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INTRODUCERE
Cancerul bacterian al plantelor este o bacterioză cu impact economic important în
întreaga lume, având ca simptome hipertrofia şi hiperplazia celulelor vegetale, cu
formare de tumori pe rădăcină şi/sau la baza plantelor lemnoase cum ar fi: pomi
fructiferi, sâmburoase şi nucifere, dar afectează şi plantele ornamentale (trandafir,
margarete, specii de crizantemă), viţa de vie şi zmeurul. Proliferarea celulară se
datorează transferului de ADN de la bacteria patogenă la plantă, care este integrat şi
exprimat de genomul plantei (fig. 1). Cancerul la viţa de vie este cauzat de bacteria
Rhizobium vitis Ti (tumorogenică, biovar 3), care provoacă pierderi economice severe
în podgorii și pepiniere. Gestionarea bolii se bazează pe practici culturale și
tratamente clasice însă, rezistența crescândă a patogenului la aceste substanţe a
determinat accelerarea cercetărilor pentru identificarea de noi biocide cu spectru
larg. Eficacitatea produselor chimice, cum ar fi compușii pe bază de cupru sau alte
substanțe chimice și antibioticele, nu este suficientă prin urmare, este investigat tot
mai mult controlul biologic al tumorilor, care oferă o alternativă eficientă pentru
protejarea coardelor de viță de vie altoite și a celor cu leziuni.
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REZULTATE

❑ Co-inocularea tulpinilor vegetale cu tulpini bacteriene patogene / nepatogene
În urma testării amestecurilor 1:1 de celule patogene/nepatogene, s-a constatat că tulpini bacteriene potenţial antagoniste
nu au fost capabile să inhibe tumorogeneza.
❑ Testarea activităţii antimicrobiene a uleiurilor esenţiale
În cazul uleiurilor esenţiale de cimbru și mentă, testate prin metoda difuziei în disc, rezultatele au fost net superioare faţă de
sulfatul de streptomicină utilizat ca martor de referinţă (figura 3), în ceea ce priveşte efectul inhibitor și diametrul zonei de
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Figura 1. Mecanismul cancerului bacterian în țesuturile
plantelor. Tulpinile virulente de Rhizobium transferă ADN-T
monocatenar și câteva proteine virulente printr-un sistem de
secreție de tip IV bacterian, în celulele plantei gazdă.
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Testarea in vitro / in vivo a activităţii antimicrobiene a unor izolate bacteriene şi uleiuri esenţiale faţă de Rhizobium vitis.

MATERIAL ȘI METODE
❑ Co-inocularea tulpinilor vegetale cu tulpini bacteriene patogene/nepatogene, pe plante de tomate (Licopersicon
esculentum - fig. 2), utilizând metoda acului. O picătură de suspensie celulară mixtă în raport de 1:1 a fost inoculată în locul
rănit de pe tulpina plantei. După 30 de zile, s-au făcut observaţii cu privire la numărul de tumori dezvoltate în locurile lezate.
Martor negativ (plante infectate cu tulpina patogenă).
❑ Testarea activităţii antimicrobiene a uleiurilor esenţiale
–Inocul: tulpini de R. vitis izolate din tumori de Fetească Neagră şi Sauvignon Blanc
(material vegetal provenit de la Staţiunea Miniş, Arad)
–Uleiuri esenţiale: sunătoare (Hypericum perforatum), usturoi (Allium sativum),
ghimbir (Zingiber officinale), cimbru (Thymus vulgaris) şi mentă (Menta piperita).
–Metode:
difuzie în disc YEM agar, plăci Petri (Ø 85mm), 50μL inocul patogen
dispersaţi sub formă de plajă
fumigare
discuri hârtie de filtru/burete adeziv, sterile, plasate
central/capac placă Petri
Incubare 48h, la 28⁰C. Măsurare zonă de inhibiţie (mm).
Martor pozitiv – sulfat de streptomicină
Martor negativ – apă distilată sterilă
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R. vitis 1a-1d, prin metoda
difuzării în: (I) disc; (II) fumigare
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CONCLUZII
În urma testării amestecurilor 1:1
de celule patogene/nepatogene, s-a
constatat că tulpini bacteriene
potenţial antagoniste nu au avut
abilitatea de a inhiba tumorogeneza

Fig. 2. Testul in vivo pe plante de tomate

Cea mai bună activitate antibacteriană
faţă de izolatele de Rhizobium vitis a fost
observată la uleiurile esențiale de cimbru
și mentă, prin ambele metode testate,
comparativ cu streptomicina ca martor
pozitiv

Aplicarea extractelor vegetale conținând
uleiuri esențiale va fi semnificativ
promițătoare oferind o alternativă și
potențiale avantaje pentru combaterea
cancerului bacterian

Acest studiu a fost finanţat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ̶ MADR în cadrul Proiectului ADER 7.3.8.
“Cercetări privind bolile sistemice, fitoplasmozele și cancerul bacterian la viţa de vie, în vederea creșterii economice a
exploataţiilor viticole”

