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Introducere

Caisul este o cultură apreciată şi larg răspândită datorită fructelor destul de preţioase. 
Obţinerea de roade bogate şi fructe calitative este condiţionată de utilizarea  soiurilor 
rezistente la diferite boli, dăunători, condiţii nefavorabile ale mediului înconjurător şi 
materialului săditor sănătos în corespundere cu normele tehnice şi de calitate.

Pomicultura contemporană în ţările economic dezvoltate se bazează pe utilizarea 
tehnologiilor intensive de creştere a materialului săditor. Una din condiţiile principale 
ale tehnologiilor intensive, conform Normelor Internaţionale este utilizarea materialului 
săditor cu statut „liber de virusuri” ori „testat la virusuri”. ”Legea Pomiculturii” prevede 
transferarea pepinieritului Republicii Moldova pe baza materialului săditor pomicol 
liber de virusuri.

Este cunoscut, virusurile odată instalate în plantă aceasta nu poate   eliberată pe 
parcursul vieţii, metode chimice sau alte căi contra virusurilor nu există. Principalele 
metode de luptă contra virozelor ce afectează speciile pomicole sunt selecţia sanitară şi 
producerea materialului săditor liber de virusuri.

Scopul acestei lucrări este de a selecta clonele soiurilor omologate şi de perspectivă 
ale caisului libere de principalele virusuri mecanic transmisibile, ce au un impact 
economic negativ pentru plantaţiile mamă „nucleu”.

Materiale şi metode  

Ca material de studiu au servit pomii din plantaţia Sectorului pentru Încercarea 
de Stat a soiurilor de plante pomicole din c. Camenca, c. Zaim şi colecţia soiurilor de 
cais a Institutului de Pomicultură. Ca probe medii pentru testarea serologică au servit 
mugurii  orali, vegetativi,  ori şi frunzele tinere. Testarea la prezenţa virusurilor a fost 
efectuată conform recomandărilor Schemei Europene de Certi care a pomilor fructiferi 
[1]. Testările s-au efectuat prin metoda analizei imunoenzimatice (DAS-ELISA) [2]. 
Diagnosticurile au fost pregătite din antiserele obţinute anterior în laboratorul de 
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virusologie. Imunoglobulinele (IgG) au fost extrase prin metoda cromatogra că a nă. 
Conjugatele au fost obţinute prin legarea chimică a fosfotazei alcaline , în calitate 
de marcher, de IgG speci ce  ecărui virus în parte cu ajutorul aldehidelor glutarice 
[3]. Testările pentru virusurile: Plum Pox Virus (PPV) – virusul vărsatului prunului, 
Prune Dwarf Virus (PDV) – virusul pătării inelare clorotice a sâmburoaselor şi Prunus 
Necrotic Ring Spot (NRSV) – virusul pătării inelare necrotice a sâmburoaselor s-au 
efectuat prin varianta sandwich-ului dublu [1]. Pentru virusurile: Apple Clorotic Leaf 
Spot Virus (CLSV) – pătării clorotice la frunzele de măr şi Apricot Latent Virus (ALV) 
– virusului latent al caisului s-a efectuat prin varianta coctail [4]. Citirea rezultatelor 
testelor s-a efectuat la cititorul  rmei Sano -Paster la lungimea de undă de 405 nm.

Rezultate şi discuţii

Virozele, care afectează caisul, sunt cronice şi sistemice. Plantele infectate cu virusuri 
mai greu suportă condiţiile mediului înconjurător (seceta, gerurile) şi mai uşor pot   
afectate de fungi şi bacterii [9]. Începând cu anul 1995, la comanda de Stat, în Institutul 
de Pomicultură au demarat lucrările de obţinere a materialului săditor certi cat. Testul 
primordial în obţinerea materialului săditor liber de virusuri, conform recomandărilor 
Schemei Europene de Certi care a pomilor fructiferi, este testul serologic. Au fost 
testaţi câte 3-10 pomi, vizual lipsiţi de careva simptome, de  ecare soi cu caracteristicile 
corespunzătoare soiului dat, în dependenţă de gradul de infectare a soiului şi  solicitarea 
lui pe piaţă (tab.1). Prin testul serologic au fost selectate clonele libere de principalele 
virusuri mecanic transmisibile, care afectează caisul. Cu aceste capete de clone a câte 
2-3 pomi de  ecare soi, în dependenţă de însemnătatea lui a fost în inţată plantaţia 
aşa numitelor „plante iniţiale” cu statut „testat la virusuri”, testate anual, asigurând 
un control viguros pe parcursul vegetaţiei. Plantele la care apăreau careva simptome 
virotice sau în timpul testărilor se evidenţiau pozitive la careva virusuri au fost defrişate 
pentru a lichida sursa de infecţie şi a evita reinfectarea, deoarece primii pomi lipsiţi de 
simptome virotice pot conţine particule virale cu o concentraţie de sub pragul testului. 
Pomii soiurilor de cais din plantaţia „plantelor iniţiale” cu statut „testat la virusuri” au 
servit ca material pentru în inţarea plantaţiilor mamă „nucleu” de categoria „Prebază” 
şi „Bază”. 

Aceste plantaţii se a ă la o distanţă de 1000 m de plantaţiile de producţie, pentru a 
evita reinfectarea. În plantaţia de categoria „Prebază” din câmp se a ă câte 2 pomi de 
 ecare soi şi câte 1 pom din această categorie în depozitariu (o încăpere acoperită cu 
plasă cu ori ciile de 0,5 cm, astfel  ind protejat de insecte, vectori ai virusurilor). In 
plantaţia din categoria „Bază”numărul pomilor diferă în corespundere de însemnătatea 
soiului şi necesitatea lui pe piaţă.

Unul dintre cele mai des întâlnite virusuri cu un impact economic negativ la cais 
este virusul PPV. Pagubele provocate de acest virus sunt mai puţin evidente decât 
la prun însă totuşi mult depinde de tulpina virusului şi sensibilitatea soiului. Adesea 
lipsa simptomelor pe frunze ori fructe face ca aceasta să treacă cu vederea, cu totul 
neobservată, deşi pagubele sunt foarte mari. De obicei pe frunzele soiurilor sensibile 
apar linii şi benzi clorotice pe ţesuturile nervurelor secundare şi terţiare, sau nişte inele 
clorotice. Pomii infectaţi prezintă adesea scurgeri gomoase şi cu timpul aceşti pomi se 
usucă. 
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Tabelul 1.   Rezultatele testării serologice a pomilor soiurilor de cais la prezenţa 
virusurilor, vizual lipsiţi de simptome

Nr.
d.o

Denumirea soiurilor/
selecţiilor Numărul de 

pomi testaţi

Numărul de pomi infectaţi cu virusurile:

PPV PDV NRSV CLSV ALV

1. Bucuria 5 - - - - -

2. Melitopolskii 14792 7 - - - - -

3. Stark Early Orange 8 - - - - -

4. Silistra 4 5 - - - - 3

5. Silistra 252 3 - - - - -

6. Moldavskii iubileinîi 10 3 - - 1 -

7. Detskii 8 1 - 1 - -

8. Chişiniovskii rannii 5 - - - - -

9. Costiujenskii 5 - - - - -

10. Nadejda 5 - - - - -

11. Baderk 5 - - - - -

12. Moldavskii olimpieţ 5 - - - - -

13. Raduga 7 - - - - -

14. MVA 5 - - - - -

15. K 16 5 1 - - - -

16. NJA 42 4 1 - - - -

17. Krasnoşciokii 3 - - - - -

18. Olimp 5 - - - - -

19. Colorao 1 - - - - 1

20. Acord 3 - - - - -

21. Nr 1 3 - - - - -

22. CR 263 6 - - - - -

23. Sulina 3 - - - - -

24. Litoral 3 - - - - -

25. 3-6-50 3 - - - - -

26. 3-2-17 3 - - - - -

27. A-4-38 3 - - - - -

28. 3-6-53 3 - - - - -

29. Earliril 3 - - - - -

30. Nr 3 3 - - - - -

Pe fructe simptomele sunt sub forma de pete circulare uşor adâncite în pulpă. 
Fructele atacate se deformează, se maturizează neregulat şi cad timpuriu. Pulpa prezintă 
în interior bruni cări şi gome. Pe sâmburii fructelor pomilor infectaţi cu PPV apar pete 
inelare foarte evidente, care au un contur mai deschis la culoare faţă de culoarea maro 
a sâmburelui. 
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Pe cale naturală virusul PPV se transmite de mai multe specii de a de, seminţe şi 
polen.  Mecanic se transmite prin altoire, butoşire. Virusul vărsatului prunului contribuie 
la fenomenul de declin şi peire a caisului. Sa constatat, ca infecţiile mixte, în deosebi cu 
ALV, a unui pom din soiul Colorao au condus la uscarea acesta în scurt timp.  ALV a fost 
depistat pentru prima dată în lume în Republica Moldova la soiul Silistra 4, introdus din 
Bulgaria ca soi rezistent la diferite maladii [10].  ALV este serologic comun cu Virusul 
Strierii Tulpinii la Măr, ASPV – Apple Stem Pitting şi recent s-a determinat că este un 
virus nou pentru sâmburoase [5-7, 10-12 ].

Alt virus, care provoacă pagube esenţiale la cais este virusul PDV, ori altă versiune a 
Piticirii Prunului. La pomii infectaţi cu PDV pe trunchi şi ramurile de scelet apar scurgeri 
mari de gome. Lăstarii tineri nu se dezvoltă normal şi pier. Mugurii de asemenea sunt 
distruşi parţial în decurs de 4-5 ani. Apar singular lăstari lacomi în coroana pomilor. 
Această maladie se numeşte gomoza caisului [8]. Răspândirea şi dezvoltarea gomozei la 
cais în condiţii naturale depinde de sensibilitatea soiului şi desigur de tulpina virusului 
PDV.

Maladia rosetta caisului s-a dovedit a   provocată de virusul CLSV. Pomii afectaţi 
de acest virus dezvoltă rosete, cloroză şi în scurt timp parţial sau complet pier. Tot acest 
virus la unele soiuri provoacă deformarea fructelor. În general CLSV produce infecţii 
latente.

După cum am menţionat mai sus,  metoda de diminuare a pagubelor provocate 
de virusuri la speciile pomicole este utilizarea materialului săditor sănătos, liber de 
virusuri.

Concluzii

Indiferent de lipsa simptomelor virotice vizuale, utilizarea testului serologic a pus 
în evidenţă virusurile care afectează caisul.

Virusul ALV depistat de noi pentru prima dată la soiul Silistra 4 – ca virus nou 
pentru sâmburoase, nu este larg răspândit la soiurile de cais studiate.

În rezultatul studiului realizat au fost selectate clonele a diferitor soiuri omologate, 
de perspectivă şi selecţii de cais libere de principalele virusuri mecanic transmisibile: 
PPV, PDV, NRSV, CLSV, ALV.

În baza studiului efectuat se propun următoarele recomandări:

1. Pentru a obţine roade bogate şi de calitate la cais, pe lângă respectarea normelor 
agrotehnice recomandate pentru cais, o verigă importantă este producerea materialului 
săditor în pepinieră liber de principalele virusuri mecanic transmisibile.

2. Controlul viguros a plantaţiilor mamă „nucleu” prin observaţii vizuale şi testări 
serologice la principalele virusuri mecanic transmisibile, care afectează caisul pot evita 
pagubele în obţinerea producţiei bogate şi calitative.

3. Pomii de cais infectaţi din plantaţiile mamă „nucleu” trebuiesc defrişaţi; pomii 
soiurilor importate necesită măsuri de carantină  tosanitară, în primul rând să  e testate 
serologic la principalele virusuri mecanic transmisibile, care aduc pagube importante 
cu un impact economic negativ.
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Introducere

Adaptarea plantelor la condiţiile mediului ambiant este asigurată din contul 
mecanismelor  ziologice (adaptare  ziologică), iar a populaţiei de organisme – datorită 
modi caţiilor genetice, ereditare şi selecţiei (adaptare genetică) [16]. Sub in uenţa 
 uctuaţiei condiţiilor externe, plantele, pentru a păstra mai mult sau mai puţin echilibrată 
starea internă a proceselor vitale, se a ă într-o permanentă adaptare – deadaptare. Se 
ştie că, tensionarea condiţiilor de umiditate afectează în primul rând mediul apos intern 
al plantei, în virtutea continuităţii cu cel extern, ceea ce se răsfrânge asupra tuturor 
proceselor vitale [1; 2; 4; 5; 8, etc.]. La schimbarea umidităţii şi majorarea presiunii 
osmotice a soluţiei solului plantele reacţionează aproape instantaneu prin modi carea 
status-ului apei în tot organismul [7; 18; 23; 24].                                  


