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NOTĂ
privind prima depistare a organismului daunator Ralstonia solanacearum
(Putregaiul brun al cartofului) in Romania

În urma analizelor efectuate de Laboratorul de Carantina Fitosanitara la
zece probe de tuberculi cartofi samanta, prelevate de inspectorii fitosanitari, din
judeţul Suceava conform ”Programului de monitorizare fitosanitară a culturii
cartofului, campania 2010-2011” s-a depistat bacteria Ralstonia solanacearum.
Ralstonia solanacearum (Putregaiul brun al cartofului) este organism de
carantina deosebit de periculos pentru cultura cartofului reglementat la nivelul
Comunitatii Europene prin:
- Directiva Consiliului 2000/29/CE transpusă în legislaţia naţională prin
Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 şi
- Directiva Consiliului 98/57 amendată de Directiva Comisiei 2006/63/CE
transpusă prin Ordinul ministrului nr. 586/2007 privind controlul bacteriei
Ralstonia solanacearum.
Răspandire
Ralstonia solanacearum este larg raspandit in zonele tropicale, subtropicale si
calduroase.
•
Asia (Israel, Turcia, China, India, Indonesia, Iran, Japonia); America de
Nord (Mexic), America Centrală şi Caraibe, America de Sud (Argentina,
Brazilia, Chile, Peru, Uruguai);
•
Conform rezultatelor monitorizarii efectuate de statele membre, in
campania 2009/2010 organismul Ralstonia solanacearum a fost depistata pe
cartofi in urmatoarele 9 state membre: Franta, Grecia, Germania, Ungaria,
Olanda, Slovacia, Spania, Suedia si Anglia.
Plante gazdă
Cartoful (Solanum tuberosum), tomatele (Lycopersicon lycopersicum), buruiana
(Solanum dulcamara), tutunul (Nicotiana tabacum).

Mod de atac
•
Pe plante – frunzele se ofilesc si in final se usuca
•
Pe tuberculi - simptomele pot fi sau nu vizibile, in functie de stadiul de
evolutie
al bolii. Simptomele pe tuberculi pot fi confundate cu cele produse de bacteria
Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Putregaiul inelar al cartofului). La
sectionarea tuberculilor infectati se poate observa un inel vascular de culoare
maronie-negricioasa iar in cateva minute dupa sectionare apare un exudat
cremos pe inelul vascular.
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 prezenţă bacteriei.
Metode de combatere
Nu se cunoaste o metoda chimica de combatere.
Conform prevederilor Ordinului ministrului nr. 586/2007 privind controlul
bacteriei Ralstonia solanacearum, in asteptarea infirmarii/ confirmarii
aparitiei suspectate se aplica urmatoarele masuri :
-se interzice circulaţia tuberculilor din loturile sau transporturile din care au
fost prelevate probele pana la finalizarea rezultatelor analizelor de laborator;
- se realizeaza o ancheta in vederea identificarea originii apariţiei suspectate.
-in cazul confirmarii prezentei organismului daunator se aplica urmatoarele
masuri:
Metodele de eliminare a tuberculilor contaminati sunt:
- incinerare;
- Folosirea tuberculilor de cartof în hrana animalelor după fierbere timp de
30 de minute (este important ca materialul să fie foarte bine fiert);
- Livrarea directă şi imediată a tuberculilor de cartofi la o fabrică de
industrializare a tuberculilor, care dispune de facilităţi de eliminare a
deşeurilor, autorizate oficial şi care au un sistem de dezinfectare a
spaţiilor de depozitare şi vehiculelor care părăsesc fabrica.
Masuri care trebuie impuse in fermele/ exploatatiile agricole desemnate
contaminate
In campurile contaminate, pentru urmatorii 4 ani de la inceputul urmatorului
sezon de cultivare (sau pe o perioada mai lunga daca cerintele nu sunt
indeplinite):
9 producatorii trebuie sa elimine plantele spontane de cartof;
9 nu se planteaza cartofi;

9 campul sau unitatea trebuie sa fie libere de plantele spontane de cartof
pentru cel putin 2 ani consecutivi inainte de plantarea primei culturi de
cartof. De exemplu daca campul nu este liber de plante spontane de
cartofi in anul 2 atunci cartofii pot fi plantati cel mai devreme in anul 6,
cu conditia sa nu se gaseasca plante spontane de cartof in anii 4 si 5.
In primul sezon de cultivare a cartofului dupa perioada prevazuta mai sus (de 4
ani sau mai mult):
9 producatorii trebuie sa planteze cartofi de samanta certificati oficial dar
numai pentru producerea cartofilor de consum;
9 cultura de cartof va fi monitorizata oficial in timpul perioadei de vegetatie
de inspectorii fitosanitari si la recoltare vor preleva probe de tuberculi
pentru analize de laborator in vederea depistarii infectiei cu Ralstonia
solanacearum.
Pentru urmatorii 5 ani de la inceputul urmatorului sezon de cultivare (sau pe o
perioada mai lunga daca cerintele nu sunt indeplinite) in campul contaminat:
9 terenul trebuie sa fie lasat si mentinut necultivat, fie ca pasune permanenta
si in acest caz, este frecvent cosit scurt sau folosit la pasunat intensiv;
producatorii trebuie sa elimine plantele spontane de cartof.
In primul sezon de cultivare a cartofului dupa perioada prevazuta mai sus (de 5
ani sau mai mult):
9 producatorii trebuie sa planteze cartofi de samanta certificati oficial fie
pentru producerea cartofilor de samanta sau consum;
9 cultura de cartof va fi monitorizata oficial in timpul perioadei de vegetatie
de inspectorii fitosanitari si la recoltare vor preleva probe de tuberculi
pentru analize de laborator in vederea depistarii infectiei cu Ralstonia
solanacearum.
Se impune aplicarea cu strictete a tuturor masurilor atat de catre autoritatea
fitosanitara cat si de catre fermieri pentru a pentru a stopa raspandirea
bacteriei si eradicarea focarului.
Pentru a veni in sprijinul fermierilor afectati, 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 producătorilor de cartofi
afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului, care in
prezent se afla in procedura interna de aprobare.

