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Îngălbenirea viței de vie de natură infecțioasă este una dintre cele mai grave boli ale viței de vie.
Patogenii asociați cu acest tip de boală sunt microorganisme numite fitoplasme (engl.
Phytoplasmas) clasificate provizoriu în genul Candidatus Phytoplasma (Ca. P.) a căror
descoperire a fost făcută în 1967 în România și Japonia. Fitoplasmele sunt bacterii fără perete
celular transmise de insecte, a căror viață se desfășoară în țesutul floemic al plantelor și
hemolimfa insectelor vectori. Cicadele care se hrănesc din țesutul floemic al plantelor realizează
răspândirea fitoplasmelor la vița de vie. Un complex de fitoplasme sunt asociate cu îngălbenirea
infecțioasă a viței de vie, dintre care două sunt cele mai importante, Flavescența aurie
(Flavescence doree) cauzată de fitoplasma cu același nume și Înnegrirea lemnului (Bois Noir)
cauzată de fitoplasma stolburului.

Scop, obiective: Evaluarea efectului aplicării operațiunii de recepare a butucilor de viță de vie 
bolnavi asupra reducerii infecției cu fitoplasma.

Material și Metode: În septembrie 2020, un număr de 26 de butuci din soiul Chardonnay grav
afectați de simptome specifice infecțiilor cu fitoplasmă au fost tăiați experimental la cca 30-40 cm
deasupra solului. Experimentul a avut loc într-o plantație înființată în 2012 în podgoria Miniș-
Măderat, plaiul Covăsânț. În 2021 toți butucii recepați au format lăstari fără să prezinte simptome
de fitoplasma. În primăvara anului 2022 la pornirea în vegetație, din lăstarii formați s-au păstrat
unu sau doi lăstari pentru formarea noului butuc. Evaluarea stării fitosanitarea a butucilor recepați
comparativ cu cei sănătoși s-a făcut prin observații perioadice în 2021 și 2022. Pentru a pune în
evidență diferența de potențial agroproductiv și modul în care s-au recuperat butucii recepați, în
perioada de recoltare s-a evaluat producția de struguri realizată per butuc recuperat comparativ
cu producția per butuc bolnav și butuc sănătos.
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Rezultate: În 2021, butucii recepați în 2020 au format lăstari noi cu foliajul sănătos fără să
prezinte manifestări ale simptomelor specifice îngălbenirilor fitoplasmice (colorarea frunzelor din
verde în galben, răsucirea frunzelor sau scurt-nodarea lăstarilor). În 2022, toți butucii recepați s-au
dezvoltat fără simptome de îngălbenire. Dintre aceștia, un procent de 90% au produs struguri
sănătoși în cantități variabile asemenea butucilor sănătoși, iar 10% nu au produs struguri.

Concluzii: Butucii de viță de vie identificți bolnavi în 2020 au fost recepați, ceea ce a condus la
recuperarea și redarea în producție în doar 2, în caz contrar, acești butuci trebuiau să fie eliminați
din plantație conform legislației Europene, plantarea altora ar fi fost costisitoare iar intrarea pe
rod în anul 4 de la plantare.
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