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1. Stadiul actual al cercetărilor privind bolile prunului 

Bolile parazitare care produc pagube mari în plantaţiile de prun sunt 
reprezentate de viroze, bacterioze şi micoze. De asemenea declinul biologic al prunului, 
cauzat ciuperci lignicole s-a extins îngrijorător în plantațiile de prun la nivel mondial. 

2 Declinul biologic al prunului 

Etiologia și importanța declinului biologic 

Declinul sau degradarea pomilor începe în alburnul (stratul dintre scoarță și 
duramen) viu sau mort și întodeauna se răspândește până în duramen deoarece fungii 
care putrezesc lemnul (xilofagi) preferă această porțiune.mAcești fungi sunt 
caracterizați de faptul că afectează pomii în timp mai îndelungat, pe parcursul mai 
multor ani ducând la scăderea graduală a vitalității și sănătății pomilor adică la 
declinul acestora. 

Patogenii implicați în declinul biologic al pomilor fructiferi sunt reprezentați de 
Ganoderma sp. Hypoxylon deustum, Phellinus sp., Schizophyllum commune, Laetiporus 
species, Armillaria sp., Trametes versicolor. 

Cauzele apariției declinului biologic 

Declinul biologic este un fenomen complex favorizat în primul rând de rănile și 
lezunile care apar pe scoarța pomilor. În categoria factorilor cauzatori ai leziunilor pot 
fi incluși factorii biotici, abiotici și factorii antropici.  

Factorii biotici sunt reprezentați de virusuri și bacterii care produc leziuni la 
nivelul scoarței dar și simptome pe tulpini și ramuri.Insectele pot provoca leziuni prin 
acțiunea lor asupra țesuturilor tulpinii sau ramurilor. Ciupercile xilofage, pot să 
deprecieze lemnul producând fenomene de decolorare și pot să provoace și o 
degradare în profunzime. Factori abiotici. Temperatura și umiditatea sunt doi dintre 
cei mai importanți factori climatici care reglează dezvoltarea fungilor, apariția 
declinului și rata de declin al pomilor. Factorul antropic care influențează apariția 
declinului biologic al plantațiilor de prun și nu numai sunt reprezentați de utilizarea 
necorespunzătoare a utilajelor agricole prin care se pot răni pomii, tăieri anuale 
necorespunzătoare dar și pășunatul în plantațiile pomicole. 

Patogeni lignicoli implicați în declinul biologic 

Speciile de ciuperci patogene întâlnite frecvent la pomii cu simptom de declin, 
care produc uscarea ramurilor, putregaiuri și cancere fac parte din genurile: Nectria, 
Cytospora, Diplodia, Fomes, Polyporus, Ganoderma, Stereum, Schizophyllum etc. 

Metode de control al declinului biologic al prunului 
Controlul declinului biologic al pomilor se realizează tradițional prin metode 

culturale care să prevină condițiile de stres și să asigure o vigoare adecvată pomilor 
pentru a permite o vindecare rapidă a rănilor. Există și o serie de fungicide sistemice 
care au fost folosite pentru protecția rănilor din plantațiile de pomi fructiferi împotriva 
fungilor xilofagi. În ultimul timp controlul biologic al acestor ciuperci implicate în 
declinul biologic al plantațiilor a căpătat proporții mai mari.  

 Procesul de calusare 
Procesul de calusare este unul destul de complex. Calusul este un țesut alcătuit 

din celule nediferențiate, aparent dezorganizate ce apar ca răspuns la o rană sau 
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leziune de pe pom. Procesul de calusare este o metodă eficientă de a preveni infecția 
precum și pierderea de apă. Calusul derivă din diferite tipuri de celule având 
capacitatea de a regenera organe sau țesuturi sugerând că acestea pot fi polipotente. 

3. Obiectivele urmărite 

Obiectivele prezentei teze de doctorat au fost: urmărirea reacției 
mecanismelor biologice de apărare ale prunului și păstrarea integrității față de factorii 
care tind să dezechilibreze fiziologic funcțiile interne și să producă apariția declinului 
fiziologic, monitorizarea stării fitosanitare a plantațiilor de prun, urmărirea reacției 
plantei din punct de vedere fitopatologic și fiziologic după tratarea acesteia pe scoarță 
cu diferite substanțe convenționale și neconvenționale, eficacitatea izolării leziunilor 
prezente pe pomi, urmărirea mecanismului calusării și a procesului de infecție cu 
ciuperci xilofage în plantațiile de prun, stabilirea importanței tăierilor abuzive corelate 
cu infecția cu ciuperci xilofage în declanșarea declinului fiziologic al plantațiilor de 
prun 

4. Cadrul natural al zonei experimentale 

Câmpul experimental a fost situat în vecinătatea oraşului Reghin, judeţul 
Mureş. Parcela în care se află pomii din experienţă, de 1,15 ha, este dispusă vestic faţă 
de oraşul Reghin, la 4 km spre direcţia Cluj.  

5. Material şi metodă 

Material biologic 
Materialul biologic folosit a constat în patru soiuri de pun (Prunus domestica) 

şi anume: DeBistriţa, Stanley, Anna Spath și Silvia. 

Substanțe utilizate în experiența cu tratamente convenționale și 
neconvenționale 

Substanțele convenționale și neconvenționale utilizate în xperiență au fost apa 
de var, piatra vânătă, zeama bordoleză, Dithane DGD NEO-TEC, Previcur Energy, Aliette 
80 WG, rivanolul, bicarbonatul de sodiu, drojdia de bere.  

Suspensia de izolare a rănilor de pe scoarţă, este o soluţie, al cărei amestec 
este format din 3 l ulei limentar, 2 kg praf de hidroxid de calciu 200 g bicarbonat de 
sodiu, NaHCO3. 

Metode de cercetare 

Protocol experimentalpentru studiul efectului tratamentelor 
convenționale și neconvenționale asupra calusării 

Experienţele organizate sunt polifactoriale, în care se urmăresc 3 factori:A- 
anul cu 3 graduări: a1, a2, a3;B- soiul cu 2 graduări: b1, b2;C- tratamente fitosanitare 
cu 10 graduări: c1- c10. 

Monitorizarea stării fitosanitare 
Monitorizarea stării fitosanitare a plantațiilor de prun din zona Reghin a avut 

loc în 2012 luna iulie, pe o suprafață de 25 ha aflate în diferite forme de exploatație. 
După observarea simptomelor virotice, de pătare roșie și de ciuruire a frunzelor s-au 
făcut obervații cu privire la frecvența (F%), intensitatea (I%) și gradul de atac (Ga%) al 
patogenilor observați în plantație. 
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Monitorizarea calusării leziunilor 
Pe lângă aceste observații în experiențele efectuate s-au urmărit leziunile 

apărute pe soiurile luate în studiu dar și efectul calusării asupra apariției ciupercilor 
xilofage. În anul 2011 s-a realizat izolarea rănilor din plantație, răni datorate în marea 
lor majoritate tăierilor abuzive din plantație, care într-o oarecare măsură prezentau 
infecții cu ciupercile xilofage din specia Phellinus. Pe ramurile cosmetizate ale pomilor 
s-au măsurat calusările, în mm. 

Analizând reacția pH-ul scoarței în anul 2014 din două plantații una cu 
exploatare industrială (F1) și una cu număr minim de tratamente (F3) s-au luat probe 
de scoarță pentru determinarea pH-ului factor determinant în mediul de viață al 
ciupercilor. 

Rezultate şi discuţii 

Rezultate privind aplicarea de tratamente convenționale și 
neconvenționale asupra calusării 

În anul 2011, în cazul soiului de Bistrița cel mai eficient tratament a fost cel 
efectuat cu apă de var variantă care din punct de vedere statistic a înregistrat diferențe 
foarte semnificativ pozitive comparativ cu martorul. La polul opus cel mai puțin 
eficient tratament a fost cel din realizat la varianta V9, varianta cu argilă, unde 
suprafața calusată a fost de 0,77mm asigurată statistic prin diferențe semnificativ 
negative față de media experienței. 

În ceea ce privește soiul Stanley situația este diferită astfel că majoritatea 
tratamentelor aplicate nu au înregistrat diferențe asigurate statstic față de martor cu 
excepția variantei de tratament cu Dithane, unde s-au obținut diferențe foarte 
semnificativ pozitive și varianta cu drojdieunde s-au înregistrat diferențe foarte 
semnifiativ negative. 

În anul 2013, la soiul de Bistrița, cea mai eficientă variantă de tratament a fost 
varianta cu Dithane și cea mai scăzută eficiență au avut-o variantele experimentale în 
care s-au aplicat două subtanțe neconvenționale și anume argila și drojdia. 

În cazul soiului Stanley cele mai eficiente variante de tratament au fost acelea în 

care s-au aplicat produsele Dithane și Previcur. Din nou cea mai scăzută eficiență au avut-
o variantele experimentale în care s-au aplicat argila și drojdie. 

Influența tratamentelor, prezentată comparativ, în cei trei ani experimentali 
asupra calusării leziunilor la soiul de Bistrița scoate în evidență faptul că singurele 
variante de tratament la care s-au înregistrat diferențe asigurate statistic, între cei trei 
ani experimentali, au fost cele cu apă de var, piatră vânătă, Dithane și Aliette.  

Rezultate privind monitorizarea stării fitosanitare în 
plantațiile din zona Reghin 

Monitorizarea principalelor boli 
Principalele simptome foliare observate au fost cele virotice, de pătare roșie 

(Polystigma rubrum) și ciuruire bacteriană (Pseudomonas sp. și Xanthomonas sp.) iar 
principala specie xilofagă identificată a fost specia Phellinus igniarius. 

Urmărind frecvența simptomelor virotice în plantație putem observa care soi a 
fost mai sensibil la atacul anumitor virusuri. Frecvența simptomelor virotice la soiurile 
din plantațiile monitorizate a fost: soiul de Bistrița 97,27%, soiul Stanley 84,11%, soiul 
Anna Spӓth 42,57, Silvia 11,24%. 
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Cu privire la gradul de atac calculat în cazul pătării roșii cauzat de patogenul 
Polystigma rubrum acesta a înregistrat valori cuprinse între 0,07% la soiul Silvia și 
4,16% în cazul soiului de Bistrița. Diferențele dintre soiuri sunt susținute și de testul 
Duncan (Tabelul 6.7). 

Gradul de atac calculat în cazul ciuruirii pe frunze cauzată de Pseudomonas și 
Xanthomonas a fost cuprins între 0,50% la soiul Silvia urmat îndeaproape de soiul 
Stanley cu o valoare a gradului de atac de 0,57 % și 1,08% la soiul de Bistrița.  

Monitorizarea leziunilor existente pe scoarță 

Rezultatele monitorizării pomilor care au prezentat sau nu au prezentat 
leziuni, cu infecție sau fără infecție, cu calusare sau fără calusare, este prezentată în 
cele ce urmează: 

După analiza rezultatelor obținute putem afirma faptul că în cazul prunilor 
Anna Spӓth s-a înregistrat cel mai scăzut procent de pomi cu leziuni (23,61%) iar cel 
mai ridicat procent de pomi cu leziuni se poate observa la soiul Stanley urmat de de 
Bistrița și Silvia. 

În urma analizării datelor obținute prin monitorizarea pomilor cu privire la 
prezența sau absența infecției pe leziuni putem concluziona faptul că soiul Silvia a avut 
cel mai ridicat procentaj al lezinunilor ce prezintă infecție cu Phellinus (63,53%) urmat 
de soiul Stanley (49,64%). 

Aceste leziuni infestate sau neinfestate cu ciupercile xilofage pot prezenta sau 
nu fenomenul de calusare, în funcție de care leziunile pot fi calusate sau necalusate. 
Prin observațiile noastre am urmărit atât leziunile cu infecție cât și cele fără infecție 
xilofagă pentru a stabili nivelul de calusare de pe acestea. 

Așadar putem afirma faptul că infecția leziunilor cu ciuperci xilofage este un 
factor important în blocarea calusării sau în deranjarea mecanismelor care acționează 
pentru refacerea țesutului pe suprafața lezată. 

Rezultate privind izolarea leziunilor 
În cazul pomilor unde leziunile nu au fost izolate variantă considerată ca și 

variantă martor, în anul 2012, infecția cu Phellinus a avut o valoare procentuală de 
83,33% la soiul de Bistrița și de 91,66% la soiul Stanley. În anii următori toți pomii din 
varianta martor au  prezentat leziuni infestate în procent de 100%. 

La un an după aplicarea izolării (martie 2011 - septembrie 2012) pe nici una 
dintre aceste leziuni izolate nu s-au dezvoltat fructificații ale ciuperci xilofage Phellinus. 

În septembrie 2014 s-au înregistrat următoarele rezultate: La soiul de Bistrița 
a fost înregistrat un procent de 21,81% de pomi ce prezentau fructificații de ciuperci 
din genul Phellinus iar pe 22,2% din pomi s-au observat calusări pe suprafețele lezate. 
La soiul Stanley pe 31,97% din pomi au fost înregistrate fructificațiile ciupercii 
Phellinus ignarius și pe 0,8% din pomi au apărut calusări pe leziuni. 

 

7. Concluzii 

7.1. Concluzii privind aplicarea tratamentelor convenționale 
și neconvenționale 

Referitor la eficacitatea variantelor de tratament asupra calusării leziunilor 

prezente pepomi putem afirma faptul că varianta de tratament cu Dithane 75 a fost net 

superioară variantelor cu Previcur, rivanol, sulfat de cupru.  
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7.2. Concluzii privind monitorizare pe plantații 

În urma monitorizării plantațiilor deprun din zona Reghin am putut observa 

că în ceea ce privește bolile foliare putem afirma că în plantațiile exploatate industrial 

și în care se efectuează tratamente foiare după un plan bine definit rata apariției 

bolilor foliare este minimă sau zero. 

Anul exerimental 2012 a fost un an foarte secetor ceea ce a fost în defavoarea 

bolilor care se manifestă pe foliaj. 

7.3. Concluzii privind monitorizarea leziunilor 

În toate plantațiile monitorizate am putut observa existența leziunilor pe 

scoarță, tulpină, pe ramurile principale ale pomilor. Marea majoritate a leziunilor din 

plntații nu au prezentat infecții cu ciuperci xilofage, leziuni pe care calusarea a fost mai 

puternică comparativ cu lezinile infestate. 

Poziția mărimea, forma, profunzimea leziunii sunt factori importanți în 

fenomenul de calusare și de apariție a infecției. 

7.4. Concluzii privind infecția cu ciuperci xilofage 

Infecții cu ciuperca xilofagă Phellinus au fost observate în toate cele patru 

plantații monitorizateiar infecția cu Stereum s-a observat doar în cazul plantațiilor 

exploatate industrial. 

7.5. Concluzii privind calusarea 

Urmărind diferențele dintre calusarea realizată pe leziunile pomilor din cele 
două soiuri, de Bistrița și Stanley, putem afirma faptul că procentele de calusare au fost 
mai ridicate în cazul soiului Stanley.  

8. Originalitatea şi contribuțiile inovative ale tezei 

Prin descrierea procesului de infectie a ciupercilor xilofage in plantațiile de 

prun din zona Reghin tragem un semnal de alarmă privitor la prezența și rolul 

ciupercilor xilofage în declinul fiziologic al plantațiilor din țara noastră. 

Utilizarea de tratamente convenționale și neconvenționale aplicate pe scoarța 

de prun în vederea testării eficacității acestora împotriva infecției cu ciuperci xilofage 

și în ajutorul procesului de calusare a rănilor constituie de asemenea un element de 

originalitate. 

  




