Evoluţia atacului produs de bacteria
Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus
(putregaiul inelar al cartofului) în perioada 2004 - 2010

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus - putregaiul inelar al cartofului organism dăunător:
9 de carantină listat în Anexa I Secţiunea II a Directivei Consiliului
2000/29/EC transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr.
563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva
introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor
sau produselor vegetale în România;
9 cunoscut că apare în Comunitate şi relevant pentru întreaga Comunitate,
dar a cărui introducere şi răspândire in Comunitate este interzisă.
La nivelul Comunităţii Europene Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus este
reglementat de:
9 Directiva

Consiulului

93/85/CEE

amendată

de

Directiva

Comisiei

2006/56/CE care stabileşte măsurile de control în cazul depistării unui
focar. Această directivă este transpusă în legislaţia naţională prin Ordinul
ministrului nr.912/2004 modificat şi completat prin ordinul ministrului nr.
387/2007 privind controlul putregaiului inelar al cartofului. Aceste directive
au ca scop prevenirea introducerii organismului dăunător în Comunitate şi
în cazul apariţiei unui focar prevenirea răspândirii şi eradicării lui. In
prezent nu există nicio metodă chimică sau biologică pentru controlul
acestui organism dăunător. Cele mai importante componente ale strategiei
de control sunt menţinerea zonelor de producţie libere de Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus prin utilizarea cartofilor de sămânţă
certificati şi aplicarea strictă a măsurilor de control.
Răspandire:
•

în Uniunea Europeană este prezent în următoarele state membre: Austria,
Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Germania, Estonia, Finlanda, Franţa,
Danemarca, Grecia, Ungaria, Polonia, Spania, Anglia, Suedia şi Olanda;

•

Asia, America de Nord, America Centrală şi Caraibe, America de Sud.

•

în România primul focar a fost depistat în anul 2004.
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Plante gazdă:
Cartoful (Solanum tuberosum) este singura plantă gazdă importantă.

Poate fi

semnalat şi pe alte Solanaceae (tomate şi vinete).
Mod de atac:
• pe plante
Simptomele sunt foarte variate, greu de depistat şi pot fi uşor confundate cu cele
produse de alte organisme, cum ar fi: Phytophthora infestans, Verticillium albo-atrum,
Thanatephorus cucumeris sau cu simptomele produse de secetă.
Frunzele au marginile rulate spre interior, pierd din strălucire si treptat, îşi
schimbă culoarea de la verde – pal la gri- verzui apoi galben pentru ca in final să
devină brune şi necrozate.
Un climat cald şi uscat favorizează apariţia simptomelor. Observarea simptomelor pe
plante în câmp, se completează obligatoriu cu analiza în laborator a tuberculilor.
• pe tuberculi
Simptomele pot fi observate atunci când tuberculii sunt sectionaţi. Într-o faza
incipientă de contaminare, ţesutul din jurul inelului vascular apare sticlos şi înmuiat,
apoi se necrozeaza, tuberculii devin moi cu exudat bacterian abundant.
Mijloace de răspândire
Cele mai importante mijloace de răspândire ale acestei bacterii constau în :
-

utilizarea la plantare a cartofilor de sămânţă necertificaţi;

-

nerespectarea rotaţiei culturii şi în general a măsurilor ce se impun în câmpul
declarat contaminat;

-

nerespectarea măsurilor privind decontaminarea depozitelor, echipamentelor,
utilajelor contaminate;

-

eliminarea necorespunzătoare a deşeurilor si resturilor vegetale contaminate.

Metode de identificare şi confirmare
Acest organism de carantină poate fi depistat în laborator, prin teste de
imunofluorescenţă, care obligatoriu se completează cu teste de patogenitate
realizate prin inocularea pe plante test de vinete in urma carora se poate infirma sau
confirma prezenţa bacteriei.
Cartoful fiind o cultură susceptibilă de a fi infectată/infestată de numeroase
organisme de carantină, a fost supusă unei atente monitorizări fitosanitare în toate
statele membre ale Uniunii Europene.
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Metode de control:
Nu există metode de combatere chimice sau biologice pentru aceasta bacterie.
Atunci cand se confirma prezenta organismului se iau urmatoarele masuri:
•

declara contaminati tuberculii sau plantele, lotul, utilajele, vehiculele,
containerele, depozitele, ambalajele din care a fost prelevata proba, dar si
terenul de pe care au fost recoltatii tuberculii sau plantele;

•

determina intinderea contaminarii probabile prin contact cu elementele
declarate contaminate, inainte sau dupa recoltare, sau printr-o legatura avuta
cu acestea in sistemul de productie.

Cele mai eficiente metode de control:
•

eliminarea corespunzatoare a tuberculilor de cartofi contaminati (distrugere,
hrana animalelor dupa fierbere, prelucrare industriala) si probabil contaminati;

•

dezinfectarea depozitelor, echipamentelor, utilajelor, ambalajelor contaminate
etc.

•

carantinarea terenului contaminat pe o perioada de 3 sau 4 ani in functie de
masurile ce se aplica astfel:
o pe durata a 3 ani care urmeaza anului contaminarii declarate:
 se elimina plantele de cartof spontane si celelalte plante gazdă
spontane ale organismului; si
 nu se plantează şi nu se seamănă nici un tubercul, plantă sau
sămânţă de cartof; nici o altă plantă gazdă spontană a
organismului sau nici o cultura pentru care exista un risc
identificabil de raspandire a organismului;
 în primul sezon de cultivare a cartofilor (dupa 3 ani), si cu
conditia ca terenul sa fi fost gasit liber de plante spontane de
cartof si de alte plante-gazde spontane ale organismului, în
timpul inspectiilor oficiale, timp de minimum 2 ani consecutivi
înainte de plantare, se va autoriza numai productia de cartofi de
consum si tuberculii recoltati trebuie sa fie testati;
 în sezonul de cultura a cartofilor (dupa 4 ani) si dupa un ciclu
adecvat de rotatie, care trebuie sa fie de minimum 2 ani, se
autorizeaza plantarea cartofilor de samânta pentru productia de
cartofi de samânta sau de consum si se efectueaza inspectii
oficiale, sau
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o pe durata a 4 ani:
 se iau masuri de eliminare a plantelor spontane de cartof si a
celorlalte plante-gazde ale organismului prezente spontan; si
 terenul trebuie sa fie lasat si mentinut fie necultivat, fie ca pasune
permanenta si, în acest caz, este frecvent cosit scurt sau folosit
la pasunat intensiv;
 în primul sezon de cultivare a cartofilor, care urmeaza dupa
perioada de 4 ani si cu conditia ca terenul sa fi fost gasit liber de
plante spontane de cartof si de alte plante-gazde spontane ale
organismului, în timpul inspectiilor oficiale, timp de minimum 2
ani consecutivi înainte de plantare, se va autoriza productia de
cartofi de samânta sau de consum si tuberculii recoltati trebuie
sa fi testati;
•

terenurile probabil contaminate:
o

în timpul anului de cultura care urmeaza anului contaminarii declarate
fie nu se planteaza si nu se seamana niciun tubercul, planta sau
samânta de cartof sau nicio alta planta- gazda spontana a
organismului; sau samânta de cartof certificata poate fi plantata
numai pentru productia de cartofi de consum;

o

în timpul celui de-al doilea an de cultura care urmeaza anului
contaminarii declarate, numai samânta certificata sau cartofii de
samânta testati oficial pentru absenta putregaiului inelar, vor fi plantati
pentru productia de cartofi de samânta sau de consum;

o

cel putin în timpul celui de-al treilea an de cultura care urmeaza anului
contaminarii declarate, numai cartofii de samânta certificati sau
cartofii de samânta cultivati sub control oficial din cartofi de samânta
certificati vor fi plantati pentru productia de cartofi de samânta sau de
consum;

o

în timpul fiecaruia dintre anii de cultura mentionati anterior se iau
masuri de eliminare a plantelor spontane de cartof, precum si a altor
plante-gazda spontane ale organismului si în fiecare câmp cu cartofi
se efectueaza teste oficiale asupra cartofilor recoltati,
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Măsuri întreprinse:
- elaborarea si implementarea anuala a Programului national de monitorizare
fitosanitara a culturii cartofului incepand cu Campania agicola 2004-2005;
-

înştiinţarea şi implicarea în aceste programe de monitorizare si a altor instituţii:
Institutul Naţional de Cercetare, Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr
(INCDCSZ) - Braşov şi Federaţia Cultivatorilor de Cartof din România;

-

instruirea anuală a inspectorilor fitosanitari din cadrul unităţilor fitosanitare de
către experţi români şi comunitari cu participarea reprezentanţilor INCDCSZBraşov şi Federaţiei Cultivatorilor de Cartof din România;

-

controale oficiale pentru a verifica modul în care a fost înţeleasă şi respectată
legislaţia fitosanitară ;

-

informarea producatorilor de catre inspectorii fitosanitari din cadrul Unitatilor
Fitosanitare cu privire la reglementarile fitosanitare in vigoare.

Dificultăţi întâmpinate:
-

nu s- a putut demonstra că tuberculii declaraţi contaminaţi au fost folosiţi in
hrana animalelor după fierbere;

-

folosirea la plantare a cartofilor de sămânţa necertificaţi;

-

nerespectarea întocmai a masurilor de control impuse de legislaţia fitosanitara in
vigoare.

Având în vedere:
9

cresterea numărului de focare de Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus de la un an la altul;

9

raportul

2009/2010

al

Comisiei

Europene

privind

rezultatele

monitorizarii anuale a organismului Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus la nivelul Comunitatii;
9

recomandările misiunii FVO - DG(SANCO)/2010-8603 pentru evaluarea
controalelor fitosanitare la cultura cartofului şi a sistemului general de
monitorizare a organismelor dăunătoare (3-11 mai 2010) şi

9

situatia ingrijoratoare in care se afla cultura cartofului, in decembrie
2010 a fost elaborat Programul de eradicare şi prevenire a
răspândirii organismului daunator Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus (putregaiul inelar al cartofului).

In conformitate cu liniile directoare comunitare privind ajutorul in agricultura si
silvicultura in perioada 2007-2013 a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului
privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat
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producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii
cartofului, care in prezent se afla in procedura interna de aprobare.

Evolutia suprafetelor contaminate cu Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus cartof samanta (2004 – 2011)

CARTOF SAMANTA

Campania

Nr.
judetelor
cu focare

Nr.
producatori

Suprafata
totala
cultivata
(ha)

Suprafata
Suprafata probabil
contaminata (ha / contaminata (ha / %)
%)

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

5
5
5
6
5
8
6

5
9
6
12
16
12
15

1841
2789
2288
2004
940

48,5
188,5
98 (5,32 %)
66,5 (2,38%)
142,5 (6,2%)
66,3 (3,36%)
106,5 (11,32%)

0
21,25
25 (1,35%)
3,5 (0,12%)
38,5 (1,68%)
8 (0,39%)
498,6 (53,04)

CARTOF CONSUM
Campania

Nr. judetelor Suprafata
cu focare
totala
cultivata (ha)

Suprafata
(ha/%)

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

8
8
13
14
15
21
19

76,26
107,69
210,54 (0,12%)
111,26 (0,.51%)
88,15 (0,034%)
214,79 (0,10%)
82,32* (0,04%)

173634
214193
257861
211239
189658

contaminata Suprafata probabil
contaminata
(ha/ %)

0
50,5
0
63,75 (0,029%)
5,41 (0,002%)
51,2 (0,02%)
29,82* (0,01%)

*datele nu sunt inca definitive, urmeaza a fi stabilite in urma finalizarii analizelor de laborator
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