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INTRODUCERE 
 

Bacteriile, alături de celelalte organisme vii, sunt o 
componentă a biosferei, între ele fiind stabilite relaţii de 
simbioză, sinergism sau antagonism (Keane şi colab., 1970). 

Bacteriile fitopatogene reprezintă un pericol 
permanent pentru sănătatea plantelor, producâd boli care 
duc la diminuări importante ale producţiei. 

Cancerul bacterian este un tip de neoplasm care 
cauzează formarea de tumori la plante, fiind indus de specii 
de bacterii din genul Agrobacterium (Moore şi colab., 1988). 
Sunt afectate peste 600 tipuri de plante, boala provocând 
efecte devastatoare asupra plantei gazdă, generând astfel 
un impact economic semnificativ ca urmare a pierderilor 
majore de recoltă (Hartman, 2007).  

În Europa, au fost înregistrate niveluri ridicate ale 
incidenţei bolii, în special în pepiniere, în multe ţări 
mediteraneene în care producţia de fructe este importantă, 
însă boala crează probleme şi în climatele continentale 
(Pionnat şi colab., 1999; Pulawska, 2010). În plus, ecologia 
speciilor de Agrobacterium în medii non-agricole cum ar fi 
terenurile abandonate sau locurile de joacă pentru copii 
neperturbate, au primit o atenţie mult prea mică, aspect 
care necesită aplicarea urgentă a unor metode fiabile de 
diagnosticare a speciilor de Agrobacterium în astfel de 
medii.  

Populaţiile de agenţi patogeni din specia 
Agrobacterium tumefaciens sunt, în general, distribuite pe 
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suprafaţa rădăcinilor plantelor şi în jurul acestora, 
cunoscută ca rizosferă (Collins, 2001). În patologia bolii, 
vectorul care transportă agentul cauzal al cancerului 
bacterian este reprezentat de plasmida – Ti (tumour 
inducing), care este un fragment de AND de transfer 
extracromozomial ce conferă bacteriei abilitatea de a 
induce tumorogeneza. Plasmida - Ti conţine genele 
oncogene care perturbă diviziunea celulară normală 
precum și un set de gene de virulență care sunt esențiale 
pentru a promova transferul ADN-ului T de la bacterie la 
celulele plantelor sensibile la atac (Nautiyal şi Dion, 1990). 

În tulpini de A. vitis, au fost caracterizate patru tipuri 
majore de AND - T care diferă între ele prin numărul de 
ANDs - T şi compoziţia de gene care sintetizează opinele cu 
rol în transportarea plasmidelor - Ti, cum ar fi: nopaline 
[N], vitopine [V], octopine sau cucumopine [OCD] (Burr şi 
Otten, 1999). Modelele filogenetice ale plasmidelor - Ti de 
A. vitis au fost elaborate de Otten şi colab. (1992) care sunt 
bazate pe structura AND-ului de tip T, omologia 
oncogenelor cu a celor de pe alte plasmide, modelul 
inserției prin diferite elemente de secvență de inserție (IS). 

Genul Agrobacterium cuprinde bacterii gram negative, 
unicelulare, în formă de bastonaşe, fără sporulare, cu 
motilitate datorată flagelilor dispuşi peritrih, oxidază - 
pozitive, oxidative. 

Tulpinile de Agrobacterium produc două tipuri de 
boli: 
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- cancerul bacterian (crown gall) indus de tulpinile 
care conţin plasmida Ti (tumor inducing) şi 

- boala rădăcinilor păroase (hairy root) indusă de 
tulpinile care posedă plasmida Ri (root inducing plasmid). 

Trebuie menţionat faptul că, nu totdeauna o tulpină 
tumorigenică este descrisă ca fiind Agrobacterium 
tumefaciens aşa cum nici o tulpină rizogenică nu poate fi 
descrisă ca fiind Agrobacterium rhizogenes. Epitetul specific 
tulpinii este doar un nume şi nu descrie o însuşire. Holmes 
şi Roberts (1981) recomandă ca, însuşirea de a fi patogenă 
a unei tulpini de Agrobacterium să fie desemnată de 
condiţia de a fi tumorigenică, rizogenică sau saprofită. În 
ultimele două decade, Agrobacterium (Rhizobium) 
radiobacter este recunoscut ca fiind potenţial agent 
patogen uman responsabil pentru infecţii nosocomiale, în 
special bacteremii, peritonite şi infecţii ale tractului urinar 
(Amaya şi Edwards, 2003; Chen şi colab., 2008; Edmond şi 
colab., 1993;  Paphitou şi Rolston, 2003). Bacteremiile sunt, 
de obicei secundare, datorate utilizării dispozitivelor 
intravenoase (Chen şi colab., 2008, Cipe şi colab., 2010; 
Giammanco şi colab, 2004). De asemenea, tulpini de A. 
radiobacter au fost găsite în tractul respirator al pacienţilor 
cu fibroză cistică (Coenye şi colab., 2002). 

 
 
 
 
 



8 

1. ISTORIC 
 

Boala tumorală la plante cunoscută ca fiind cancerul 
bacterian nu a fost cunoscută sub acest nume până în 
perioada secolului al XIX-lea. Astfel cercetătorul Clarence I. 
Kado, în lucrarea ”Historical account on gaining insights on 
the mechanism of crowngall tumorigenesis induced by 
Agrobacterium tumefacience”  a prezentat faptul că primele 
descrieri privind manifestarea bolii au fost făcute de 
Malpighi în anul 1679, dar care credea că această creștere 
extraordinară este produsă în mod spontan.  

La nivel internaţional, bacteriile au fost evidenţiate ca 
agenți fitopatogeni la sfârşitul secolului al XIX-lea, când au 
apărut primele preocupări care au pus bazele unei noi 
științe, fitopatologia respectiv, bacteriologia-fitopatogenă.   

În literatura de specialitate se face mențiunea potrivit 
căreia, preocupări în acest sens au fost inițiate de biologul T. J. 
Burrill în anul 1878, în Statele Unite ale Americii. Acesta, prin 
observațiile și cercetările efectuate, a pus în evidenţă 
caracterul patogen al bacteriozelor la zambilă şi măslin. 
Bacteriile evidenţiate de T. J. Burrill au fost considerate 
patogeni ai plantelor odată cu prima semnalare a bacteriozei 
focul bacterian al rozaceelor după care, cercetările în 
fitopatologie s-au intensificat, fiind descrise noi bacterioze. 

Agentul patogen Agrobacterium sp. a fost izolat prima 
dată din tumori în anul 1897 de către Fridiano Cavara la 
Napoli, în Italia. Bazele ştiinţifice ale acestui domeniu au 
fost consolidate ulterior de Smith în anul 1896, care a izolat 
şi caracterizat bacteriile patogene la plantele de castraveţi, 
fasole, cartof şi prun.  
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La începutul secolului XX, cercetările au luat amploare 
în Germania, Franţa, Italia, SUA, înființându-se și primele 
laboratoare specializate. Astfel, informațiile științifice au 
fost completate prin cercetările realizate de F. Hedges şi W. 
H. Burkholder. 

Pe plan naţional, primele cercetări de bacteriologie au 
fost iniţiate la începutul secolului XX (după Primul Război 
Mondial) de V. Ghimpu, A. Racoviţă, A.V. Alexandri şi T. 
Săvulescu, care au realizat descrierea simptomelor 
provocate de agenții patogeni la plantele bolnave. 

În anul 1962 a fost înfiinţat Laboratorul de 
Bacteriologie Fitopatogenă în cadrul Secţiei 
Independente şi de Protecţia Plantelor din Institutul 
Central de Agronomie din Bucureşti, care ulterior, a 
devenit Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru 
Protecţia Plantelor Bucureşti, unde au fost realizate 
cercetări foarte importante în cadrul Colectivului de 
Bacteriologie condus de V. Severin (Severin şi Dejeu, 1994; 
Docea şi Cristea 2003). Ulterior, cercetări de bacteriologie 
fitopatogenă la speciile de plante horticole s-au realizat la 
Institutul de Cercetări pentru Legume şi Flori şi la 
Staţiunea de Cercetări Viticole Dragăşani.  

Pe plan internaţional, prima semnalare a bolii, 
respectiv a cancerului bacterian a fost realizată în Franța de 
către Fabre și Dunal în anul 1853. Manifestarea acestei boli a 
fost observată și în Germania, după unii autori în anul 1822, 
iar după alți autori în anul 1870, fără să i se cunoască 
etiologia. Aceștia au considerat că apariția tumorilor este 
determinată de unii factori non-parazitari și a fost încadrată 
ca manifestare fiziologică, fiind cauzată de excesul de 
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umiditate și de condițiile improprii de cultivare a plantelor 
pe soluri grele, reci, compacte, cu exces de umiditate datorat 
băltirii și/sau aportului freatic (Bobeș și colab, 1972). 

Stabilirea etiologiei bolii cancerului bacterian s-a 
realizat abia în anul 1920, când a fost atribuită bacteriei 
Agrobacterium tumefaciens. 

Cancerul bacterian este întâlnit la toate speciile de 
plante dicotiledonate şi se consideră că, gradul de atac al 
bolii este foarte mare (Keane și colab 1970). Viţa de vie este 
afectată de această boală aproape în toate ţările 
cultivatoare şi, îndeosebi, în zona temperată, unde 
condiţiile climatice favorizează evoluţia bolii. 

În România, cancerul bacterian fost semnalat pentru 
prima dată de Traian Săvulescu în anul 1928 în judeţul 
Argeş, prin descoperirea unor tumori pe rădăcinile unor 
plante tinere de măr în judeţul Argeş.  

Cercetările au fost continuate și aprofundate de C. 
Rafailă și colaboratorii, N. Zinca, A. Popescu  și colaboratorii 
care au  descris simptomele produse de boală și evaluat 
acțiunea inhibitoare exercitată de patogen asupra 
dezvoltării plantelor.  În  anul  1971,  Zinca a  realizat  un  
preparat bacterian pe  baza  unei  tulpini avirulente  de  
Agrobacterium, brevetat  sub denumirea de BIOZIN, care 
conferă plantelor de viță de vie o bună protecție față de 
infecțiile tulpinilor virulente de Agrobacterium. 

Cercetările recente sunt îndreptate în principal pe 
identificarea mijloacelor biologice de combatere a 
cancerului bacterian (Pamfil şi colab. 2008; Vizitiu şi colab. 
2012; Vizitiu, 2016). 
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2. TAXONOMIE 
 

Speciile genului Agrobacterium (incluzând speciile 
tip) sunt încadrate taxonomic astfel: Încrengătura: Bacteria, 
Subîncrengătura: Proteobacteria, Clasa: Alpha 
Proteobacteria, Ordin: Rhizobiales, Familia: Rhizobiaceae, 
Genul: Agrobacterium (Smith şi Townsend 1907; Conn 
1942), fiind situate ca sinonime cu genul Rhizobium (Young 
şi colab., 2001), conform listării de mai jos (tabelul 1). 

 
Tabelul 1. Specii patogene de Agrobacterium  

Denumire veche Denumire actuală Simptome 
Agrobacterium 
larrymoorei 

Rhizobium larrymoorei 
(Young şi colab., 2001) 

tumori 
aeriene 

Agrobacterium 
radiobacter  
(A. tumefaciens) 

Rhizobium radiobacter 
(Young şi colab., 2001) 

tumori 

Agrobacterium 
rhizogenes 

Rhizobium rhizogenes 
(Young şi colab., 2001) 

rădăcini 
păroase 

Agrobacterium rubi 
Rhizobium rubi  
(Young şi colab., 2001) 

tumori 

Agrobacterium vitis 
Rhizobium vitis 
(Young şi colab., 2001) 

tumori 

 
Spre deosebire de genul Rhizobium, speciile de 

Agrobacterium nu formează noduli simbiotici pe rădăcinile 
plantelor, cu excepția cazului în care acestea conțin un 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rhizobiaceae
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plasmid Sym sau alt element transpozabil cu gene de 
nodulare. 

Denumirea generică de “agrobacterii” poate fi 
utilizată pentru speciile de Rhizobium care induc formarea 
de tumori, în acelaşi mod în care termenul “rizobii” este 
utilizat pentru speciile de Rhizobium care produc nodulare. 

 
2.1 SPECII ŞI BIOVARURI 

 
În urma analizei nomenclatorului cu privire la 

grupurile din cadrul genului Agrobacterium, Farrand și 
colab. (2003) și-au exprimat preferința față de 
nomenclatura utilizată inițial de Keane şi colab., (1970), 
elaborată ulterior de Kerr şi Panagopoulos (1977), în care, 
grupurile au fost diferenţiate, în cadrul genului, în 
biovarurile 1, 2 și 3. Aceste studii au arătat că diferențele 
fenotipice nu erau în concordanţă cu populațiile patogene, 
ceea ce a determinat diferențierea în cadrul genului la nivel 
infrasubspecific ca biovar, în timp ce denumirile speciilor 
au fost păstrate pentru populațiile patogene. Atunci când s-
a propus această nomenclatură, s-a crezut că abilitatea și 
manifestarea patogenicităţii la plante reprezintă o 
componentă substanțială a fenotipului bacterian care, deși 
este încă insuficient descoperit, ar constitui în cele din 
urmă un indiciu pentru denumirea speciilor. 

Au fost propuse mai multe variante de taxonomie 
pentru speciile de Agrobacterium (Holmes și Roberts, 1981; 
Holmes, 1988; Ophel și colab., 1990) în care, biovarurile 1, 
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2 şi 3 sunt înlocuite cu speciile A. tumefaciens, A. rhizogenes 
respectiv, A. vitis. 

Denumirea de biovar pentru genul Agrobacterium a 
fost continuată aproape exclusiv în literatura de 
specialitate a taxonomiei pentru genul Rhizobium până în 
jurul anului 1994, după care, nomenclatura speciilor a fost 
din ce în ce mai acceptată (Rome şi colab., 1996; Amarger şi 
colab., 1997; Chen şi colab., 1997). 

Farrand și colab. (2003) nu acordă o atenție detaliată 
utilizării termenilor tumefaciens, rhizogenes și vitis la 
speciile descrise pe baza unor caractere stabile, dar fără a 
include patogenitatea. Acest lucru poate apărea ca urmare a 
lipsei de a face distincţia între specii, ca grupuri taxonomice 
și epitete de specii, ca nume. În conformitate cu Farrand și 
colab. (2003), denumirile ar trebui să fie "semnificative" și 
"ar trebui să fie concepute pentru o recunoaștere și 
reamintire ușoară", cu alte cuvinte, denumirile trebuie să 
fie descriptive și informative. Exista un intens obicei de a 
propune nume pentru bacterii care să descrie un caracter 
semnificativ al taxonului. Totuși, astfel de epitete 
descriptive pot face referire la unul sau mai multe caractere 
care nu sunt neapărat prezente la toți membrii taxonului, în 
special dacă reviziile ulterioare duc la disocierea între 
descrierea unui taxon și elementul descriptiv la care se face 
referire prin nume. De exemplu, atunci când au fost 
propuse inițial denumirile de Agrobacterium și Rhizobium, 
se considera că se referă la ‘bacteria de câmp’ respectiv, la 
‘bacteria de rădăcină’. Numele de specii pot fi cel mai bine 
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considerate ca fiind substantive proprii, uneori inițial cu 
semnificații descriptive, dar acum nu mai mult de etichete 
nomenclaturale. Această neînțelegere a fost analizată în 
detaliu în lucrarea lui Young (2000b). 

Genul Rhizobium (Agrobacterium) este divizat în 
specii, bazate în mare măsură, pe proprietăţile patogene 
deşi, unele caracteristici fiziologice sunt corelate cu 
patogenitatea. 

Majoritatea speciilor sunt: 

R. radiobacter (nepatogen, avirulent), 
R. tumefaciens (agentul cauzal al producerii de tumori), 
R. rhizogenes (agentul cauzal al producerii de rădăcini 
păroase - rizogeneza) şi,  
R. vitis (agentul cauzal al tumorilor şi necrozei viței de vie). 

Există, de asemenea, specii mai puţin studiate cum ar  
fi R. rubi şi R. larrymoorei, izolate din tumori de trestie de 
zahăr şi ficus, fără impact patogenic (Jarvis şi colab., 1996; 
Szegedi şi colab., 2005). 

Agrobacteriile sunt clasificate în 3 biovaruri pe baza 
proprietăţilor fiziologice şi anume:  

 biovarul 1, care include cele mai multe specii de R. 
tumefaciens, care nu au cerinţe în ceea ce priveşte 
factorii de creştere, prezintă toleranţă la 2% NaCl, 
majoritatea produc 3-ketolactoză şi acid din diferite 
surse de carbon (manitol, adonitol, dulcitol, melezitoză, 
etanol, arabitol). Unele tulpini ale biovarului 1 au 
abilitatea de a creşte la 370C deşi, îşi pot pierde 
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plasmida-Ti şi, implicit virulenţa, când sunt incubate la 
această temperatură.  

 biovarul 2, include majoritatea tulpinilor de R. 
rhizogenes, care necesită biotină ca factor de creştere, 
nu prezintă toleranţă la NaCl 0.5%, nici la temperatura 
de 370C. Unele tulpini ale biovarului 2 pot creşte pe 
mediu cu tartrat producând alcali. Nu sunt 
producătoare de 3-ketolactoză. 

 biovarul 3, include majoritatea tulpinilor de R. vitis. 
Asemenea biovarului 1, tulpinile biovarului 3 prezintă 
toleranţă la 2% NaCl însă, în general, nu cresc la 370C şi 
nu sunt producătoare de 3-ketolactoză, dar produc 
alcali din tartrat. Unele tulpini necesită biotină ca factor 
de creştere (tab. 2). 

 

Tabelul 2. Caracteristici utilizate în identificarea biovarurilor de 
Rhizobium (Agrobacterium), (după Kerr, 1986) 

Însuşire Biovar  
1 

Biovar 
2 

Biovar 
3 

A. rubi 

Creştere pe  medii selective: 
1A da - - - 
2E - da - - 
RS - - - da 
Factori de creştere: 
biotină nu da unele 

tulpini 
da 

acid pantotenic  - - - da 
acid nicotinic - - - da 
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Producere de 3-
ketolactoză  

majoritatea 
tulpinilor 

nu nu nu 

Toleranţă la 2% NaCl da nu da da 
Creştere la 370C da nu nu da 
Producere de acid din 
manitol 

da da da da 

Adonitol da da da da 
Eritritol nu da nu nu 
Dulcitol da da nu nu 
Melezitoză da nu nu nu 
Etanol da nu nu nu 
Arabitol da nu nu nu 
Producere de alcali din 
tartrat 

nu da nu da 

 
3. AGENTUL PATOGEN 

 
Rhizobium (Agrobacterium) tumefaciens (Young şi 

colab., 2001; Smith şi Townsend, 1907; Conn, 1942) este o 
bacterie de sol Gram-negativă, cu creştere aerobă, fără 
formare de endospori. Celulele au formă de bastonaşe, cu 
dimensiuni 0.6–1.0 x 1.5–3.0 µm, putând fi singure sau 
grupate. Motilitatea celulelor este dată de prezenţa a 3 - 6 
cili dispuşi peritrih. În mediile de cultură care conţin 
carbohidraţi, celulele produc mari cantităţi de polizaharide 
extracelulare, care dau coloniei un aspect voluminos. Nu 
produc acid sau gaz în mediile cu glucoză-peptonă, deşi o 
anumită cantitate de acid este evidentă în mediile sintetice; 
această ultimă observație se datorează, în mod obișnuit, 



17 

numai prezenței de CO2 care poate fi produs în abundență. 
Lichefierea gelatinei este lentă sau absentă.  

Pe medii agarizate uzuale, cum ar fi agar nutritiv sau 
YEM, coloniile de agrobacterii sunt, în general, alb-crem, 
netede, convexe, strălucitoare, rotunde, cu margine 
întreagă, mucoide. 

Pe mediu de cultură MG (Manitol-Glucozǎ) 
suplimentat cu telurit (K2TeO3), agrobacteriile sunt 
capabile să reducă teluritul, iar concentraţii de 200 mg/L 
ale acestui metal toxic permit creşterea selectivă a 
majorităţii agrobacteriilor (complexul de specii R. 
tumefaciens biovar 1, R. rhizogenes biovar 2, R. rubi, R. vitis, 
R. larrymoorei biovar 3), inhibând majoritatea saprofiţilor. 
După 3-5 zile de incubare, coloniile tipice de agrobacterii 
sunt negre datorită încorporării teluritului (fig. 1). 

 
 

  
Fig.1 Aspectul morfologic al coloniilor. a) colonii negre, tipice 

de agrobacterii, pe mediu MG cu Te; b) aspect colonii pe mediu 
YEM (cultură axenică) (foto: S. Dinu) 

 

A B 
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4. PATOGENITATEA 
 

Agrobacteriile se găsesc frecvent în sol, în regiunea 
denumită rizosferă (din jurul suprafețelor rădăcinilor), 
unde pare să supraviețuiască prin utilizarea exudatelor 
nutritive ale țesuturilor radiculare, până la 2 ani sau mai 
mult. Bacteria pătrunde în plantă numai prin locurile de 
rănire, care sunt provocate fie în mod natural de geruri în 
timpul iernii sau de insecte, fie sunt provocate în timpul 
lucrărilor mecanice şi manuale executate în plantaţii. 
Această cerință de rană poate fi demonstrată cu ușurință în 
condiții de laborator. De exemplu, figura 2A ilustrează 
plante tinere de tomate (Lycopersicon esculentum) infectate 
artificial cu o suspensie bacteriană de R. tumefaciens, prin 
înţeparea tulpinii cu un ac aseptic. Formarea tumorilor are 
loc după 5 săptămâni de la infecţie. Figura B reflectă un alt 
test de laborator, realizat pe discuri de morcov (Daucus 
carota) proaspăt secţionate, infectate cu suspensie 
bacteriană. După 3 săptămâni, se dezvoltă tumorete pe 
ţesutul meristematic din jurul sistemului vascular central.  
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Fig. 2  Inducerea tumorogenezei de tulpini de Agrobacterium 

A - pe plante de tomate (sursă: Malek Shams-Biochemical Testing, 
www.intechopen.com); B - pe discuri de morcov (foto: S. Dinu) 

 
În condiţii naturale, celulele motile de R. 

tumefaciens sunt atrase de porţiunile rănite ale plantelor 
prin chemotaxie (atracţia sau repulsia manifestată de unele 
organisme faţă de o substanţă chimică răspândită în mediul 
lor de viaţă). Această reacţie este un răspuns parţial la 
eliberarea de zaharuri şi alţi compuşi radiculari comuni, 
fiind prezentă chiar şi la tulpinile avirulente. Virulența 
tulpinilor patogenului cancerului bacterian este guvernată 
de gene care se află pe o plasmidă denumită Ti (tumour 
inducing), fiind influențată de factorii de mediu externi. 
Bacteriile virulente conțin una sau mai multe plasmide 
mari, dintre care una poartă genele pentru inducerea 
tumorilor și este denumită plasmida Ti. Plasmida Ti 
conține, de asemenea, genele care determină tipul gazdei și 
simptomele pe care le vor produce infecțiile la plante. Cu 
toate acestea, tulpinile care conţin plasmida Ti au un 
răspuns mult mai puternic datorită recunoaşterii 
compuşilor fenolici prezenţi în rană, cum ar fi 

A B 

http://www.intechopen.com/
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acetosiringona, care este puternic atractivă faţă de aceştia 
chiar la concentraţii scăzute (10-7 M). Astfel, una dintre 
funcțiile plasmidei Ti este aceea de a codifica receptorii 
chemotactici specifici, care sunt inserați în membrana 
bacteriană și permit bacteriei să recunoască locurile rănite. 
Acetosiringona joacă un rol important în procesul de 
infecţie deoarece la concentraţii mai mari (10-5 - 10-4 M) 
decât cele care iniţiază chemotaxia, sunt activate genele de 
virulenţă (Vir) situate pe plasmida Ti. 

Genele de virulenţă (Vir) coordonează procesul 
infecţios şi, în special: 
• producerea de proteine (permeaze) care sunt inserate 

în membrana  celulei bacteriene pentru absorbţia 
compuşilor virali (opine) care vor fi produşi de tumori; 

• determină producerea de endonuclează– o enzimă de 
restricţie – care excizează AND-ul plasmidial denumit 
ADN-T (ADN de transfer).  

Așa cum se arată schematic în figura 3, ADN-T excizat 
este eliberat de bacterie și pătrunde în celulele plantei, 
unde se integrează în cromozomi și impune funcționarea 
acelor celule. Mecanismul real de transfer este încă 
neelucidat, dar se pare că necesită un proces de 
condiţionare mediat probabil de producerea de citokinine 
(hormoni vegetali), de către bacterie.  
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Fig. 3 -  Modelul trans-infecţiei cu Rhizobium (Agrobacterium) 

A: celula de R. tumefaciens; B: genomul bacterian; C: plasmida Ti; a: 
ADN-T, b: gene Vir, c: originea replicării, d: opine; locaţiile AND T sunt 

arătate în secvenţa 1- 6; D: celula vegetală; E: mitocondrii; F: cloroplast; 
G: nucleu. O mitocondrie și un cloroplast reprezintă câteva dintre 

organitele care se găsesc într-o celulă vegetală 
(sursă: Chandres via Wikimedia Commons, 2008). 
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5. CICLUL BOLII ŞI EPIDEMIOLOGIE 
 

Tulpinile patogene de R. tumefaciens pot supravieţui 
ca saprofiţi (îşi procură hrana din substraturi organice în 
descompunere), în sol, până la doi ani sau mai mult. Atunci 
când o plantă gazdă din solul infectat este rănită aproape de 
linia solului de către insecte, prin transplantare sau prin 
orice alt mijloc, determină ca bacteria să se deplaseze 
chemotactic la locul leziunii și între celulele plantei gazdă. 
Ulterior, agrobacteriile stimulează celulele gazdă din jurul 
rănii pentru a se diviza rapid și neregulat, prin introducerea 
unui fragment propriu de ADN în cromozomii celulelor 
vegetale, cauzând atât supraproducția de citokinine și 
auxine care sunt regulatori de creștere pentru plante cât și 
de opine, care servesc drept nutrienți pentru agentul 
patogen. Țesutul rezultat este nediferențiat, de culoare alb 
sau crem, cu celule mono- sau polinucleate. Acest țesut 
continuă să se mărească prin diviziuni succesive și 
necontrolate determinând astfel formarea unei tumori pe 
rădăcina sau tulpina plantei, în funcție de locul inițial al 
leziunii. Bacteriile ocupă spaţiile intercelulare din jurul 
ţesutului tumoral periferic şi nu se găsesc în centrul tumorii 
care se extinde. Tumora nu este protejată de o epidermă, 
prin urmare, țesutul său este sensibil la agenți patogeni 
secundari, insecte și saprofiţi, care pot să-l degradeze. 
Ţesutul tumoral degradat devine brun sau negru, iar 
celulele patogene de R. tumefaciens sunt eliberate înapoi în 
sol, de unde pot fi transmise odată cu solul sau apa, sau pot 



23 

rămâne în sol ca inocul primar până în următorul sezon de 
vegetaţie (fig. 4). La plantele perene, cum este vița de vie, o 
parte din țesutul infectat poate să supravieţuiască și să fie 
re-populat de agrobacterii, chiar dacă tumora a fost 
excizată, determinând formarea unei noi tumori în sezonul 
următor, în același loc. 

 

 

 
 

Fig. 4 - Ciclul bolii la viţa de vie (după Burr şi colab., 1998)   
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6. SIMPTOMATOLOGIE 
 

Simptomele specifice atacului de cancer bacterian la 
viţa de vie sunt: 

 cancerul propriu-zis, care se manifestă prin tumori bine 
definite, de formă sferică sau ovoidală (fig. 5); 
 

 

Fig. 5 - Simptome de cancer bacterian la vița de vie. 
A - tumori pe scaunul butucului.  

B - tumori pe braț (Mihu și colab. 2010) 

 

 ariceala, care apare numai pe braţele mai vechi de un an 
şi pe tulpina viţelor la formele înalte. Se prezintă sub 
formă de proliferări continue formate din aglomerări de 
gale canceroase mai mici (tumorete) care acoperă 
porţiuni de diferite lungimi de-a lungul braţelor sau 
tulpinii (fig. 6). 

  
 

A B 
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Fig. 6 - Tumori secundare (ariceală) – proliferări continue pe brațe 
(Mihu și colab. 2010) 

 
La viţele tinere, tumorile apar la baza portaltoiului, la 

zona de calusare, de înrădăcinare şi la punctul de altoire. 
Mai târziu, tumorile apar pe butuc de regulă, pe elementele 
lemnoase pe care anual se fac tăierile de rodire. În prima 
fază, boala se manifestă sub forma unor umflături de 
dimensiuni mici (6-10cm) localizate pe rădăcină sau pe 
tulpină în apropierea liniei de demarcaţie a solului. 
Ocazional, apar tumori şi pe porțiunile aeriene ale 
plantei. Tumorile tinere, care deseori se aseamănă cu 
țesutul calusal, care este un ţesut cicatricial, sunt moi, 
oarecum sferice, de culoare albă până la crem. Pe măsură ce 
se învechesc, tumorile capătă o formă destul de neregulată 
devenind maro sau negre. Tumorile pot fi legate de 
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suprafața plantei gazdă doar printr-o porţiune îngustă de 
țesut sau pot apărea ca o umflătură a tulpinii, care nu este 
vizibil separată. Țesutul tumoral poate fi spongios și, 
datorită fragilităţii, se poate rupe pe toată suprafaţa, sau 
poate fi lemnos și asemănător cu un nodul.  

Pe aceeași plantă, pot să apară mai multe tumori care 
pot putrezi, de la suprafața țesutului plantei spre interior, 
complet sau parțial. La sfârşitul fiecărui an, majoritatea 
tumoretelor putrezesc şi cad, urmând să se formeze altele 
noi în sezonul următor. 

Apariţia de tumori secundare sau metastaze 
succesive, la o distanţa oarecare de tumora principală, este 
o caracteristică a manifestării cancerului bacterian. 

 
7. HABITAT (PLANTE GAZDĂ) 

 
Speciile de Rhizobium care induc formarea de tumori 

(agrobacteriile), sunt prezente de obicei în sol, în asociere 
cu rădăcinile plantelor, tuberculi sau tulpini subterane. 
Patogenul poate fi izolat din tumori, care sunt 
predominante la plantele altoite, la punctul de joncţiune 
cum ar fi viţă-de-vie, pomi fructiferi, trandafiri. În unele 
cazuri, bacteriile pot fi izolate din xilemul plantelor 
infectate de aceea, este adesea posibilă izolarea speciilor de 
R. vitis din viţe infectate.  

Deşi agrobacteriile sunt, în general, izolate din soluri 
şi plante cultivate bolnave, speciile care aparţin 
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biovarurilor 1 şi 2 pot fi găsite în asociere cu rădăcinile 
plantelor din terenuri necultivate (Bouzar și colab., 1987).  
În astfel de cazuri, cele mai multe studii efectuate cu 
agrobacterii au demonstrat că, majoritatea izolatelor erau 
nepatogene. Plantele care aparţin familiilor Solanaceae, 
Rosaceae, Fabaceae, Crassulaceae, Caesalpinaceae, 
Brassicaceae, Polygonaceae şi  Asteraceae sunt susceptibile 
faţă de R. rhizogenes care induce firozarea rădăcinilor. 
Experimentele efectuate în condiţii de laborator au arătat 
că, numeroase plante monocotiledonate şi dicotiledonate 
inferioare pot servi drept gazde. Plantele gazdă care sunt 
acumulatoare de fenoli tind să fie mai sensibile la infecţia 
cu R. rhizogenes, care este larg răspândit în întreaga lume 
însă, în mediu de cultură nu poate să crească la o 
temperatură mai mare de 30°C. 

S-a constatat că, aproximativ 40 specii de plante cu 
importanţă economică sunt afectate de cancer (Escobar și 
Dandekar, 2003).  Infecţiile pot să apară atât din sol cât şi 
din materialul de înmulţire infectat. 

În decursul secolului XX, cancerul bacterian a devenit 
o bacterioză cu semnificaţie majoră în pepiniere şi plantaţii, 
deşi în unele cazuri, de exemplu la cireşi, nu au fost 
demonstrate efecte negative (Garrett, 1987). În alte cazuri, 
cum ar fi viţa de vie, scăderea producţiei şi a creşterii 
vigorii plantelor ar putea ajunge la 40%, chiar şi în condiţii 
de climă moderată (Schroth și colab., 1988). Pagubele 
produse de cancerul bacterian sunt, în general mai severe 
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în zonele cu climă rece, cauzând adesea pierderea plantelor 
infectate (Burr și colab., 1998). 

În ultimele decenii, diseminarea bolii a crescut foarte 
mult datorită schimbului intensiv și comercializării 
materialului de înmulțire, latent infectat (Burr și colab., 
1998; Pionnat și colab., 1999). 

Este puţin cunoscut efectul bolii rădăcinilor păroase 
asupra plantelor afectate. Câţiva autori au argumentat că, 
formarea rădăcinilor secundare induse de R. rhizogenes 
poate avea efecte benefice asupra plantelor infectate. De 
exemplu, migdalii şi măslinii inoculaţi cu R. rhizogenes au 
arătat o rată de creştere mai bună, producţii ridicate şi o 
mai bună rezistenţă la secetă decât cei neinoculaţi sănătoşi 
(Strobel și Nachmias, 1985; Strobel și colab., 1988). Din 
această perspectivă, infecţia naturală sau artificială cu acest 
patogen reprezintă un potenţial beneficiu pentru 
agricultură, mai ales în zonele aride. Această abordare ar 
putea fi amendată prin introducerea stabilă a genelor care 
induc rădăcini păroase în plante, prin inginerie genetică 
(Rinallo și colab., 1999). 

Spectrul de plante gazdă al speciilor de Rhizobium 
(Agrobacterium) este determinat de factori de natură 
bacteriană şi vegetală. Printre aceştia, se numără genele de 
virulență bacteriană și oncogenele ADN-T, genele ulterioare 
din plante necesare transformării și formării tumorilor.  
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8. FACTORI FAVORIZANȚI 
 

Din cercetările efectuate în domeniu, rezultă că 
dezvoltarea tumorilor secundare (ariceala) este influenţată 
atât de potenţialul genetic şi vârsta plantaţiilor cât şi de 
factorii ecologici, atingând o frecvenţă de 10 – 40% la 
soiurile cele mai sensibile. Factorii edafici influențează 
semnificativ sensibilitatea plantelor la atacul agentului 
patogen. Plantele cultivate pe terenuri grele, umede şi reci 
au o sensibilitate crescută spre deosebire de plantele 
amplasate pe versanţii expuşi la soare, frecvenţa viţelor cu 
cancer fiind menţinută sub 3% (Zinca, 1969; 1971). 

Sub aspect genetic, plantele din speciile Vitis flexuosa, 
V. piasezkii şi V.amurensis sunt mai rezistente la cancerul 
bacterian comparativ cu soiurile de Vitis vinifera (Stoev şi 
colab.,1997). 

Conform cercetărilor lui Zinca (1970), în condiţiile de 
cultură din România, există soiuri de viţă de vie rezistente 
la boală cum ar fi: Feteasca regală, Furmint, Muscat Ottonel, 
Pinot gris, Zghihară de Huşi şi soiuri  foarte  sensibile: 
Chardonnay,  Afuz  Ali,  Ceauş roz,  Italia,  Merlot,  Muscat  
de Hamburg, Regina viilor (Ulea, 2003; Mihu și colab., 2010; 
Comşa, 2014 ). 

În dependenţă cu sensibilitatea la ger, soiurile de viţă  
de vie reacţionează diferit sub aspectul sensibilităţii faţă de 
atacul patogenului (Zinca, 1971; Comşa, 2014). Factorii 
climatici favorizanţi pentru apariţia  infecţiei şi evoluţia 
bolii sunt temperatura cuprinsă între 15-22°C, umiditatea 
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aerului de 75-80%, în special, în prezenţa leziunilor în 
scoarţă provocate de atacul insectelor, lucrări de tăiere 
(formare, uşurare, fructificare), grindină, ger, etc. (Zinca, 
1971; Mihu și colab., 2010).  

Dintre factorii nefavorabili dezvoltării bolii, cel mai 
important este lumina puternică, deoarece reduce evoluţia 
tumorilor. 

 
9. CĂI DE TRANSMITERE 

 
Bacteria patogenă poate supraveţui în sol mai mulţi 

ani, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice ale solului 
(Burr și colab., 1987, 1998). 

Răspândirea bacteriilor se realizează pe diferite căi: 
particulele de sol purtate de vânt, animale şi/sau oameni, 
apă, praf, coardele altoi provenite de la viţe bolnave, 
instrumentele folosite în procesul de altoire şi instalaţiile 
de forţare a viţelor, dacă nu sunt dezinfectate corespun-
zător, rănirea plantelor provocată de grindină, sau la 
lucrările tehnologice specifice (tăieri de formare și tăieri de 
rodire) și chiar la lucrări în timpul vegetației la butuc 
(cârnit, copilit), de echipamentele  agricole sau de insectele 
cu aparat de înțepat și supt care se hrănesc din țesutul 
frunzelor și lăstarilor viței de vie, etc. (Keane și colab., 
1970; Burr și colab., 1999). 

Când o plantă gazdă este rănită, din diferite cauze, în 
apropierea liniei de demarcaţie a solului, s-a constatat 
faptul că bacteria se mișcă chemotactic la locul leziunii, 
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instalându-se între celulele plantei gazdă. Aceste bacterii 
stimulează apoi celulele plantei gazdă înconjurătoare 
pentru a se diviza rapid și neregulat. 

Materialul viticol de înmulțire bolnav respectiv, viţele 
altoi și portaltoi, reprezintă una dintre cele mai importante 
surse de infecţie primară și, totodată, cea mai importantă 
cale de răspândire la distanțe mari a patogenului. Bacteriile 
se propagă sistemic în portaltoi și altoi prin intermediul 
plantelor mamă infectate provenite din plantaţiile mamă, 
sau prin solurile din pepiniere deja contaminate.  

Ca măsuri de profilaxie, se recomandă utilizarea de 
material săditor certificat, liber de patogen. De asemenea, 
se impun măsuri sanitare și de protecție pentru a limita 
amploarea infecțiilor. 

 
10. MĂSURI DE PREVENIRE ŞI CONTROL 

 
10.1 Înainte de plantare 

 
 Alegerea terenurilor cu o bună aerare şi drenare a apei; 

 Evitarea plantării în zonele predispuse la îngheț; 

 Tratatrea solului cu substanțe nutritive și var înainte de 
plantare, dacă este necesar, pentru a evita stresul 
plantelor de viță din cauza nutriției necorespunzătoare 
sau a pH-ului scăzut; 
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 Tratarea solului pentru nematozi și filoxeră, prin 
fumigare. Rănile cauzate prin hrănirea acestor dăunători 
oferă căi de intrare a bacteriilor; 

 Plantarea după o perioadă de cel puțin 5 ani, pe 
terenurile din care au fost desfiinţate plantaţiile vechi, 
unde boala a fost prezentă.  Acest lucru este important 
deoarece bacteriile pot supraviețui în resturile vegetale 
ale vechilor plantaţii până când acestea se descompun. 
Rata de reducere a inoculului din sol, prin lăsarea solului 
înțelenit sau cultivat cu alte culturi, diferă în funcție de 
cantitatea de resturi de vițe rămasă pe sol și rata lor de 
descompunere; 

 Înființarea de culturi agricole, cu predilecție plante 
monocotiledonate de ex. porumb sau grâu, timp de mai 
mulți ani, pe solurile infectate;  

 Folosirea la plantare a unui material săditor sănătos, de 
calitate, certificat, liber de patogeni. Cumpărătorul trebuie 
să specifice faptul că, doreşte un material săditor care să 
provină din plantații unde nu s-au semnalat simptome de 
cancer bacterian. Producătorii, la rândul lor, trebuie să 
promoveze producția de material săditor viticol certificat, 
liber de cancer  bacterian; 

 Folosirea unui material de înmulţire (coarde altoi şi 
portaltoi) la altoire şi înrădăcinare, liber de cancer 
bacterian, provenit din plantaţii sănătoase, care nu au 
manifestat simptome de boală; 
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 Folosirea de portaltoi cu rezistență la cancerul bacterian 
de ex. Riparia Gloire, în defavoarea celor sensibili de ex. 
Teleki 5C. Portaltoii rezistenţi pot reduce cantitatea de 
patogeni care apare pe altoii sensibili; 

 Folosirea soiurilor de viţă de vie mai puţin sensibile; în 
general, soiurile de Vitis vinifera sunt foarte sensibile; 

 După forțare, înainte de plantare în pepinieră, vițele se 
tratează prin îmbăiere în formalină 1% sau sulfat de 
cupru 1%,  timp de 5-10 minute. 

 Amplasarea şcolilor de viţe pe terenuri cu soluri uşoare, 
în asolamente de minim 4-5 ani cu plante de cultură mare 
cum ar fi porumb, grâu şi pe soluri libere de nematozi şi 
filoxeră; 

 Obligativitatea aplicării măsurilor de igienă sanitară în 
timpul prelevării, pregătirii și depozitării materialului de 
altoire. Cele mai multe răni se produc în timpul 
manipulării materialului de altoire. Prin implementarea 
măsurilor sanitare, infectarea acestor răni poate fi 
prevenită sau limitată; 

 Pregătirea materialului de înmulţire (coardele altoi) pe 
mese a căror suprafaţă a fost sterilizată/dezinfectată în 
mod regulat cu substanţe specifice; 

 Curăţirea și dezinfectarea zilnică a spațiilor de lucru; 
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 Îndepărtarea continuă și arderea sau compostarea 
tuturor resturilor rezultate în timpul procesului de 
înmulţire; 

 Tratarea materialului de înmulţire cu un produs chimic 
de ex.  benomyl (100g /100L apă), timp de cel puțin o 
oră, imediat după pregătire, apoi uscarea și plasarea în 
saci de plastic ventilați, pentru depozitarea la rece; 

 Inspecția amănunțită a stocului de pepinieră pentru 
simptomele de cancer bacterian. Nu se recomandă 
plantarea soiurilor susceptibile în soluri posibil 
contaminate cu agentul patogen. 

 
10.2 După plantare 
 

 Eliminarea, arderea sau compostarea materialului 
rezultat la tăieri, bolnav sau neviabil provenit din 
plantații, astfel încât să se reducă presiunea inoculului. 
Agrobacteriile supraviețuiesc pe materialul vegetal 
rezultat la tăieri sau pe cel bolnav/neviabil din plantaţiile 
de viţă, până la descompunerea acestuia. 

 Depistarea butucilor afectați din plantații, marcarea cu 
vopsea, curățarea și arderea părților afectate - în stadiul 
de repaus vegetativ al plantelor; tratarea cu soluție de 
sulfat de cupru (3-5%) pe locul unde au fost extirpate 
tumorile – primăvara, înainte de pornirea în vegetație; 
Prin îndepărtarea tumorilor, butucii nu sunt eliberați de 
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infecție, însă se constată o vigoare mai bună în creștere și 
rodire, satisfăcătoare pentru o perioadă de maxim 3 - 5 
ani. 

 Reducerea fertilizării cu azot în favoarea celor cu fosfor și 
potasiu pentru sporirea rezistenței plantelor. 

 Executarea tăierilor în uscat în perioade reci și uscate, cu 
foarfece care vor fi dezinfectate continu cu soluție de 
formalină 3-5% sau hipoclorit de sodiu 1%. 

 Reducerea la minimum a producerii de praf în timpul 
lucrărilor mecanice sau manuale efectuate în plantaţii. 

 Combaterea insectelor din plantațiile viticole care se 
hrănesc prin înțepat și supt ori masticat, care ar putea 
produce răni la plante. 

 În general, bacteriozele sunt greu de combătut datorită 
lipsei de substanţe chimice eficiente. Antibioticele ar 
putea fi utilizate în combaterea cancerului bacterian, dar 
sunt costisitoare, fiind utilizate la scară largă în terapia 
umană. O alternativă eficientă de combatere este 
utilizarea limitată a produselor pe bază de cupru, ca 
urmare a potențialului lor fitotoxic. Proprietăți curative 
s-au înregistrat și prin folosirea unui amestec de 2,4-
xilenol și metacrezol într-o emulsie ulei-apă, aplicată 
direct pe tumori. Dar, utilizarea acestei metode este 
limitatǎ de constrângeri de natură tehnică, respectiv 
costurile mari înregistrate cu forța de muncă.  
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 Experimente de combatere biologicǎ au fost realizate atȃt 
pe plan internaţional cȃt şi naţional, utilizȃnd tulpini 
avirulente (nepatogene) de Rhizobium vitis. De exemplu, 
tulpina ARK-1 de R. vitis a fost utilizatǎ ca tratament la 
butaşi ȋnrǎdǎcinaţi de viţǎ de vie, ȋnainte de a fi plantaţi 
ȋn cȃmp, prin imersarea rǎdǎcinilor ȋntr-o suspensie 
concentratǎ de celule avirulente, tratamentul reducȃnd 
semnificativ simptomele de cancer bacterian (Akira 
Kawagachi şi colab., 2017). De asemenea, Kerr şi colab., 
(1972-1980), au izolat tulpina K84 avirulentǎ de R. vitis 
din solul de sub coroana unui piersic bolnav, utilizatǎ ȋn 
combaterea tumorilor la diferite specii de plante gazdǎ 
din numeroase familii incluzȃnd Rosaceae, Juglandaceae, 
Compositae şi Salicaceae. Ȋn majoritatea experimentelor 
efectuate, eficacitatea de combatere cu aceastǎ tulpinǎ a 
fost chiar de 100%. Ȋn Australia, tulpina K84 este 
comercializatǎ mai ales pentru sȃmburoase, migdal şi 
trandafir (Maarten şi colab., 1991). Similar cercetărilor 
efectuate pe plan internaţional, în ţara noastră au fost 
realizate experimente de combatere biologicǎ a 
cancerului bacterian la viţa de vie cu tulpina avirulentǎ 
R3 de R. vitis, izolatǎ din lichidul de plȃns prelevat de la 
soiul Roşioară. Experimentele au avut loc  ȋn cadrul 
colectivului de bacteriologie al ICDPP Bucureşti, fiind 
ȋnregistrate eficacitǎţi de peste 90%. Aceste experimente 
au fost efectuate la Staţiunea Viticolǎ Odobeşti, Jud. 
Vrancea, în cadrul proiectului de cercetare în parteneriat, 
RELANSIN. 
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11. PREZENȚA CANCERULUI BACTERIAN ÎN 

PLANTAȚII DIN REGIUNILE VITICOLE BANAT, 
CRIȘANA ȘI DEALURILE MOLDOVEI 

 
În ultimii ani, viticultura din România a cunoscut o 

revigorare prin întinerirea plantațiilor şi creșterea 
considerabilă a suprafețelor cu viță de vie. La nivelul 
Uniunii Europene, România ocupă locul 5 cu o suprafață 
viticolă de peste 180.000 de hectare (6% din suprafața 
viticolă a UE), după țări precum Spania, Italia, Franța şi 
Portugalia. La producția de struguri și vin, România ocupă 
locul 6. 

Viticultorii au avut şansa de a obține finanțări 
europene nerambursabile pentru restructurarea şi 
reconversia exploataţiilor viticole prin Programul Naţional 
de Sprijin în sectorul vitivinicol implementat cu succes de 
România începând cu anul 2008. 

Măsura de restructurare/reconversie a podgoriilor a 
avut un impact major asupra sectorului vitivinicol, 
producătorii din România reuşind să modernizeze mari 
suprafeţe cu viţă de vie în conformitate cu cerinţele actuale 
ale pieţei. 

Totodată, prin această acțiune de mare amploare, a 
fost mijlocită utilizarea unor cantităţi mari de material 
săditor viticol adus din afara ţării, respectiv din spaţiul 
comunitar.  
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Institutul de Cercetare-Dezvoltare Pentru Protecția 
Plantelor București, în parteneriat cu Stațiunea de 
Cercetare-Dezvoltare Pentru Viticultură și Vinificație Miniș 
și Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Pentru Viticultură și 
Vinificație Odobești, implementează proiectul de cercetare 
ADER 4.1.2. cu titlul: Evaluarea impactului fitosanitar al 
materialului pentru plantare utilizat în programul de 
reconversie viticolă în România asupra plantațiilor tinere de 
viță de vie, cuprins în Planul sectorial pentru cercetare - 
dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-
2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020". 

În cadrul acestui proiect, în anii 2016 şi 2017, 
instituțiile partenere au supravegheat un număr de 52 de 
plantații viticole, înființate prin programul Naţional Suport 
de restructurare / reconversie viticolă în Romania, din 
diferite podgorii aflate în importante regiuni viticole din 
vestul şi estul Romaniei, respectiv Banat, Crișana și 
Moldova, cu scopul de a evalua prezența şi incidența 
cancerului bacterian şi a fitoplasmozelor. 

În regiunea viticolă a Moldovei, în anii 2016 şi 2017, 
au fost investigate 32 de plantaţii viticole localizate în 
podgoriile Odobești, Cotești, Panciu și Huși, dispuse în 
județele Vrancea, Vaslui și Buzău. Plantaţiile, de vârste între 
3 și 8 ani, au cuprins o mare varietate de soiuri și clone 
precum Muscat Ottonel, Sauvignon blanc, Pinot noire, 
Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Fetească Neagră, Riesling 
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de Rhin cl B68, Fetească albă E 99, Tămâioasă românească 
cl. 36 Pt., Traminer roz cl. 47. 

Marea majoritate a parcelelor au fost înființate cu 
material săditor viticol produs în țări membre UE, în 
suprafaţa de cca 70 ha, excepție făcând 3 parcele viticole cu 
soiul Tămâioasă românească și Muscat Ottonel în suprafaţa 
de cca 10 ha, înființate cu material săditor produs în țară.  

Portaltoii folosiți sunt selecții clonale din soiurile 
Kobber, Berlandierii x Riparia, Openheim 4, dar sporadic, a 
fost folosită și selecția Teleky. 

Datele obţinute în 2016 în zona viticolă Dealurile 
Moldovei au arătat faptul că, în peste 87% din plantațiile 
investigate, s-au observat manifestări ale cancerului 
bacterian. Observațile efectuate în luna iunie au scos la 
iveală prezența unui număr de plante cu simptome 
specifice cancerului bacterian, tumorete și/ sau ariceală pe 
elementele lemnoase (tulpină, elemente multianuale-
cordon și coarde anul 2), bănuind faptul că acestea au fost 
dezvoltate anterior, probabil în anul 2015 sau chiar 
anterior acestui an. Procentul de plante afectate a fost 
cuprins între 0,41 și 1,91%. 

Datele înregistrate în luna august au arătat o creștere 
procentuală a plantelor afectate, pragul maxim fiind de 
5,3% într-o plantație cu Fetească Neagră pe portaltoiul 
Kobber 5BB, material săditor de proveniență din Austria. 

La observațiile efectuate în luna septembrie, de 
asemenea, s-a constatat o creștere a plantelor cu modificări 
specifice cancerului bacterian, fapt care a condus la 
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concluzia că evoluția bolii a fost în dinamică. Procentul 
maxim de plante afectate s-a ridicat la 8,81% în plantația cu 
Fetească Neagră. Restul plantațiilor au arătat grade diferite 
de plante cu modificări, între 1 si 3,36%, la 43,75% din 
plantații, sub 1%, la 37,55% din plantații. 

Din datele comparative, s-a constatat faptul că în anul 
2016, manifestarea bolii s-a corelat pozitiv cu vârsta 
plantației,  astfel că incidența manifestării bolii a crescut 
odată cu vârsta plantației. 

S-a constatat, de asemenea, faptul că, numărul de 
plante infectate s-a corelat cu soiul de viță de vie. Astfel, în 
plantațiile înființate cu soiul Fetească Neagră, numărul de 
plante bolnave a fost cel mai mare, confirmând rezultatele 
din literatura de specialitate, conform cărora genotipul 
Fetească Neagră se manifestă ca fiind sensibil la atacul 
agentului patogen (Zinca, 1971; Ulea, 2003). 

Din datele înregistrate în cadrul studiului, nu s-a 
constatat o legătură între diferite tipuri de portaltoi și 
manifestarea bolii, considerâd astfel că tipul de portaltoi nu 
este un factor cu influență majoră în apariția și 
manifestarea bolii.  

Din informațiile științifice existente până la această 
dată, factorii bacterieni și factorii biotici sunt responsabili 
de incidența apariției și manifestării agentului patogen. 

Factorii biotici pot accelera sau reduce evoluția și 
manifestarea morfo-anatomică a agentului patogen. Unul 
din principalii factori biotici care influențează semnificativ 
evoluția agentului patogen este temperatura scăzută din 
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sezonul rece, cu precădere temperaturile scăzute situate 
sub pragul de rezistență a viței de vie, respectiv -16°C 
pentru mugurii de rod (ochii de iarnă), -20°C pentru 
coardele anuale și -22, -24°C pentru lemnul multianual.  

Din analiza datelor climatice ale zonei, în perioada 
noiembrie 2015 - martie 2016, minimele absolute ale 
temperaturii aerului au înregistrat valori cu mult peste 
mediile multianuale (-14°C în podgoria Odobești și -15,8°C 
în podgoria Cotești). Temperaturile de mai sus au fost 
înregistrate pe perioade extrem de scurte de timp și, în 
acest caz, nu au avut efecte distructive asupra lemnului 
anual și multianual, care să favorizeze dezvoltarea 
semnificativă a agentului patogen. Lipsa precipitațiilor în 
perioada rece (4,2 mm în luna decembrie, până la 11,6 mm 
în luna februarie pentru podgoria Odobești respectiv, 6,0 
mm până la 21,8 mm în podgoria Cotești), a fost încă un 
factor care a contribuit la o diminuare a manifestării 
virulenței și agresivității agentului patogen. Umiditatea 
relativă a aerului poate influența moderat evoluția 
agentului patogen însă numai în cazul în care valoarea 
acesteia depășește 85%. 

În perioada de vegetație (intervalul aprilie – 
septembrie 2016) un factor favorizant în dezvoltarea 
agentului patogen a fost reprezentat de precipitațiile 
abundente și temperaturile scăzute, manifestate pe 
parcursul perioadei de vegetație, dar cu precădere în 
perioada de maximă creștere și dezvoltare a viței de vie, 
respectiv în lunile mai-august. Din observațiile efectuate în 
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plantații s-a constatat apariția tumorilor dispuse pe portaltoi 
la nivelul solului, în contextul în care partea aeriană era 
complet distrusă, planta fiind practic moartă (Fig. 7). 

 

 
 

Fig. 7 – Manifestarea bacteriei patogene Rhizobium vitis,  
prin dezvoltarea de tumori pe portaltoi, la nivelul solului;  

(Mihu și colab. 2016) 
 
Anul agricol 2016-2017 s-a caracterizat prin 

temperaturi medii peste mediile multianuale, dar din punct 
de vedere meteorologic a crescut incidența variațiilor de 
temperatură, variații care s-au manifestat pe perioade 
foarte scurte de timp. Variațiile de temperatură s-au 
evidențiat prin amplitudine. Astfel, în aprilie 2017, după 
temperaturi diurne și nocturne peste media multianuală în 
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prima jumătate a lunii, care au influențat pornirea în 
vegetație a viței de vie, fenofazele îmugurit-dezmugurit, 
temperaturile au scăzut brusc în perioada 20-22 aprilie 
fiind însoțite de precipitații abundente sub formă de 
zăpadă. Nu s-au înregistrat pierderi semnificative de 
producție pentru ecosistemele viticole din județul Vrancea 
deoarece temperatura aerului nu a scăzut sub +0,6°C pe 
durata căderii precipitațiilor.  Foarte important, pentru 
zona Vrancea, a fost faptul că, pe parcursul nopților de 20 și 
21 aprilie, temperaturile nu au scăzut sub limita de îngheț, 
iar pe parcursul dimineții de 22 aprilie, după ora 10, a 
apărut soarele care a determinat topirea accelerată a 
zăpezii și acumularea unor grade de temperatură suficiente 
încât radiația nocturnă din nopțile care au urmat să nu 
producă pagube prin îngheț. 

Fenomene specifice înghețului s-au manifestat doar 
pe suprafețe restrânse situate la limita pădurii. În podgoria 
Huși, în această perioadă, pe plaiul viticol aferent văii 
”Recea” s-au înregistrat temperaturi scăzute până la -7,8°C, 
ceea ce a produs pierderea completă a mugurilor anuali și 
afectarea lemnului anual și multianual. 

Sub aspectul factorilor favorizanți în dezvoltarea 
agentului patogen care produce cancerul bacterian la vița 
de vie au fost identificate temperaturile negative care s-au 
manifestat pe perioade lungi de timp și la limita sau sub 
limita de rezistență a plantelor. S-a constatat faptul că, în 
sezonul rece 2016-2017, nu s-au înregistrat temperaturi 
scăzute semnificative care să afecteze plantele de viță de 
vie. Temperatura minimă absolută în ianuarie 2017 de -
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15,6°C, în podgoria Odobești și de -19,7°C, în podgoria 
Cotești, pe o perioadă foarte scurtă de timp (câteva 
minute), a creat condiții nefavorabile de dezvoltare a 
agentului patogen al cancerului bacterian.  

Lipsa precipitațiilor în perioada rece, a fost încă un 
factor care a contribuit la o diminuare a manifestării 
virulenței și agresivității agentului patogen. 

Umiditatea relativă în perioada rece a anului a avut 
valori sub limita minimă care influențează evoluția 
agentului patogen. 

Și în 2017 procentul de plante afectate de cancerul 
bacterian s-a corelat cu soiul și vârsta plantațiilor. Soiul 
Fetească Neagră a fost cel mai afectat, întărind concluzia că 
acest soi este cel mai sensibil la atacul agentului patogen. 

În anul 2017 manifestarea cancerului bacterian a fost 
extrem de sporadică prin tumorete și tumori de dimensiuni 
foarte mici. Pe tulpinile multianuale au fost evidențiate 
tumorile uscate, crescute în anul anterior. Din plantațiile 
investigate, 43,75% au fost afectate de boală, cu procente 
cuprinse între 0,36 și 3,75%.  

Plantele bolnave, debilitate sau moarte identificate și 
localizate în plantații au fost propuse pentru defrișare și 
distrugere prin ardere. 

În vederea detectării prezenței cancerului bacterian 
în regiunile viticole din partea de vest a Romaniei, 20 de 
plantații, înființate prin programul naționat de reconversie 
în viticultură, au fost investigate în anii 2016-2017. Acestea 
au fost distribuite în podgoriile Miniș-Măderat (județul 
Arad, regiunea viticolă a Crișanei), Recaș (județul Timiș 
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regiunea viticolă a Banatului) și Rătești (Satu Mare, 
regiunea viticolă a Maramureșului). 

Plantațiile au fost de la patru până la nouă ani de la 
înființare. Soiurile cultivate au fost Traminer roz, Cabernet 
Sauvignon, Riesling Italian, Fetească Neagră, Sauvignon 
blanc, Pinot noir, Burgund Mare, Chardonnay și Merlot.  

Materialul săditor viticol folosit la plantare a fost 
produs în Austria și Italia. Portaltoii folosiți au fost selecția 
Openheim 4,  SO4 și SO4 – 762/763. 

Din cele 20 de plantații analizate în regiunile viticole 
din partea de vest a României, două au prezentat plante cu 
tumori/tumorete cauzate de cancerul bacterian în 2016. 
Una din plantații a inclus soiul Riesling Italian (1,2 ha, an de 
înființare 2010) și cealaltă soiul Fetească Neagră (3,5 ha, an 
înființare 2011), ambele folosind material săditor din 
Austria. Proporția de plante afectate a fost de peste 25% 
încă din perioada de observații din primăvară. Multe dintre 
tumori au fost într-un grad avansat de uscare, fapt care a 
condus la concluzia că manifestarea activă a tumorilor s-a 
petrecut în perioada anterioară. Gradul de afectare cu 
cancer bacterian al celor două plantații a crescut în anul 
2017, la 38,9% la soiul Riesling Italian (podgoria Miniș) și 
la 36,8% soiul Fetească Neagră (podgoria Măderat). 

O a treia plantație afectată de cancer bacterian a fost 
detectată în anul 2017 în podgoria Măderat, care a inclus 
soiul Sauvignon blanc cu 16,5% plante afectate. Materialul 
săditor a fost de proveniență din Austria. 

Plantele afectate au fost marcate și propuse pentru 
defrișare și distrugere prin ardere. 
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12. MANIFESTĂRI ALE CANCERULUI 
BACTERIAN ÎN PODGORIILE DIN BANAT, 

CRIȘANA ȘI DEALURILE MOLDOVEI 
 

 
 

 
Fig. 8 - Riesling Italian, podgoria Miniș, anii 2016 și 2017 

 

2016 

2017 
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Fig. 9 - Riesling Italian, podgoria Miniș 2016 
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Fig. 10 - Riesling Italian, podgoria Miniș, 2016 
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Fig. 11 - Riesling Italian, podgoria Miniș, 2016 
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Fig. 12 - Riesling Italian, podgoria Miniș, 2016 
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Fig. 13 - Fetească Neagră, podgoria Măderat, 2016 
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Fig. 14 - Fetească Neagră, podgoria Măderat, 2017 
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Fig. 15 - Fetească Neagră, podgoria Măderat, 2017 
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Fig. 16 - Fetească Neagră, podgoria Odobești, 2016 
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Fig. 17 - Fetească Neagră, podgoria Odobești, 2016 
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Fig. 18 - Fetească Neagră, podgoria Odobești, 2016 
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Fig. 19 - Fetească Neagră, podgoria Odobești, 2017 
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Fig. 20 - Fetească Neagră, podgoria Odobești, 2017 
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