[i trunchiului pomilor, cu formare de ulcera]ii, scurgeri de gom`. |n

perioada de vegeta]ie frunzele se ofilesc [i se brunific`, r`mânând în

pom mult timp, f`r` s` cad`. Ciuperca Eutypa lata este considerat` un

parazit de ran`, care p`trunde în ]esuturile pomului prin intermediul

leziunilor produse toamna la c`derea frunzelor [i prin r`nile realizate

în urma t`ierilor de formare a coroanei (Adams, 1952). Fructele de pe

aceste ramuri se maturizeaz` timpuriu, iar ramurile afectate mor

pân` la sfâr[itul sezonului (fig. 13a).

|n jurul r`nilor infectate, apar dup` câteva luni ulcera]ii. Pe scoar]` se

produc depresiuni, cr`p`turi longitudinale, înso]ite de scurgeri de

gom`. |n sec]iune longitudinal`, ramurile infectate prezint` necroze

specifice în xilem, m`rginite uneori de o zon` brun-ro[cat` (fig. 13b).

Floemul [i ]esutul cortical invadate de ciuperc` determin` apari]ia

ulcera]iilor. |ntr-un stadiu mai avansat al bolii ciuperca atac` [i

distruge pere]ii secundari ai vaselor libero-lemnoase, ]esutul

devenind fragil (English [i Davis, 1965). Aceast` caracteristic` poate

fi folosit` pentru recunoa[terea bolii în livezi. Ramurile atacate de

Eutypa lata se rup cu u[urin]` (a[a numitul test al morcovului, o

frângere a ramurii f`r` s` lase a[chii).

Mecanismul infec]iei [i evolu]ia bolii. Ciuperca se dezvolt` interce-

lular, formând pe suprafa]a organelor atacate fructifica]ii sub form`

de picnidii (stadiul anamorf) [i peritecii (stadiul teleomorf). Picnidiile

se matureaz` în condi]ii de umiditate mare, sunt sferice, de culoare

cenu[ie, scufundate în ]esutul lemnos. Sunt prev`zute cu un osteol,

locul prin care sunt eliberate conidiile într-o mas` gelatinoas`. Picno-

sporii sunt hialini, filiformi, nesepta]i, care m`soar` 18-45 x 0,8-1 µm.
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Eutypa lata (Pers., Fr.) Tul. et Tul.

- aspect general al unui pom bolnav

Figura 13b
Eutypa lata (Pers., Fr.) Tul. et Tul.

- sec]iune prin trunchi



|n ]esuturile moarte ale ramurilor de cel pu]in 2 ani, se formeaz`

fructifica]iile stadiului teleomorf, sub form` de peritecii, scufundate

în lemn, prev`zute central cu un gât lung, care iese la suprafa]a

scoar]ei [i poate atinge lungimea de 1 mm. Pe timp ploios se observ`

la vârful gâtului o pic`tur` de exudat în care sunt elibera]i ascosporii

ciupercii. Ascele sunt pedicelate, alungite, con]inând 8 ascospori

alantoizi, pal-g`lbui [i m`soar` 6,5-11 x 1,8-2 µm. Odat` format`

stroma, poate continua formarea ascelor în peritecii timp de 5 ani.

Sporii pot fi transporta]i de vânt la distan]a de pân` la 60 km. 

Ambele forme de dezvoltare ale ciupercii produc spori care determin`

infec]ia. P`trunderea ciupercii are loc prin r`ni, cele mai frecvente c`i

de p`trundere în ]esuturile plantei gazd` fiind suprafe]ele de lemn

proasp`t t`iat, cicatricea foliar`, r`niri mecanice ale pomului. |n condi-

]iile climatice ale ]`rii noastre, toamna o ran` în lemn, r`mâne deschis`

timp de 46 de zile, timp în care patogenul p`trunde în ]esuturi. Uscarea

ramurilor începe în perioada de repaus vegetativ, pomul fiind

susceptibil infec]iilor în aceast` perioad`. |n perioada de toamn`-iarn`

prezen]a monozaharidelor în lemn faciliteaz` necesarul de surse de

carbon al ciupercii. Evolu]ia ciuperci este rapid` în aceast` perioad`. |n

lunile de var` iuie-august, ciuperca stagneaz` în dezvoltare.

Combaterea acestei ciuperci cu caracter lignicol se realizeaz` prin metode

preventive, deoarece p`truns patogenul în lemn, pomul este sortit pieirii:

- metode curative: extirparea ramurilor atacate, aplicarea de masticuri

pe r`nile deschise, reducerea cre[terii pomilor prin irig`ri moderate

[i îngr`[`minte ra]ionale; men]inerea pomilor viguro[i pe toat`

perioada lor de via]`; 

- trebuie ]inut cont de faptul c` ciuperca paraziteaz` peste 80 specii de

plante din flora spontan` [i cultivate (arbori, arbu[ri, pomi fructiferi,

vi]a de vie). Prezen]a sursei de infec]ie pentru o planta]ie de cais este

inerent`;

- folosirea materialului s`ditor s`n`tos; din planta]iile cu simptom de

eutipoz` nu se vor recolta ramuri altoi;

- t`ierea pomilor prim`vara, dup` pornirea în vegeta]ie când ace[tia

manifest` o rezisten]` fa]` de patogen [i vara când ciuperca este

oprit` în evolu]ie; în parcelele afectate de eutipoz` se recomand`

folosirea foarfecelor pneumatice, cu bazin pentru solu]ii care prote-

jeaz` imediat rana;

- aplicarea tratamentelor cu produse benzimidazolice. (Benomil 1%,

Derosal 1%) la c`derea frunzelor în procent de 50%;

- crearea de soiuri rezistente este de mare importan]`, aceasta fiind

singura rezolvare în oprirea r`spândirii bolii. Majoritatea soiurilor

cultivate de cais sunt susceptibile îmboln`virii;
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VVeerrtt iicc ii ll iioozzaa

Verticilioza sau ofilirea verticilian` a caisului, produs` de ciuperca

Verticillium dahliae Kleb., este o boal` des întâlnit` în livezi, asociat`

cu declinul biologic a pomilor fructiferi. A fost semnalat` în multe

zone ale globului, temperate [i subtropicale, producând pagube im-

portante. |n Europa boala a fost descris` pe cais de P`pu[oi (1967),

la migdal de Vigouroux (1973), la piersic de Arsenievic (1977).

La noi în ]ar` a fost semnalat` în câteva livezi de cais din sud [i sud-

estul ]`rii, f`r` s` produc` pagube importante (Tr. S`vulescu [i

colab., 1934; Ana Hulea [i colab. 1975).

Simptome externe. La sfâr[itul lunii iunie [i începutul lunii iulie, dup`

o perioad` de vreme cu temperaturi ridicate, se observ` la unii cai[i

fenomenul de ofilire. Frunzele de la baza l`starului devin galben-

verzui, apoi galbene, ca în final s` devin` galbene-brune, se ofilesc [i

cad. L`starii se ofilesc începând de la vârf, se curbez` [i se brunific`.

Fructele se opresc din cre[tere, se zbârcesc [i de multe ori cad.

Atacul produs de ciuperca Verticillium dahliae se manifest` la pomii fruc-

tiferi sub 2 forme: forma acut` sau apoplectic`, când în urma atacului

pomul piere la scurt timp (P`pu[oi, 1977), în urma ofilirii totale a

vegeta]iei; forma cronic`, când pomul este ofilit par]ial sau total [i

începe prin îng`lbenirea frunzelor care cad cu timpul; pomii desfrun-

zi]i continu` s` vegeteze [i cu timpul înfrunzesc din nou.

Simptome interne. O sec]iune printr-un bra] afectat eviden]iaz` brunific`ri

ale ]esutului lemnos: în forma de ofilire acut` zonele atinse de boal` au

o culoare brun deschis` cu un contur difuz, iar în forma cronic`, necro-

zele sunt brun închise [i bine conturate. La o examinare microscopic` a

xilemului [i floemului, se observ` prezen]a miceliului ciupercii în vase [i

prezen]a unei substan]e gomoase, care împiedic` circulua]ia sevei. 

Mecanismul de infec]ie. Ciuperca patogen` poate supravie]ui în sol

5-10 ani, sub form` de microsclero]i (Wilhelm, 1955). Aceste forma-

]iuni de rezisten]` ale ciupercii, afla]i în apropierea unei r`d`cini,

germineaz` în condi]ii de temperatur` de 20-22°C [i umiditate ridi-

cat`, iar miceliul format p`trunde prin r`d`cin` în sistemul vascular.

|n xilem ciuperca cre[te [i sporuleaz`, infec]ia fiind difuzat` prin sev`

în tot pomul. La p`trunderea unui patogen în vasele libero-lemnoase

ale sâmburoaselor, ca reac]ie de r`spuns al pomului, în sistemul

vascular se formeaz` substan]e gomoase care blocheaz` circula]ia

sevei, ducând în final la ofilirea [i moartea pomului.

Factorii care favorizeaz` instalarea verticilozei sunt:

- poten]ialul infec]ios al solului, reprezentat prin cantitatea de inocul

prezent în sol [i capabil s` infecteze pomul. Aceast` cantitate de-
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pinde de cultura premerg`toare. Ofilirea verticilian` afecteaz` peste

350 de specii de plante, între care gutuiul, cire[ul, vi[inul, m`rul,

vinetele, ardeiul, tomatele (Ciurea [i Oprea, 1989), care de multe ori

sunt culturi premerg`toare unei livezi de cais;

- vigoarea [i intensitatea vegeta]iei pomilor confer` o rezisten]` la

ac]iunea patogen` a ciupercii. |n planta]iile amplasate pe solurile

unde azotul se afl` în exces, pomii sunt predispu[i îmboln`virii;

- vârsta pomilor indic` o sensibilitate a pomilor tineri (4-6 ani), mult

mai susceptibili îmboln`virii decât pomii de peste 15 ani;

- factorii climatici influen]eaz` evolu]ia bolii. Verile calde care urmeaz`

dup` prim`veri mai secetoase, favorizeaz` apari]ia atacului de

Verticillium dahliae;
- lucr`rile agrofitotehnice trebuiesc executate echilibrat, iar lucr`rile

solului s` se execute cu agregate printr-o singur` trecere.

M`suri de combatere. |ntrucât ofilirea produs` de ciuperca Verticillium
dahliae este irevesibil`, toate încerc`rile de tratare sau de vindecare a

plantelor bolnave nu au avut succes. |n acest sens se recomand` m`-

suri de prevenire a verticilozei [i anume: 

- igiena cultural` prin: înl`turarea din livad` a pomilor afecta]i; strân-

gerea [i arderea frunzelor c`zute din pomii ataca]i; folosirea ra]ional`

a fertiliz`rii, f`r` s` se fac` exces de azot;

- alegerea terenurlior pentru înfiin]area de noi planta]ii de cais,

]inându-se seama de culturile premerg`toare sensibile la verticiloz`;

aplicarea ar`turii adânci.

PPuuttrreeggaaiiuull   ccoolleettuulluuii

Putregaiul coletului produs de specii ale ciupercii Phythopthora (Ph.
cactorum (Leb. et Cohn) Sch., Ph. citrophthora (Sm. et SM: Leonian,

Ph. syringae (Kleb.) K. eb. Ph. megasperma Dreschler).

Boala este prezent` pe numeroase plante ierboase [i lemnoase. Pieirea

prematur` a sâmburoaselor produs` de speciile de Phytophthora este

semnalat` în toate ]`rile cultivatoare, fiind prezent` în Australia,

Africa de Sud, America de Nord, iar în Europa mai mult în ]`ri cu un

climat mediteranian (Italia, Grecia). 

Simptome. |n Grecia au fost descrise dou` tipuri de simptome:

1. Apoplexia produs` la cais de Phythopthora cactorum [i Ph. citrophthora
se manifst` în perioada de var` [i se caracterizeaz` prin ofilira brusc`

a pomilor, precedat` de o cloroz` a frunzelor. Scoar]a [i ]esutul cam-

bial învecinat sunt afectate, începând de la baza trunchiului. Pe

suprafe]ele v`t`mate, scurgerile de gom` sunt abundente. 
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2. Prim`vara, la pomii tineri a c`ror r`d`cini sunt deja invadate de ciu-

perc`, mugurii cad înainte de dezmugurit, l`starii dezvolta]i r`mân

mici [i sub]iri, frunzele se clorozeaz`. Ace[ti pomi se usuc` în plin`

var` (fig. 14a).

Pomi fructiferi sunt afecta]i de speciile de Phytophthora, fiind citate în

literatur` 4 specii: Phythopthora cactorum [i Ph. citrophthora, Ph. mega-
sperma [i Ph. syringae. Condi]iile biologice de dezvoltare a primelor 2

specii difer` de celelalte dou`. Phythopthora cactorum [i Ph. citrophtora
se dezvolt` la un optim de 24-25°C, Ph. megasperma se dezvolt` bine

la temperaturi de maximum 27°C [i Ph. syringae care necesit` un

maxim de de 32°C. |n timpul vegeta]iei ciupercile patogene se

r`spândesc prin conidii

(organele de înmul]ire ana-

morfe), iar de la un an la altul

prin oospori (organele de

înmul]ire teleomorfe) [i mice-

liul de rezisten]` care ierneaz`

în ]esuturile atacate ale plantei

gazd`. Ace[ti patogeni sunt

considera]i ca parazi]i de ran`,

întrucât infec]iile se fac prin

leziuni (fig. 14b).

Combatere. Principiile luptei inte-

grate se aplic` [i pentru acest

patogen, întrucât odat` p`-

truns în lemn duce la pieirea

pomului, f`r` posibilit`]i de

interven]ie. Patogenul ac]io-

neaz` asupra pomului prin

invadarea ]esuturilor libero-

lemnoase cât [i prin toxinele pe

care le produce [i se r`spân-

desc odat` cu seva. Se reco-

mand` ca pomii s` g`seasc` în

spa]iul în care se dezvolt` con-

di]ii favorabile pentru cre[terea

lor viguroas`. |n planta]iile

unde exist` simptom de

putregai al coletului, apa de

iriga]ii se va trata cu sulfat de

cupru [i s` nu vin` în contact

cu trunchiurile pomilor; r`nile
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care se produc datorit` t`ierilor de formare ale coroanei, a lucr`rilor

mecanice, trebuiesc badijonate cu o past` de sulfat cupru [i var.

UUssccaarreeaa  ppoommii lloorr

Uscarea pomilor produs` de ciuperca Schizophillum commune Fr. este o

boal` des întâlnit` la pomii fructiferi, arborii [i arbu[ii forestieri. Este

o specie r`spândit` de la câmpie, la munte (Betula spp., Salix
babilonica, Acer platanoides, Fraxinus angustifolia, Populus spp., Quercus
spp., Robinia pseudocacia, Tillia spp. 

Simptome. Pomii infecta]i se prezint` în faza de uscare prematur` a

ramurilor de toate vârstele iar prima identificare vizibil` a bolii este

apari]ia carpoforilor. Pomii frucific` slab în primul an de la invazia

ciupercii, în prim`vara urm`toare vegeta]ia nu se mai dezvolt`, iar în

2-3 ani se instaleaz` uscarea total` (fig. 15a).

Mecanismul de infec]ie. Pomii fructiferi sunt puternic afecta]i când

ace[tia au suferit un declin ecologic datorat iernilor cu temperaturi

joase, alternat de veri secetoase. Prezen]a arborilor ataca]i de aceast`

ciuperc`, pe ramurile [i trunchiurile c`rora se dezvolt` carpoforii

ciupercii reprezint` cea mai

bun` surs` de infec]ie pentru

planta]iile de cais, din vecin`-

tatea c`rora se afl`. |n raport

cu suscebilitatea sortimentului

cultivat, cai[ii pot fi afecta]i

diferit. Soiurile sensibile la

ac]iunea acestui patogen se

usuc` în maximum 3 ani de la

infec]ie. Sporii p`trun[i prin

r`ni, germineaz`, iar miceliul

format invadeaz` vasele

libero-lemnoase. Cu timpul

]esutul lemnos este distrus.

Dup` 2 ani de la invazia ciu-

percii, cortexul plezne[te sub

presiunea miceliului, iar pe

lemnul parazitat se formeaz`

fructifica]iile ciupercii sub

form` de p`l`rii sesile, de 2-3

cm, a[ezate imbricat (ca ]iglele

pe acoperi[), de culoare alb-
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Schizophyllum comune Fr. - pom

atacat



cenu[ie, cu nuan]e purpurii (fig. 15b). Uneori lamele pot fi roz-viola-

cee. Fa]a superioar` a p`l`riei este neregulat` [i ondulat`, acoperit`

cu o pâsl` deas`. Bordura este ondulat` [i crestat` adânc. Fa]a infe-

rioar` este acoperit` de un himen fertil, format din pseudolame dis-

puse radiar [i deseori despicate, foarte înalte [i sub]iri. Carnea este

foarte sub]ire, tare pe usc`ciune [i elastic` pe umezeal`, f`r` miros.

Combatere. M`surile preventive sunt singurele care pot opri invazia

pomilor de acest patogen:

- înl`turarea posibilei surse de infec]ie prin t`ierea [i scoaterea din

planta]ie a pomilor afecta]i;

- observa]ii asupra st`rii fitosanitare a arborilor [i arbu[tilor din apro-

pierea planta]iei, prezen]i (p`duri, parcuri, artere de circula]ie);

- acoperirea r`nilor cu masticuri; realizarea unui tratament cu produse

pe baz` de cupru sau benzimidazolice imediat dup` t`ieri sau la

c`derea frunzelor în livad`;

- cultivarea soiurilor rezistente fa]` de patogen.
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Figura 15b
Schizophyllum comune Fr. - carpofori forma]i de scoar]a pomului bolnav

Figura 15c
Schizophyllum comune Fr. - ciclul nuclear al ciupercii
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Putregaiul r`d`cinilor [i al trunchiului produs de ciuperca Armillaria
mellea (Vahl.) Karst.

Boala are o larg` r`spândire în toate ]`rile cu pomicultur` dezvoltat`.

Patogenul este polifag [i poate parazita arbori, arbu[ti, pomi fructi-

feri, vi]a de vie. La noi în ]ar` boala a fost semnalat` în planta]iile

pomicole de Tr. S`vulescu [i colab. din anul 1944.

Simptome. Invadarea sistemului radicular la cais se eviden]iaz` imediat

prin apari]ia unor simptome evidente pe p`r]ile aeriene ale pomilor.

Acestea devin vizibile numai când patogenul se extinde la colet [i

când r`d`cinile principale sunt distruse.

Evolu]ia bolii este condi]ionat` de clim` [i de sensibilitatea portaltoiului.

Dac` portaltoiul caisului este franc, boala progreseaz` rapid, uscarea

prematur` instalându-se în câteva s`pt`mâni. Ofilirea este evident`

în perioada coacerii fuctelor sau la sfâr[itul verii, dup` o perioad` de

secet`. Dac` planta]ia se afl` într-o zon` cu ploi în perioada de var`,

pe terenuri cu sol rece iar portaltoiul este tolerant, pieirea pomilor

este lent`, în 2-4 ani (fig. 16). 

Simptomele pe r`d`cinile principale se caracterizeaz` prin scoar]a brun`,

umed` [i cr`pat`. |n dreptul leziunilor se dezvolt` miceliul ciupercii. |n

jurul r`d`cinilor sunt prezente rizomorfele de culoare brun-negricioas`,

cu diametrul de 1-4 mm. Rizomorfele sunt prezente [i în ]esutul

cambial asem`n`tor unor panglici de culoare alb`. R`d`cinile atacate în

sec]iune transversal`, prezint` ]esutul lemnos descompus sub forma

unor necroze.

Mecanismul producerii infec]iei.
Pe pomii ataca]i într-o faz`

înaintat` se eviden]iaz` în

zona coletului carpoforii ciu-

percii patogene Armillaria
mellea. Ace[tia au m`rimea de

10-15 cm lungime; p`l`ria este

de culoare alb-g`lbuie pân` la

brun închis, cu suprafa]a aco-

perit` cu solzi cafenii. Lame-

lele sunt la început albe, iar pe

m`sura maturiz`rii devin

brune. Bazidiosporii sunt uni-

celulari, incolori, ovali; rolul

lor este secundar în procesul

de r`spândire al bolii.
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Figura 16
Armillaria mellea (Vahl.) Karst -

sec]iune prin trunchi atacat la

baza pomului



Boala se r`spânde[te prin rizomorfele care trec de la r`d`cinile bolnave

la cele s`n`toase, rizomorfele înainteaz` în sol cu o vitez` de 0,8-1,3

m pe an. Rizomorfele care ajung \n zona r`d`cinilor s`n`toase se ata-

[eaz` de acestea prin intermediul unor substan]e mucilaginoase, for-

mând ramifica]ii scurte, care p`trund în r`d`cin` mecanic, prin str`-

pungerea scoar]ei. Dup` p`trundere, rizomorfele se fragmenteaz` în

hife izolate care colonizeaz` scoar]a [i lemnul. |n urm`toarea etap`

ciuperca p`trunde în zona cambial`. Dup` moartea r`d`cinilor, din

miceliul prezent în lemn se formeaz` rizomorfe subterane care r`s-

pândesc în continuare boala.

R`spândirea bolii este condi]ionat` de anumi]i factori:

- prezen]a r`m`[i]elor de lemn infectat în sol. Atacul se produce numai

dac` exist` cantit`]i considerabile de lemn descompus, provenit în urma

defri[`rii unei p`duri sau unei planta]ii pomicole puternic afectate de

ciuperc`. |n unele cazuri s-a semnalat în Fran]a, atacul la pomii ampla-

sa]i în lunca râurilor, unde aluviunile au adus r`m`[i]e de lemn atacat;

- tipurile de sol nu influen]eaz` dezvoltarea ciupercii, îns` diferite ti-

puri de îngr`[`minte pot facilita evolu]ia patogenului. Îngr`[`mintele

potasice stimuleaz` dezvoltarea ciupercii, iar cele azotoase le inhib`. 

PPuuttrreezzii rreeaa  rr `̀dd`̀cc iinnii lloorr   mmaatteerr iiaalluulluuii   ss `̀ddiittoorr   ppoommiiccooll

Putrezirea r`d`cinilor materialului s`ditor pomicol produs` de ciuper-

ca Giberella pulicaris (Fr.) Sacc. cu anamorfa Fusarium sambucinum
Fuckel, este cunoscut` în literatur` ca patogen p`gubitor de depozite.

|n aceste condi]ii s-au semnalat putreziri ale solanaceelor, sfeclei de

zah`r, a r`d`cinilor puie]ilor forestieri, stoloni de c`p[uni. Specia este

comun` în regiune continentale [i mediteraneene.

Atacul se manifest` la pomii fructiferi sub forma de ulcera]ii, la baza

tulpinii, imediat la suprafa]a solului sau la îmbinarea altoiului cu

portaltoiul. În condi]ii de umiditate ridicat`, în dreptul acestor leziuni

se formeaz` pustule de culoare roz, reprezentând gr`m`joare de

conidii. Ciuperca se instaleaz` în vasele libero lemnoase ale r`d`-

cinilor, planta manifest` o clorozare a funzelor [i o necrozare. Ciu-

perca p`truns` în r`d`cinile portaltoiului, atac` materialul s`ditor în

timpul iernii [i evolueaz` în condi]ii nefavorabile pentru puie]i. 

|n planta]ia pomicol` de la SCDP B`neasa Bucure[ti, ciuperca a produs

pagube însemnate imediat dup` plantarea materialului s`ditor repre-

zentând 57 genomuri rezultate din hibrid`ri complexe, genotipurile

fiind \ndep`rtate genetic (B`lan [i Oprea, 1981). Materialul a fost p`s-

trat peste iarn` în silozuri. Dup` plantare, la baza tulpinii s-au for-
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mat sporodochiile tipice de culoare roz, reprezentate de conidii

fuziforme, lanceolate, cu celula apical` ascu]it`, 3-5 septate, m`su-

rând 36-55 x 3,5-5,5µm; au fost prezen]i clamidospori globo[i a[eza]i

în lan]. Puie]ii s-au oprit din dezvoltare [i în procent mare s-au uscat.

Boala are o r`spândire limitat`, determinat` de o proast` p`strare a ma-

terialului s`ditor în timpul iernii. Pentru aceasta se va evita stratifi-

carea pomilor în sol infectat. Dup` plantare se recomand` un trata-

ment cu produse sistemice carbamice.

PPuuttrreezzii rreeaa  rr `̀dd`̀cc iinnii lloorr

Putrezirea r`d`cinilor produs` de ciuperca Nectria radicicola Gerlach ez

Nilson, anamorfa Cylindrocarpon radicicola Wollenw., paraziteaz` nu-

meroase plante perene [i anuale (Gymnosperme, monocotiledonate,

dicotiledonate).

Ciuperca este r`spândit` în regiunile temperate ale globului fiind pre-

zent` în Europa, America de Nord, Africa de Sud, Noua Zeeland`,

Australia. Ciuperca a fost frecvent izolat` din r`d`cinile [i bulbii

multor plante cu simptom de putrezire sau de uscare. Ciuperc` telu-

ric`, se dezvolt` în solurile reci, umede, cu aciditate sc`zut`, fiind

prezent` pân` la adâncimea de 100 cm. Prefer` temperaturi de 20-

21°C. Ciuperca se dezvolt` [i ca saprofit în sol.

|n literatur` este semnalat` ca producând pagube importante la plante

ornamentale: Begonia, Saintpaulia, Cyclamen, Hydrangea.
La noi în ]ar` ciuperca a produs pagube într-o planta]ie de cais din ju-

de]ul Tulcea (comuna Cataloi), unde s-a observat un fenomen de

ofilire a aparatului foliar în plin` var`. Examinarea r`d`cinilor a ar`tat

o putrezire a acestora, iar în sec]iune, din vasele libero lemnoase s-a

pus în eviden]` miceliul [i conidiile ciupercii. Poate fi considerat un

patogen de sl`biciune, dat fiind condi]iile improprii de dezvoltare a

pomilor, suferind de secet` prelungit`.

Combaterea este greu de realizat. Se recomand` o dezinfectare a solului

cu produse pe baz` de formalin`, metilizotiocianat; folosirea amenda-

mentelor la sol, fertilizarea moderat` cu azot.
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CCoonnttrroolluull   ddeeccll iinnuulluuii

Declinul sau pieirea prematur` a caisului este un fenomen complex pro-

dus de diferi]i factori parazitari sau neparazitari care se asociaz` [i

ac]ioneaz` simultan sau succesiv. 

Combaterea acestui proces este foarte greu de realizat, fiind necesar` o

examinare complet` a pomilor ataca]i, care s` cuprind` toate aspec-

tele cunoscute ale bolii, analizându-se fiecare factor în parte [i în

interrela]ie. 

M`surile de prevenire r`mân cele mai importante mijloace de reducere

a pagubelor provocate de uscarea prematur`. Por]ile de intrare a

patogenilor asocia]i cu declinul pomilor o reprezint` r`nile care se

formeaz` pe p`r]ile lemnoase. |n acest scop se recomand`: 

� evitarea r`nilor r`d`cinilor prin efectuarea lucr`rilor mecanice în

livad`, de regul` executarea lucr`rilor solului superficial [i \n sistem

ecologic;

� evitarea folosirii erbicidelor care afecteaz` r`d`cinile pomilor;

� evitarea plant`rii caisului dup` cais sau dup` alte sâmburoase care

pot fi afectate de boli ale r`d`cinilor implicate \n declin;

� protejarea trunchiului de v`t`m`ri mecanice, insola]ii, stagn`ri de

ap` sau de roz`toare;

� efectuarea t`ierilor de formare a coroanei în perioadele de minim` ac-

]iune a unor patogeni asupra plantei, dup` care se va aplica un trata-

ment de dezinfectare a r`nilor cu produse sistemice. Se recomand`

folosirea foarfecelor pneumatice în parcelele infectate, la care

sec]iunea rezultat` din t`iere s` fie imediat acoperit` de un produs

dezinfectant mai ales biologic.

La înfiin]area unei planta]ii noi trebuie s` se ]in` seama de urm`toarle

elemente:

� folosirea materialului s`ditor s`n`tos cu maxim de garan]ie sanitar`;

� evitarea culturilor precedente susceptibile transmiterii unor boli

(Armillaria mellea);
� alegerea soiurilor [i portaltoiurilor în raport cu posibilitatea de

adaptare la condi]iile pedoclimatice ale zonei respective;

� evitarea înfiin]`rii planta]iilor în locuri nefavorabile;
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Boala [i
patogenul

Vectorii [i
modul de
diseminare

Locul de
p`trundere

Condi]ii de
infec]ie

Combatere

Strierea
lemnului.
Rozeta
virotic`.
R`sucirea
virotic` 
a frunzelor 
de cais

Afide 
Nematozi

Folosirea
materialului
s`n`tos liber 
de virusuri 
[i micoplasme.

Cancerul
bacterian 
Pseudomonas
syringae pv.
siringae

Vânt [i ap`
de ploaie

R`nile în
urma
t`ierilor,
leziunile
pe]iolare 
[i a solzilor
mugurilor

Ploi în
perioada de
toamn`, 
ierni geroase,
temperatura
sc`zut` din
prim`var`

Extirparea
ramurilor atacate,
aplicarea
masticurilor.
T`ieri târzii de
prim`var` sau
t`ieri de var`.
Tratamente 
cu cupru 3% 
la c`derea
frunzelor;
cultivarea
soiurilor
rezistente

� administrarea ra]ional` a îngr`[`mintelor. Reducerea cantit`]ii de

azot protejeaz` pomii de infec]iile unor patogeni;

� aplicarea tratamentelor preventive pot stopa producerea infec]iilor

(Monilinia laxa, Cytopsora cincta, Verticillium, Pseudomonas syringae);
� aplicarea m`surilor de igien` cultural` din livezile afectate prin elimi-

narea ulcera]iilor de pe ramuri [i trunchi, r`zuirea ]esuturilor moarte

[i dezinfectarea lor cu masticuri, înl`turarea lemnului mort [i arderea

lui;

� cultivarea soiurilor rezistente la factorii climatici [i la atacul

principalilor patogeni.
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Boala [i
patogenul

Vectorii [i
modul de
diseminare

Locul de
p`trundere

Condi]ii de
infec]ie

Combatere

Citosporioza 
Cytospora
cincta

Eutipoza 
Eutypa lata

Schyzophillum
commune

Vânt [i ap`
de ploaie

R`nile 
în urma
t`ierilor,
leziunile
pe]iolare 
[i a solzilor
mugurilor

Ploi în
perioada de
toamn`, ierni
geroase,
temperatura
sc`zut` din
prim`var`

Extirparea ra-
murilor atacate;
aplicarea
masticurilor.
Tratamente 
cu sulfat cupru
3% la c`derea
frunzelor.
T`ierile de for-
mare în prim`va-
r` dup` pornirea
în vegeta]ie, sau
vara dup` recol-
tarea fructelor;
cultivarea
soiurilor
rezistente

Monilioza
Monilinia laxa

Curen]ii 
de aer; ap`
de ploaie

Infec]ii
florale; 
locul de
desprindere
a frunzelor
toamna

Prim`vara la
înflorit
temperaturi
sub 15°C [i
umiditate
atmosferic`
foarte ridicat` 

Tratamente chi-
mice în perioada
înfloritului cu
substan]e admise
ecologic.
Tratamente
cuprice la
c`derea frunzelor

Ofilirea
verticilian`
Verticillium
dahliae 

Prin solul
infectat

R`d`cini
r`nite

Prim`veri
r`coroase,
umiditate
mare a
solului,
urmat` de o
var` cu
temperaturi
ridicate,
îngr`]`minte
în exces

Aplicarea de
îngr`[`minte
ra]ional. 
Irigare moderat`.
Elminarea
pomilor 
ataca]i 
din livad`.
Aplicarea
fungicidelor
sistemice
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Boala [i
patogenul

Vectorii [i
modul de
diseminare

Locul de
p`trundere

Condi]ii de
infec]ie

Combatere

Plumbagina
frunzelor
Stereum
purpureum

Vânt Leziuni
provocate
prin t`iere

Precipita]ii
abundente;
Exces de azot

Îndep`rtarea
ramurilor
afectate. 
Tratarea leziunilor
cu produse
chimice admise
biologic [i
biologice

Putrezirea
r`d`cinilor
Armillaria
mellea

Infec]ii în sol R`d`cini Umiditate
excesiv`

Eliminarea
pomilor ataca]i [i
dezinfectarea
solului

Putregaiul
coletului
Phythophthor
a spp.

Apa de
irigare

Colet sau
r`d`cini

Umiditate
excesiv`;
Înierbarea
livezii

Dezinfectarea
bazei trunchiului
cu masticuri sau
past` în amestec
cu fungicide
admise biologic.
Evitarea umezelii
excesive 
a solului

Putrezirea
r`d`cinilor
Nectria
radicicola
Fusarium
sambucinum

Infec]ii în sol R`d`cini Umiditatea
excesiv`

Dezinfectarea
bazei trunchiului
cu masticuri 
sau past` 
în amestec 
cu fungicide.
Evitarea 
umezelii excesive
a solului
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