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TESTAREA SUSCEPTIBILITĂŢII UNOR SOIURI DE CARTOFI CĂTRE SPECIILE DE
NEMATODE DITYLENCHUS DESTRUCTOR ȘI D. DIPSACI
Maria MELNIC, Dumitru ERHAN, Ştefan RUSU
Institutul de Zoologie
Testele vegetative de laborator au relevat nivelul de susceptibilitate a șase rase de cartofi cultivate în Moldova – Agata,
Romano, Irga, Albăstriu-mov, Kondor, Concorde – către nematodele din genul Ditylenchus: D. destructor, parazitul
obligatoriu la tuberculii de cartofi și D. dipsaci, parazitul obligatoriu la Allium, dar și în cultura usturoiului. Cel mai
înalt nivel de susceptibilitate la nematoda D. destructor au relevat soiurile de cartofi Irga și Albăstriu-mov. Procentul de
invazie a recoltei obținute a constituit 45-50% pentru Irga, fiind evaluat cu balul 4, ca soiuri serios infestate, și 50-70%
pentru Albăstriu-mov, evaluat cu balul 5, ca soiuri puternic infestate. Procentul de invazie la cele trei specii studiate –
Romano, Kondor și Concorde a variat între 11 și 28%, fiind apreciate cu balul 3, ca soiuri moderat infestate. Dintre
speciile mai puțin susceptibile sau cele mai rezistente la D. destructor s-a dovedit a fi soiul Agata. Nivelul de infestare a
constituit 8-10%, evaluat cu balul 2, care corespunde soiului slab infestat. Niciunul dintre cele șase soiuri studiate de
cartofi nu a fost infestat cu nematoda D. dipsaci, parazitul usturoiului, ceea ce denotă posibilitatea de a infesta cartofii
cu altă rasă de Ditylenchus dipsaci.
Cuvinte-cheie: susceptibilitate, cartofi, usturoi, nematozi Ditylenchus destructor, D. dipsaci, testarea.
TESTING THE SUSCEPTIBILITY OF SOME POTATO BREEDS TO D. DESTRUCTOR
AND D. DIPSACI NEMATHODA SPECIES
The laboratory vegetative tests revealed the level of susceptibility of six potato breeds cultivated in Moldova - Agata,
Romano, Irga, Albăstriu-mov, Kondor, Concorde, to Ditylenchus species – D. destructor, the obligatory parasite in the
potato tubers, and D. dipsaci, the obligatory parasite in Allium but also in the garlic culture. The highest level of susceptibility to D. destructor nematoda revealed Irga and Albăstriu-mov potato breeds. The percentage of invasion of the
obtained harvest constituted 45-50% for Irga, being evaluated with mark 4 as the seriously affected species and 50-70%
for Albăstriu-mov, evaluated with mark 5 as the largely affected species. The percentage of obtained harvest invasion of
those three studied species – Romano, Kondor and Concorde varied between 11 and 28%, being evaluated with mark 3
as moderately infested breeds. Less susceptible species or the most resistant to D. destructor proved to be Agata breed.
The level of invasion constituted 8-10%, evaluated with mark 2 which corresponds to the low-infested breeds. None of
those six studied breeds of potatoes were not infested with nemathoda D. dipsaci parasiting garlic, which denotes the
possibility of infesting the potatoes with other race of D. dipsaci.
Keywords: susceptibility, potatoes, garlic, nematodes Ditylenchus destructor, D. dipsaci, testing.

Introducere
Nematodele parazite la plantele de cultură cauzează pagube serioase de recoltă la nivel mondial. Pierderile
anuale provocate de nematodele parazite constituie 77 miliarde de dolari SUA (Sasser, Frecman, 1987, după:
Butorina et al., 2006). Condiţiile climaterice ale Republicii Moldova sunt favorabile pentru cultura cartofului,
în același rând şi pentru un număr mare de dăunători ai acestuia. Printre cei mai periculoşi se enumeără
speciile de nematode din genul Ditylenchus: nematoda tuberculilor de cartofi D. destructor şi nematoda
culturilor Allium – D. dipsaci. Ambele specii au fost incluse în lista speciilor de carantină (EU Directive
2000 and/or the EPPO quarantine List). Boala de ditilenhoză, provocată tuberculilor de cartofi alimentari şi
seminceri de către nematoda parazită D. destructor, este răspândită în toate zonele agroclimatice de pe glob,
iar diminuarea recoltelor în anumite condiţii ajunge la 43% (Ivaniuc, Iliaşenco, 2010). Paralel cu D. destructor la cartofi parazitează D. dipsaci. În Moldova ambele specii – de D. destructor și D. dipsaci – au fost depistate doar la două dintre cele 14 soiuri de cartofi cercetate: Bella rosa şi Desiree (Melnic et al., 2014). Cultura cartofului de grădină în cele mai multe cazuri este plantată în vecinătate cu culturile de ceapă şi usturoi,
parazitul principal al cărora este specia D. dipsaci. Scopul cercetărilor a fost de a determina susceptibilitatea
cartofilor către rasa speciei de Ditylenchus dipsaci.
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Material şi metode
Au fost efectuate experienţe vegetative de testare a șase soiuri de cartofi mai răspândite în Republica
Moldova: Agata, Romano, Irga, Albăstriu-mov, Kondor, Concorde, pentru a determina susceptibilitatea (S)
acestora către speciile de nematode din genul Ditylenchus – D.destructor, care a fost extrasă din cartofi
infestaţi în perioada de depozitare şi D. dipsaci, rasa care parazitează cultura usturoiului, care a fost extrasă
din bulbi de usturoi infestaţi, colectați din depozite. Tuberculii experimentali de diferite soiuri au fost inoculaţi
artificial (după Bzicova, 1976) cu un anumit număr de indivizi maturi – femele (14 indivizi/tubercul) şi masculi (11 indivizi/tubercul) ai ambelor specii D. destructor și D. dipsaci. Ca martor au fost aleşi cartofi liberi
de nematode, la exterior fiind sănătoşi. Incubarea înainte de sădit a avut loc timp de 2-2,5 luni, la temperatura
de 14-18oC, în exicatore cu volumul de 5 l, în care a fost menţinută aerisirea permanentă şi umiditatea necesară, până la încolţire (Matveeva, 2004). În procesul incubării cartofii experimentali au încolţit. Mărimea
colţilor după incubare a constituit 1,0-1,5 cm.
Recalculul procentului (P,%) de infestare a cartofilor din recoltele obţinute a fost efectuat după Ivaniuc et
al. (2010): P (%) = n/N x 100, unde n – numărul de tuberculi infestaţi, N – numărul total de tuberculi.
Rezultate şi discuţii
În experienţe vegetative a fost testată susceptibilitatea (S) şi rezistenţa (R) a șase soiuri de cartofi (soiurile
Agata, Romano, Irga, Albăstriu-mov, Kondor, Concorde) către speciile de nematode Ditylenchus destructo și
D. dipsaci, după schema:
Varianta 1a:
 tuberculi de cartofi inoculaţi cu D. destructor, destinaţi pentru analizele de laborator. după incubare;
Varianta 1b:
 tuberculi de cartofi inoculaţi cu D. destructor, destinaţi pentru plantare, după incubare;
Varianta 2a:
 tuberculi de cartofi inoculaţi cu D. dipsaci, destinaţi pentru analizele de laborator, după incubare;
Varianta 2b:
 tuberculi de cartofi inoculaţi cu D. dipsaci, destinaţi pentru plantare, după incubare;
Martorul:
 tuberculi de cartofi (Agata, Romano, Irga, Albastru-mov, Kondor, Concorde) liberi de nematode,
destinaţi pentru plantare, după incubare.
Tuberculii variantelor 1a şi 2a după incubare au fost expuşi analizelor de laborator pentru a constata dacă
a avut loc ciclul evolutiv al speciilor de nematode D. destructor, D. dipsaci, precum şi pentru a preciza
densitatea medie a indivizilor acestora în ţesutul inoculat al tuberculilor înainte de a fi plantaţi.
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Fig.1. Soiuri de cartofi incluși în experienţe – după inoculare cu speciile D. destructor, D. dipsaci şi incubare,
înainte de a fi plantaţi: 1, 3 – Albăstriu-mov; 2 – Agata; 4 – Kondor; 5 – Irga; 6 – Romano.
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Conform rezultatelor analizelor de laborator ale tuberculilor, obţinute în varianta 1a – tuberculi de cartofi
inoculaţi cu D. destructor, destinaţi analizelor de laborator după incubare (soiurile Agata, Romano, Irga,
Kondor, Concorde, Albastru-mov), s-a stabilit că toate soiurile cercetate s-au infestat cu această specie. În
tuberculii soiurilor Agata, Romano, Kondor şi Concorde densitatea D. destructor s-a majorat de la 25 indivizi
(iniţial) până la 270-380 indivizi/tubercul (ţesutul inoculat, final) după o incubare de 2,0-2,5 luni. În suspenziile cercetate s-au observat formele juvenile – J2, J3, J4 ale parazitului, precum şi ouăle acestuia, ceea ce
denotă că reproducerea s-a efectuat.
Prin densitatea indivizilor (majoritatea maturi) s-au deosebit soiurile Irga şi Albăstriu-mov. Numărul de
nematode din porţiunile inoculate ale acestor tuberculi s-a majorat după incubare de la 25 indivizi (iniţial)
pînă la 900 (soiul Irga) şi 1350 indivizi (soiul Albastru-mov). La deschidere ţesutul inoculat s-a deosebit prin
colorare în cafeniu-gălbui, ceea ce denotă prezenţa populaţiei de nematode D. destructor.
De menţionat că în niciunul dintre tuberculii cercetaţi (toate cele șase soiuri – Agata, Romano, Kondor,
Concorde, Irga, Albastru-mov) ciclul evolutiv al speciei de nematode D. dipsaci nu s-a produs. Analiza
tuberculilor variantei 2a a demonstrat că densitatea indivizilor după incubare a diminuat de la 25 (iniţial)
până la 0, 1, 2 indivizi (final), care s-au mai păstrat în ţesutul vegetal inoculat (Tab.1). Aceşti tuberculi au
fost plantaţi în vazoane cu sol infestat adăugător prin stropire cu o suspenzie de nematode D. dipsaci, reieşind
din recalculul 700-800 indivizi/tubercul.
Tabelul 1
Densitatea Ditylenchus destructor, indivizi/tubercul
(după inoculare şi după incubare, înainte de plantare)
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Soiul de cartofi
Agata
Romano
Condor
Concorde
Irga
Albastru-mov

După inoculare
♀
14
14
14
14
14
14

♂
11
11
11
11
11
11

După incubare:
D. destructor

D. dipsaci

270
370
380
300
900
1350

0
0
0
1
3
2

Observări în perioada de vegetaţie
În perioada de vegetaţie la soiurile Agata, Romano, Condor şi Concorde, la care înainte de plantare
densitatea D. destructor a fost mai mică, comparativ cu soiurile Irga şi Albastru-mov, constituind 270-380
indivizi/tubercul, nu au fost observate devieri ale indicilor morfometrici: răsărire, înălţimea plantelor,
diametrul tulpinii, comparativ cu plantele martorului, tuberculi seminceri sănătoşi. De asemenea, nu apar
simptome de boală de ditilenhoză la partea extraterestră a plantelor de cartofi, care au răsărit şi s-au dezvoltat
normal ca şi plantele martorului (Fig.2).
S-au deosebit, cu mult, plantele soiurilor Irga şi Albastru-mov, la care densitatea indivizilor D. destructor
la cartofii seminceri a variat între 900 și 1350 indivizi/tuberul. Plantele acestor soiuri au răsărit mai târziu
decât martorul – tuberculi neinfestaţi, cu 5-7 zile, iar în perioada de vegetaţie s-au dezvoltat cu mult mai slab
decât plantele martorului, răsărite din cartofi liberi de nematode (Fig.3).

Fig.2. Cartofi experimentali în perioada de vegetaţie,
fenofaza plantare-îmbobocire.
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Fig.3. Cultură de cartof de soi Albăstriu-mov în fenofaza răsărire-îmbobocire:
a – material semincer inoculat cu D. destructor;
b – martorul, material semincer liber de nematode (foto autori, 2012).

Dintr-un tubercul s-au dezvoltat în medie 4 lăstari, un număr de 2,5 ori mai mic comparativ cu martorul –
10 lăstari/tubercul. În fenofaza răsărire-imbobocire, înălţimea plantelor a constituit 15 cm, ceea ce, în comparaţie cu plantele martor (30 cm), este de două ori mai mică. În varianta 2b, plantele soiurilor cercetate – Agata,
Romano, Irga, Albastru-mov, Kondor și Concorde, care au răsărit din tuberculii inoculaţi cu specia D. dipsaci,
s-au dezvoltat normal, ca şi plantele martorului. De asemenea, nu au fost observate simptome exterioare de
boală la partea extraterestră a acestora. Observările asupra recoltelor obţinute în experienţele vegetative sunt
expuse în Tabelul 2.
Tabelul 2
Rezultatele testării susceptibilităţii soiurilor de cartofi
către Ditylenchus destructor și D. dipsaci la recolta obţinută
Nr.
d/o
1
2
3
4
5
6

Soiul de cartofi
Agata
Romano
Condor
Concorde
Irga
Albastru-mov

P (%)
Balul de apreciere
2 – slab infestat
3 – moderat infestat
3 – moderat infestat
3 – moderat infestat
4 – serios infestat
5 – puternic infestat

D. destructor
8-10%
11-30%
15-25%
20-28%
45-50%
50-70%

D. dipsaci
0 – neinfestat
0
„
0
„
0
„
0
„
0
„

Recalculul procentului de invazie (P,%) a fost efectuat după Ivaniuc et al. (2010): P (%) = n/N x 1400,
unde n – numărul de tuberculi infestaţi, N – numărul total de tuberculi. Conform rezultatelor analizelor de
laborator ale recoltelor obţinute din soiurile de cartofi cercetate (varianta 1b, varianta 2b, martorul) s-au
deosebit, prin procentul de infestare (P, %), soiurile Irga şi Albastru-mov, care a constituit 45-50% (soiul
Irga), fiind apreciat cu balul 4 – soiuri serios infestate şi 50-70% (soiul Albastriu-mov), fiind apreciat cu
balul 5 – soiuri puternic infestate (Tab.2; Fig.4,5).
Procentul de invazie (P,%) a recoltelor obţinute din soiurile Romano, Kondor, Concorde a constituit 11-28%,
ceea ce a fost apreciat cu balul 3 – soiuri moderat infestate. Dintre soiurile cercetate s-a deosebit recolta cartofilor de soi Agata, P(%) fiind de 8-10%, ceea ce a fost apreciat cu balul 2 – soiuri slab infestate (Tab.2).
Datele obţinute în condiţii de laborator de asemenea au demonstrat că niciunul dintre soiurile cercetate –
Agata, Romano, Kondor, Concordia, Irga, Albastru-mov – nu s-a infestat cu a doua specie a genului Ditylenchus – D. dipsaci, rasă care parazitează cultura usturoiului. Procentul invaziei a recoltelor obţinute în
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varianta 2b a fost egal cu 0. Datele noastre coincid cu datele obţinute şi de alţi autori (Холод, Метлицкий,
1991), care în procesul experienţelor efectuate cu privire la testarea susceptibilităţii cartofilor către diferite
rase de D. dipsaci au observat, de asemenea, că nematoda D. dipsaci, rasă care parazitează ceapa şi usturoiul,
nu a infestat cartofii. Însă, destul de activ cartoful este infestat de o altă rasă, care parazitează căpşunul.
Cazuri asemănătoare au fost observate şi de З.С. Айларова (1975), conform datelor căreia în tuberculii de
cartofi numărul indivizilor de D. dipsaci este mic şi nu provoacă la aceştia boala de ditilenhoză.

a

b

c

Fig.4. Recolte obţinute dintr-un tubercul semincer de cartofi de soi Albastru-mov:
a – material semincer liber de nematode;
b – recoltă obţinută din material semincer infestat cu D. dipsaci;
c – recoltă obţinută din material semincer infestat cu D. destructor.
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Fig.5. Recolte obţinute dintr-un tubercul semincer de cartofi de soi Irga:
a – material semincer liber de nematode;
b – recoltă obţinută din material semincer infestat cu D. dipsaci;
c – recoltă obţinută din material semincer infestat cu D. destructor.

Conform Catalogului soiurilor de plante pentru anul 2013, cartoful de soi Agata este un soi de masă,
inclus în categoria a, precocitatea fiind de 02, înregistrat în Republica Moldova în anul 2003, ulterior
reînregistrat. Acest soi de cartofi se deosebeşte prin gradul scăzut de infestare nu doar către D. destructor,
dar şi de către râia comună a cartofului şi alternarioză. Ca şi soiul Agata, prin grad scăzut de infestare către râia
comună a cartofului şi alternarioză se deosebeşte soiul de cartofi Concordia, de categoria a, precocitatea 04,
soi înregistrat în Moldova în anul 2014, ulterior reînregistrat.
Soiul Kondor este de categoria a, precocitatea 04, se deosebeşte prin calitate înaltă ca marfă. A fost înregistrat în Moldova în anul 2002, ulterior reînregistrat, şi de asemenea este rezistent la secetă şi la numeroase
boli virotice, cauzate de viruşii X, S, M, Y. Este soi inclus pentru cultivare pe tot teritoriul republicii.
Soiul Romano este de categoria a, precocitatea 05. A fost înregistrat în Moldova în anul 2004, ulterior
reînregistrat. Este soi destul de popular în republică şi se deosebeşte prin rezistenţă faţă de unele boli micotice, virotice, dar şi faţă de secetă.
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Concluzii
1. S-a stabilit că dintre soiurile de cartofi testate – Agata, Romano, Condor, Concorde, Irga şi Albăstriumov – susceptibilitate sporită către nematoda D. destructor au soiurile Irga şi Albăstriu-mov. Procentul de
invazie a recoltelor obţinute a constituit 45-50% (soiul Irga), apreciat cu balul 4 – soiuri serios infestate şi
50-70% (soiul Albăstriu-mov), apreciat cu balul 5 – soiuri puternic infestate.
2. S-a stabilit că soiul Agata este rezistent către specia D. Destructor; procentul de invazie a constituit 810%, apreciat cu balul 2 – soiuri slab infestate.
3. Procentul de invazie a recoltei obţinute la soiurile Romano, Condor și Concorde a variat între 11 și 28 %,
apreciate cu balul 3 – soiuri moderat infestate.
4. S-a stabilit că dintre soiurile testate – Agata, Romano, Condor, Concorde, Irga şi Albăstriu-mov –
niciuna nu s-a infestat cu nematoda Ditylenchus dipsaci, rasă care parazitează cultura usturoiului, ceea ce
indică la faptul că la cartofi este posibilă parazitarea cu altă rasă de nematode – D. dipsaci.
5. S-a observat o dependenţă a apariţiei simptomelor de ditilenhoză la partea extraterestră a plantelor de
densitatea indivizilor de D. destructor din materialul semincer de cartof înainte de plantare. În experienţe
semne evidente de boală de ditilenhoză la partea extraterestră a plantelor în perioada de vegetaţie au apărut
doar la soiul Albăstriu-mov, cu o densitate de 1350 indivizi/tubercul semincer, precum şi la soiul Irga, cu
900 indivizi/tubercul semincer.
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