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Obiectivul general al proiectului:
Limitarea extinderii unor noi virusuri, în special a celor care induc boli necrotice utilizând
metode inovative de identificare, genotipuri rezistente şi elaborarea unei tehnologii de
eficientizare a controlului virotic (care să corespundă principiilor agriculturii durabile
privind producerea cartofului pentru sămânţă şi consum din România)

Este vizată totodată şi promovarea unor soiuri şi linii româneşti de cartof rezistente la atacul
unor viroze păgubitoare, unele dintre acestea apărute relativ recent în ţara noastră.

Obiective specifice:
 identificarea şi evaluarea spectrului unor virusuri noi (PAMV, PMTV și TRV) în 4 identificarea şi evaluarea spectrului unor virusuri noi (PAMV, PMTV și TRV) în 4

zone geografice cultivatoare de cartof (Braşov, Covasna, Harghita, Suceava)
 evaluarea corelaţiilor dintre procentul de infecții virale ale unor genotipuri cultivate

în zonele țintă şi condiţiile climatice
 identificarea şi promovarea de soiuri româneşti cu rezistenţă / toleranţă ridicată la

atacul tot mai agresiv al bolilor virotice care induc simptome necrotice, genotipuri
care să răspundă cerinţelor consumatorilor şi producătorilor de cartof

 îmbunătăţirea securităţii tehnicilor de testare prin implementarea unor metode pentru
identificarea rapidă a virusurilor (la testarea în precultură a cartofului)

 identificarea zonelor favorabile şi de risc (pe baza evaluării spaţiale a unor virusuri
recent apărute în cultură (PAMV, PMTV și TRV) corelate cu schimbările climatice



FAZA 7 - Finalizarea şi diseminarea rezultatelor cercetării

Obiectivul fazei 7:
organizare work shop, postare pe pagina web de informații referitoare la studiile din
proiect, finalizare baza date în vederea elaborării hărților de risc și vulnerabilitate pentru
virusurile necrotice și a listei soiurilor cu rezistență ridicată la acești patogeni, recoltarea
materialului biologic din experiențele înființate în anul 3 și testarea virotică a acestuia
(pentru Virusul Mozaicului Aucuba al cartofului -PAMV, virusul Mop Top al cartofului-
PMTV, virusul Rattle al tutunului-TRV și PVY necrotic), monitorizare afide vectoare și
achiziție date pedoclimatice anul 3 în zonele Brașov și Târgu Secuiesc

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei 7:
Raport final de cercetare 
Materiale promoționale
Hărți de risc si de vulnerabilitate (intensitatea şi evoluţia infecţiilor virotice cu 
PAMV, PMTV, TRV şi alte virusuri necrotice)
Sistem tehnologic de control pentru virusuri necrotice PAMV, PMTV, TRV
Documente depunere brevet invenţie (referitoare la metoda de control virotic)
Pagina web de informare 
Baza de date privind evoluţia condiţiilor climatice şi a virusurilor PAMV, PMTV, 
TRV în zonele ţintă în perioada 2019-2021



Activități efectuate în faza 7/2022: 

ACTIVITATEA A 7.1 Organizarea unui work shop cu principalii factori 
implicati in producerea şi certificarea cartofului
Organizare work shop, materiale promoţioale (CP)
Elaborare materiale promoționale (P)

ACTIVITATEA A 7.2 Elaborarea unui sistem tehnologic de control virotic 
folosind rezultatele studiilor şi cercetărilor efectuate (CP)folosind rezultatele studiilor şi cercetărilor efectuate (CP)

ACTIVITATEA A 7.3 Întocmirea şi depunerea documentaţiei pentru 
brevetarea unui sistem tehnologic de control virotic (CP)

ACTIVITATEA A 7.4 Pagina web de informare cu privire la virusurile cu 
potenţial dăunător, simptome, modalităţi de identificare rapidă a plantelor 
infectate, măsuri de control (CP)

ACTIVITATEA A 7.5 Finalizare baza de date (CP)



Work shop organizat cu ocazia simpozionului Ziua verde a cartofului 
14 iulie 2022, Hălchiu, Brașov (75 participanți)

A 7.1. Organizarea unui work shop cu principalii factori implicati in 
producerea şi certificarea cartofului

La acest eveniment precum și în 
cadrul mesei rotunde, fermierii au 
fost informați cu privire la metodele 
prin care se poate eficientiza 
controlului virusurilor: Y tulpini 

Aspecte din timpul manifestării Ziua verde a 
cartofului 14 iulie 2022 (loturi demonstrative, 

participanți la vizionarea câmpului 
experimental, organizatori ai evenimentului)

controlului virusurilor: Y tulpini 
necrotice, Aucuba, Mop Top și 
Rattle al tutunului (patogeni din ce 
în ce mai agresivi în contextul 
schimbărilor climatice).
Au fost vizitate câmpurile de 
cercetare și loturile demonstrative cu 
soiuri noi (din programul 
manifestării) și au fost distribuite 
materiale promoționale

  

  



Masa rotundă 13 iulie 2022, la INCDCSZ Brașov, 51 participanți 
întâlnire cu cercetători, fermierii și producători care activează pe filiera cartofului, 

activitate în care au fost prezentate noutăţi referitoare la virusuri necrotice (virusuri noi 
identificate relativ recent în culturile din țara noastră: virusul Aucuba, Mop Top și TRV) 

A7.2.1. Organizare work shop, materiale promoţionale (CP)

Invitația și programul manifestărilor la masa rotundă organizată cu principalii 
factori implicați în procesarea și certificarea cartofului



A7.2.1. Organizare work shop, materiale promoţionale (CP)

Pagina web 
informare 

(CP)

Aspecte din timpul prezentării si discuțiilor referitoare la noile virusuri necrotice identificate 
relativ recent în culturile de cartof din țara noastră (masa rotundă 13 iulie 2022, Brașov)

Materiale promoționale (CP)



A7.2.2. Elaborare materiale promoţionale (P)

Materialele promoționale elaborate de către partener au fost prezentate și distribuite participanților la 
masa rotundă organizată în data de 13 iulie și la work-shop-ul din data de 14 iulie, la Brașov



A 7.2. Elaborarea unui sistem tehnologic de control virotic folosind 
rezultatele studiilor şi cercetărilor efectuate (CP)

Elemente inedite ale sistemului propus:
- atenţionări şi avertizări care pot ajuta fermierii şi producătorii de cartof în cazul 
unor situaţii speciale care pot favoriza extinderea virozelor cartofului, în special a 
virusurilor necrotice PAMV, PMTV, PVYN (condiţii climatice, zborul afidelor 
vectoare, presiune virotică)
-utilizarea unor kit-uri rapide pentru identificarea virusurilor necrotice PAMV, 
PMTV, PVYN, kit-uri care pot fi folosite în câmp, fiind uşor de folosit, care nu 
necesită personal cu o calificare deosebită şi nici echipamente costisitoarenecesită personal cu o calificare deosebită şi nici echipamente costisitoare

Produsele care ar putea contribui la aplicarea sistemului
 Pagina de informare (pagină web) / aplicație care:

- permite lansarea de atenţionări în cazul în care apar pericole privind 
extinderea virozelor cartofului
- contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor în domeniul virozelor cartofului, al 
vectorilor acestor patogeni şi metodelor de control

 Tehnologie de producere a cartofului care conține măsuri de control a 
infecţiilor virotice



A 7.3 Întocmirea şi depunerea documentaţiei pentru brevetarea unui 
sistem tehnologic de control virotic (CP)

Rezultatele obţinute pe parcursul studiilor efectuate privind 
eficientizarea controlului virusurilor necrotice ale cartofului (PAMV, 

PMTV, PVYN) au condus la necesitatea protejării proprietății 
intelectuale prin inițierea unui brevet de invenție, care a fost 
înregistrat la OSIM sub numărul A 00613 din 06.10.2022.



7.4 Pagina web de informare cu privire la virusurile cu potenţial dăunător, 
simptome, modalităţi de identificare rapidă a plantelor infectate, măsuri de 

control (CP)

https://potato.ro/proiect-ader-511-informare/



A 7.5 Finalizare baza de date (CP)

Baza de date Viroze necrotice 1
proiectată la INCDCSZ Braşov 
a avut ca scop organizarea şi 

stocarea informaţiilor 
referitoare la evoluția unor 

viroze necrotice ale cartofului 
în 4 zone geografice din 
România, probele fiind 

Viroze Brasov

România, probele fiind 
provenite din soiuri cultivate 

pentru cartof de 
sămânță/consum, soiuri 

autohtone autorizate pentru a fi 
înmulţite, asigurând 

trasabilitatea originii cartofului 
de sâmânţă care stă la baza 
obţinerii unui material de 

plantat liber de viroze



A 7.5 Finalizare baza de date (CP)

Completarea și definitivarea 
bazei de date au fost realizate 
prin completarea câmpurilor 

din tabelele bazei de date. 
Pentru finalizarea studiilor din 
proiect au mai fost efectuate în 

etapa 7 a proiectului etapa 7 a proiectului 
următoarele activități teste 

virotice la genotipurile 
cultivate în câmp și seră anul 3, 
recoltarea materialului anul 3, 
monitorizare vectori (afide) și 

date climatice  (Brașov și 
Târgu Secuiesc).



Teste virotice la genotipurile cultivate în câmp și seră 
(probe prelevate din frunze) anul 3
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Numărul de probe infectate cu virusul Y al cartofului (tulpini necrotice) și virusul Aucuba -
materialul prelevat în 2020 (provenit din diferite soiuri preferate de cultivatori si fermieri și 
linii ameliorare) plantat în lotul experimental Bașov în anul 3 (testarea rezistenței la infecția 

în câmp deschis cu infectori).



Rezultate teste virotice - lot cultivat cu soiuri de cartof și cu linii de 
ameliorare create la Brașov ANUL 3
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Numărul de probe infectate cu virusul Y al cartofului (tulpini necrotice) și virusul Aucuba – soiuri și linii 
ameliorare plantate în lotul experimental Târgu Secuiesc (testarea materialului biologic plantat în câmp 
deschis). Abrevieri: PAMV = Potato Aucuba Mozaic Virus (Virusul Aucuba  la cartofului); PVY = Potato 
Virus Y (Virusul Y al cartofului); PVYN = Potato Virus Y Necrotic (Virusul Y necrotic).

Nici o proba prelevată din acest lot experimental nu a fost 
infectată cu virusurile PMTV si TRV

8
4 2

7
4 6

3 3 5 4

3
2

3 5 5 31

0

5

PAMV PVY PVY(N)

Nu
m

ar



Rezultate teste virotice - lot experimental înființat la partener SCDC 
Târgu Secuiesc ANUL 3

Numărul de probe infectate cu virusul Y al cartofului (tulpini necrotice) și virusul Aucuba – soiuri și linii 
ameliorare create și plantate în lotul experimental Bașov (testarea materialului biologic plantat în câmp 
deschis). Abrevieri: PAMV = Potato Aucuba Mozaic Virus (Virusul Aucuba  la cartofului); PVY = Potato 
Virus Y (Virusul Y al cartofului); PVYN = Potato Virus Y Necrotic (Virusul Y necrotic).

Nici o proba prelevată din acest lot experimental nu a fost infectată cu 
virusul TRV



Recoltarea, bonitarea materialului anul 3

Recoltarea, bonitarea genotipurilor analizate în condiţii de câmp anul 3 (CP) 

Recoltare, evaluare infecții 
virotice în lotul cu infectori

Recoltare în lotul 
experimental cultivat cu 

soiuri de cartof și cu linii de 
ameliorare create la Brașov



Observații, recoltare- lotul experimental înființat la partener SCDC Târgu Secuiesc

Observații fenologice

Recoltarea, bonitarea genotipurilor analizate în condiţii de câmp anul 3 (P) 

Producții obținute lotul experimental de la partener 
SCDC Târgu Secuiesc anul 3

1
Denumire soi

Nr. zile 

până la 

răsărire

Nr. zile 

până la 

începutul 

înfloririi

Nr. zile până 

la înflorirea 

maximă

Nr. zile până 

la încheierea 

rândurilor

Nr. zile 

până la 

tuberizare

Nr. zile până 

la creșterea 

intensă a 

tuberculilor

1 TS 09-1441-1525 32 100 59 65 50 83

2 TS 11-1477-1633 32 100 58 57 49 84

3 TS 11-1467-1633 33 100 59 66 49 84

Nr. crt. Denumire soi

Calibru

> 55 mm 35 – 55 mm < 35 mm Producție totală

Nr. tub. / 

cuib
to / ha

Nr. tub. / 

cuib
to / ha

Nr. tub. / 

cuib
to / ha

Nr. tub. / 

cuib
to / ha

1 TS 09-1441-1525 2,96 17,07 11,00 15,31 2,68 1,01 16,64 33,38

2 TS 11-1477-1633 1,60 19,28 11,46 18,84 3,84 0,94 16,90 39,06

4 Speranța 33 100 59 63 49 85

5 Milenium 32 100 60 63 50 85

6 Gared 32 100 57 61 50 83

7 Albioana 32 100 59 62 49 83

8 Armonia 32 100 59 60 49 83

9 Christian 32 100 60 62 53 86

10 Roclas 32 100 57 63 52 88

11 Sevastia 33 100 61 64 52 87

12 Brașovia 32 100 58 63 52 86

13 Castrum 32 100 58 63 52 86

14 Marvis 33 100 59 69 53 86

15 Azaria 33 100 59 63 52 88

16 Ervant 32 100 63 63 52 88

17 Cezarina 33 100 59 65 53 86

18 Cosiana 33 100 56 65 52 86

3 TS 11-1467-1633 1,24 9,28 6,40 18,39 3,46 2,63 11,10 30,30

4 Speranța 1,06 8,27 8,40 11,98 5,40 2,57 14,86 22,82

5 Milenium 1,14 11,93 5,60 12,62 3,00 3,11 9,74 27,66

6 Gared 1,94 17,11 11,00 15,73 2,54 4,84 15,48 37,68

7 Albioana 1,60 6,52 11,20 16,87 5,28 2,67 18,08 26,06

8 Armonia 1,06 4,92 15,52 16,41 10,76 6,63 27,34 27,96

9 Christian 1,20 8,20 11,00 12,80 2,60 3,60 14,80 24,60

10 Roclas 0,78 18,09 9,00 10,18 3,00 1,15 12,78 29,42

11 Sevastia 3,68 8,76 3,78 16,04 2,20 2,62 9,66 27,42

12 Brașovia 1,70 12,09 7,20 12,93 4,00 1,65 12,9 26,67

13 Castrum 2,10 12,55 3,00 11,95 1,66 1,81 6,76 26,31

14 Marvis 0,76 6,08 5,00 15,68 2,80 2,99 8,56 24,75

15 Azaria 1,70 8,61 4,60 15,51 2,20 3,20 8,50 27,32

16 Ervant 0,50 6,29 4,60 13,89 3,40 4,59 8,50 24,77

17 Cezarina 0,94 7,36 6,80 17,95 4,00 2,33 11,74 27,64

18 Cosiana 2,52 8,32 7,60 16,12 1,92 2,77 12,04 27,21



Recoltarea, bonitarea experiențelor în spații închise (seră) (CP)

Aspecte din timpul recoltării 
materialului biologic din 

experiențele din spații 
închise (seră)

La inocularea cu PAMV a materialului plantat în seră au opus rezistență (rata de infectare zero) aceleași soiuri care în 
condiții de câmp (cu infectori) au avut un grad de infectare redus (Milenium, Christian, Roclas, Azaria, Sevastia). 
Materialul care s-a dovedit sensibil în câmpul cu infectori a avut rata de virozare maximă după inocularea cu acest 
patogen. Este cazul soiurilor: Castrum, Marvis, Gared, Speranța, Armonia, Temerar și a liniei de ameliorare SV-09-38-5. 

La inocularea cu PMTV rata de infectare maximă (toate plantele inoculate au fost virozate) s-a înregistrat doar la soiurile 
Gared și Temerar. În cazul materialului provenit din soiurile Armonia, Castrum, Violet Blue și Blue Congo, linia TS-09-
1441-1525 s-a reusit inocularea în procent de 66,67% iar în cazul materialului provenit din soiurile Speranța, Marvis, 
Patraque Auvergne și linia SV-09-38-5 inocularea a avut succes in 33,3% din cazuri. La plantele provenite din celelate 
soiuri testate în condiții de seră rata de infecție a fost zero. 

Inocularea cu TRV a avut succes doar la materialul provenit din soiul Temerar (rata infecție 100%), linia ameliorare SV-
09-38-5 (100%), soiurile Blue Congo, Patraque Auvergne și linia TS-09-1441-1525 (66,67%), soiurile Armonia, 
Cezarina, Castrum, Marvis și Azaria (33,3%) 



Monitorizare vectori si date pedoclimatice anul 3
Monitorizare afide vectoare PAMV și PVY anul 3 zona Brașov

Specii afide vectori pentru PAMV și PVY – total anual, Dinamica abundenței afidelor vectoare pentru virusurile 
PVY și PAMV, Brașov – 2022.

Specii afide vectori pentru PAMV și PVY – total anual, 
Brașov, 2022

 
Dinamica lunară a unor specii de afide vectoare pentru PVY și PAMV, Brașov – 2022.



Monitorizare vectori si date pedoclimatice anul 3
Monitorizare afide vectoare PAMV și PVY anul 3 Târgu Secuiesc

Dinamica abundenței afidelor vectoare pentru virusurile 
PAMV și PVY, Târgu Secuiesc, 2022

Specii abundente afide vectoare PAMV și PVY – total 
anual, Târgu Secuiesc, 2022.

Luna cu cea mai intensă activitate a 
afidelor vectoare a fost iunie, perioadă 

în care plantele de cartof se află în 
plină dezvoltare, fiind vulnerabile la 

infecţiile virotice PAMV și PVY 
transmisibile prin afide. 

Dinamica abundanței lunare a speciilor din genul 
Aphis și Myzus persicae (Covasna 2022)



Date pedoclimatice specifice achiziționate din zona Brașov
În prima parte a perioadei de vegetație, respective luna 
aprilie s-au înregistrat valori medii de temperatură 
asemănătoare cu MMA, respectiv 8,3 ° C, 
Sfârșitul primăverii și vara s-au caracterizat printr-un 
regimt ermic al aerului în general mai ridicat decât în 
mod obişnuit. 
În lunile iunie, iulie și august abaterea temperaturii 
medii a fost pozitivă față de MMA cu  peste 2,5 °C.
Datorită condițiilor climatice, afidele vectoare PAMV și 
PVY au un zbor şi o abundenţă populaţională mai mare 
în lunile în care cartoful este foarte vulnerabil la infecţiile 
virotice transmisibile prin afide

Monitorizare vectori si date pedoclimatice anul 3

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

Realizat 7,2 4,6 1,3 -1, 0,8 0,8 8,3 14, 19, 20, 20, 13,
MMA 8,3 3,1 -2, -5, -2, 2,6 8,5 13, 16, 18, 17, 13,
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Mediie lunare ale temperaturii aerului la Brașov în 
perioada 1 oct 2021- 30 sept 2022

virotice transmisibile prin afide

În ceea ce priveşte nivelul precipitaţiilor, perioada 
de iarnă s-a caracterizat printr-un volum cu mult 
mai scăzut, suma precipitaţiilor fiind de 25,8 mm 
faţă de valoarea MMA care este de 177 mm şi o 
repartizare neuniformă a acestora, în luna februarie 
înregistrându-se de exemplu doar 5,6mm faţă de 
media multianuală de 23,9 mm. În luna iunie 2021 s-
a realizat cea mai mare abatere de la media 
multianuală în ce privește regimul de precipitații. În 
luna iunie, s-a înregistrat cel mai mare număr de 
afide vectoare PAMV și PVY. 

MMA 8,3 3,1 -2, -5, -2, 2,6 8,5 13, 16, 18, 17, 13,



Condiții climatice înregistrate la S.C.D.C.Târgu Secuiesc în anul 2022

ACTIVITATEA A 5.3. Monitorizare vectori si date pedoclimatice anul 3

Variaţia temperaturii aerului în perioada martie –
septembrie 2022 faţă de normală înregistrată la 

Staţia Meteorologică Târgu Secuiesc

Variaţia precipitaţiilor atmosferice în perioada 
martie – septembrie 2022 faţă de normală 

înregistrată la Staţia Meteorologică Târgu Secuiesc



Articol revistă BDI „Effect of thyme essential oils treatments on catalase and poliphenoloxidase activity in 
potato plants infected with Aucuba virus (preliminary studies)” Autori: C.L. BADARAU and M. CIOLOCA, 
“Journal of EcoAgri Tourism” ISSN:1844-8577 Clarion Publiching House, Vol. 18, no.2, 2022, pages 5-10.
Articol revistă BDI Study on the abundance of aphid vector populations and species in the seed potato field Nina 
Autori: BĂRĂSCU, Daniela DONESCU, Carmen Liliana BĂDĂRĂU, Mihaela CIOLOCA, Diana PETRE. 
Lucrări științifice USAMV Iași Seria Agronomie Vol. 65, 2022
Articol revistă BDI An overvew regarding the incidence of some necrotic viruses in several  Romanian areas
Autori: Carmen Liliana Bădărău, Nina Bărăscu, Valentina Șerban Analele Universităţii din Craiova, seria
Agricultură – Montanologie – Cadastru (Annals of the University of Craiova - Agriculture, Montanology, Cadastre 
Series) Vol. 52/1/2022
Articol revista ISI fără factor de impact Production of high quality potatoes in protected area for true seed 
progenies, who showed tolerance to in vitro induced water stress. Autori: Mihaela Cioloca, Andreea Tican, Carmen 

Diseminare rezultate faza 7

progenies, who showed tolerance to in vitro induced water stress. Autori: Mihaela Cioloca, Andreea Tican, Carmen 
Liliana Bădărău, Monica Popa. University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest Faculty of 
Agriculture, Scientific Papers. Series A. Agronomy, ISSN 2285-5785; ISSN Online 2285-5807, Vol. LXV, No. 1, 
2022, pag. 235-244 
Articol revista ISI fără factor de impact Research  about influence of variety, culture substrate and nutrient space 
on potato minitubers production. Autori: Andreea Tican, Mihaela Cioloca, Carmen Liliana Bădărău, Monica Popa. 
University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest Faculty of Agriculture, Scientific Papers. 
Series A. Agronomy, ISSN 2285-5785; ISSN Online 2285-5807, Vol. LXV, No. 1, 2022, pag. 547-553 
Poster prezentat la Simpozionul Internațional Technologies and technical systemsin agriculture, food industryand 
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 În data de 14 iulie 2022 a fost organizat un work shop în cadrul evenimentului Ziua Verde 
a cartofului (Hălchiu, Brașov), care a avut ca scop prezentarea unor noi aspecte privind 
eficientizarea controlului unor virusuri necrotice (virusul Y tulpini necrotice și virusuri noi 
identificate relativ recent în culturile din țara noastră: virusul Aucuba, Mop Top și Rattle al 
tutunului)
În data de 13 iulie la INCDCSZ Brașov fost organizată o masă rotundă la care au fost 
prezenți la prelegerile și vizitele în câmpurile experimentale 51 de participanți, tema mesei 
rotunde fiind ”Cultura cartofului în România în prezent și în perspectiva aplicării 
prevederilor PNS”, iar subiectele abordate au vizat atât noile viroze identificate în cultura 
cartofului, cât și influența vectorilor (în special a afidelor) și a altor factori asupra evoluției cartofului, cât și influența vectorilor (în special a afidelor) și a altor factori asupra evoluției 
acestor infecțiilor virotice  
Pentru organizarea work shop-ului și a mesei rotunde au fost elaborate 5 materiale 
promotionale de către coordonator proiect și 9 de către partener (broșuri care conțin 
informații utile pentru fermieri, aspecte documentare referitoare la noi virusuri din cultura 
cartofului identificate și la noi în țară, pliante cu descrierea unor soiuri românești create la 
cele două unități de cercetare)
Au fost efectuate instruiri, activităţile din cadrul proiectului (de virologie-serologie, 
biologie, biotehnologii şi ameliorare) ajutând tinerii cercetători să-şi îmbunătăţească 
tehnicile de cercetare, experimentare, interpretare a rezultatelor, contribuind la 
perfecţionarea aptitudinilor, la formarea lor profesională
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A fost elaborat un sistem tehnologic de control virotic, principalele elemente referindu-se 
la utilizarea unor instrumente care să permită lansarea de atenţionări şi avertizări care pot 
ajuta fermierii şi producătorii de cartof în cazul unor situaţii speciale care pot favoriza 
extinderea virozelor cartofului (condiţii climatice, zborul afidelor vectoare, presiune 
virotică), utilizarea unor kit-uri rapide pentru identificarea virusurilor necrotice.
A fost întocmită şi depusă la OSIM (de către coordonator proiect) documentaţia necesară 
pentru brevetarea unui sistem tehnologic de control virotic cerere de brevet de invenție, care 
a fost înregistrat la OSIM sub numărul A 00613 din 06.10.2022
A fost realizată o pagina web de informare cu privire la virusurile cu potenţial dăunător, A fost realizată o pagina web de informare cu privire la virusurile cu potenţial dăunător, 
simptome, modalităţi de identificare rapidă a plantelor infectate, măsuri de control link-ul de 
acces la această pagină web fiind https://potato.ro/proiect-ader-511-informare/
A fost completată baza de date privind evoluția condițiilor climatice și a virusurilor 
PAMV, PMTV și TRV în zonele țintă în perioada 2019-2021
Au fost realizate hărți de risc și vulnerabilitate (intensitatea și evoluția infecțiilor virotice 
cu virusurile PAMV, PMTV, TRV și PVY(N)
O parte din rezultatele proiectului au fost diseminate în două articole în reviste ISI, două 
articole în reviste indexate BDI, un articol de popularizare și prin prezentarea a două postere 
la două conferințe internaționale



 Proiectul a fost finalizat, dar considerăm că ar fi necesară 
continuarea cercetărilor referitoare la virusurile necrotice, precum și 
informarea permanentă a fermierilor și a tuturor celor interesați de 
cultura cartofului, deoarece aceste virusuri prezintă un potențial 
dăunător pentru calitatea cartofului  ” a doua pâine a românilor”

 Propunem realizarea unei aplicații pe telefon / internet accesibile 
tuturor celor care activează pe filiera cartofului, aplicație care să 

PROPUNERI PENTRU VIITOR:

tuturor celor care activează pe filiera cartofului, aplicație care să 
conțină și datele obținute în proiectul ADER 511


