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REZUMAT 

Putregaiul cenusiu este una dintre cele mai pãgubitoare boli ale vitei de vie, alãturi de 
manã si fãinare. Atacul de Botrytis cinerea sub formã de putregai cenusiu determinã 
modificarea compozitiei fizico-chimice a strugurilor cu consecinte importante asupra calitãtii 
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si filtrabilitãtii vinurilor.  Managementul integrat in combaterea putregaiului cenusiu 
presupune monitorizarea si evaluarea calitativã si cantitativã a recoltei de struguri in scopul 

identificãrii perioadei optime de aplicare a tratamentelor antifungice si stabilirea dozei care 
trebuie sã fie aplicatã in functie de severitatea bolii, alãturi de alte mãsuri culturale 

(agrotehnice) de prevenire, protectie si combatere.   
Proiectul  WINBIOTOOL are obiectivul de a pune la dispozitie producatorilor de vinuri un 
instrument extrem de util, care consta intr-o platformă integrata de detectie combinata cu 

un program software de evaluare si decizie. Aceasta platforma permite evaluarea pe loc, 
timpurie a atacului fungic cu Botrytis cinerea, precum si evaluarea activitatii lacazei in 

struguri si pe parcusul producerii vinurilor, propunand totodata cea mai buna decizie pentru 
minimizarea atacului fungic. Instrumentul include biosenzori electrochimici, senzori GPS si o 
aplicatie web pentru a mapa raspandirea ciupercii in vie si reuneste Tehnologii Cheie 

Emergente si Technologia Informatiei si Comunicatiilor. Proiectul debuteaza la TRL 2 si va 
avansa pana la TRL 4, livrand un instrument testat la nivel de crama drept produs principal 

al proiectului cu valoare adaugata ridicata. WINBIOTOOL reuneste 4 IMM-uri/ parteneri 
industriali si 2 centre de cercetare publice si va avea ca rezultat un produs ce va facilita 

obtinerea de vinuri de calitate si randament ridicate, contribuind totodata la cresterea 
competitivitatii companiilor europene pe piata mondiala a industriei vinului. 
 

Obiectivul principal al proiectului este de a realiza o platformã integratã de detectie 
combinatã cu un program software pentru evaluarea timpurie a atacului fungic cu Botrytis 
cinerea si evaluarea activitatii lacazei in struguri si pe parcusul producerii vinurilor pe baza 

cãrora sã se poatã lua cea mai bunã si rapidã decizie pentru minimizarea atacului fungic. 

Se va pune la dispozitia producătorilor de struguri si vin un sistem integrat inovativ capabil 

de detectia pe loc («in-field»), simpla si timpurie si de suport al deciziei legat de atacul cu 

Botrytis cinerea si de activitatea lacazei in struguri si de-a lungul producerii vinurilor. 

Rezultatele otinute sunt depozitate in «cloud», permitand prin intermediul aplicatiei web 

maparea zonelor afectate de ciuperca in vie si evaluarea activitatii lacazei in struguri si pe 

parcursul producerii vinurilor precum si luarea celor mai bune decizii in cel mai scurt timp 

pentru un randament si o calitate ridicata la producerea vinurilor - de exemplu, decizia de a 

recolta, aplica fungicide, imparti strugurii pe categorii, aplica tratamente vinului etc.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

(O1) De a dezvolta biosenzori electrochimici pentru determinarea Botrytis cinerea si a 

activitatii lacazei in struguri si vinuri, care se fie permita analiza atat in vie cat si in conditii 

de laborator.  

(O2): De a integra biosenzorii intr-un sistem de detectie portabil impreuna cu senzori GPS si 

senzori clasici de temperatura si umiditate. Instrumentul portabil va permite masuratori in 

vie pentru a mapa zonele aflate in risc de atac fungic, precum si masuratori in crama de-a 

lungul producerii vinurilor .  

(O3): De a demonstra functionalitatea biosenzorului si sistemului integrat portabil prin 

validarea in comparatie cu metode standard din industria vinului.  

(O4): De a dezvolta un sistem de mapare si decizie care sa includa o aplicatie web ce 

integreaza informatia provenita de la sistemul de detective portabi si, pe baza unor 

parametri prestabiliti alerteaza utilizatorul si recomanda cea mai potrivita decizie in ce 

priveste productia de struguri/ vin. 



Etapa 1/2020 

Etapa 1, 2020 a proiectului Winbiotool a avut ca obiectiv validarea in laborator a 
biosenzorului pentru Botrytis cinerea si dezvoltarea preliminara a: (I) senzorului pentru 

lacaza, (II) dispozitivului portabil de detectie si (III) specificatiilor pentru aplicatia suport de 
gestionare a riscului de infectie fungica in vie. 

Pentru atingerea obiectivului, in aceastã etapã ICDVV Valea Călugărească a realizat 4 

activitãti:  

(1) Monitorizarea si evaluarea calitativã si cantitativã a strugurilor infectati cu Botrytis 
cinerea. Analiza activitatii lacazei in strugurii infectati ; 

(2) Stabilirea specificatiilor preliminare si implementarea aplicatiei de gestionare a riscului 
de infectie fungicã in vie; 

(3) Analiza factorilor ecologici si tehnologici care conditioneazã aparitia si evolutia 

putregaiului cenusiu (Botrytis cinerea) in plantatiile de vitã de vie;  

(4) Vizite de lucru, manifestari stiintifice si diseminarea rezultatelor.  

REZULTATE OBTINUTE 

(1) Monitorizarea si evaluarea calitativã si cantitativã a strugurilor infectati cu Botrytis 
cinerea. Analiza activitatii lacazei in strugurii infectati 

 
Monitorizarea riscului de infectie cu ciuperca Botrytis cinerea a fost realizatã in 

plantatiile de vitã de vie din Centrul viticol Valea Cãlugãreascã, pe 5 soiuri de vitã de vie 

pentru struguri de vin si anume: trei soiuri cu sensibilitate mare la putregaiul cenusiu, 
respectiv, Chardonnay, Sauvignon, Feteascã alba si 2 soiuri cu rezistentã medie, Feteasca 

neagra si Cabernet Sauvignon.  
Evoluţia factorilor climatici in cursul anului 2020 nu a creat condiţii favorabile pentru 

dezvoltarea agentului patogen Botrytis cinerea pe parcursul fenofazelor de legarea, 

creşterea boabelor si compactarea ciorchinilor, fiind semnalate numai unele atacuri izolate 
de intensitate mică atât pe frunze cât şi pe struguri, acestea fiind influențate în principal de 

sensibilitatea soiului si microclimatul plantaţiilor.  
Intre activitatea lacazicã din mustul obtinut din struguri infectati cu Botrytis cinerea si 

nivelul gradului de atac observat in plantatiile de vita de vie a fost evidentiatã o corelatie 
moderatã spre bunã (R = 0.64) in cazul determinãrilor efectuate in fenofaza pârga ((BBCH 
81 – 88) si o corelatie foarte bunã (R = 0.88) pentru determinãrile efectuate in fenofaza de 

coacere deplină (BBCH 89) a strugurilor.  
 

 
(2) Stabilirea specificatiilor preliminare si implementarea aplicatiei de gestionare a 

riscului de infectie fungicã in vie 

 
Pentru a stabili factorii de agromediu (climã, sol) si indicatorii ecologici (climatici si 

edafici) implicati in aparitia si manifestarea infectiei cu putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) 
a fost realizatã o Bazã de date, pe o perioadã de 10 ani (2010 – 2019). Baza de date 
VITISMED prezinta doua componente: climat zilnic viticol (CZV) si climat lunar viticol 

(CLV). Pe baza acesteia, pentru fiecare an viticol, au fost calculati 7 indicatori climatici si 
anume: Bacchus, Broome, heliotermic, edafoclimatic viticol, hidrotermic, de secetã si 

standardizat de precipitatii. Datele au fost prelucrate statistic utilizând programul Sigma Plot 
14. 

Indicii climatici lunari care au avut cea mai mare influentã asupra aparitiei si 

manifestãrii bolii au fost temperatura medie, umiditatea relativã, suma precipitatiilor, 
temperatura medie din perioada umectãrii frunzelor si durata umectãrii frunzelor. Ca urmare 



a stabilirii diferitelor corelatii intre indicatori au fost elaborate douã ecuatii de calcul cu rol in 
prognoza atacului de mucegai:  

Indice de risc 1 = 0,765 + (0,00582 * Durata de strãlucire a soarelui) - (0,178 * 
Indicele hidrotermic), (R=0.939),  

Indice de risc 2 = -2,552 + (0,00575 * Durata de strãlucire a soarelui) + (0,0517 * 
Umiditatea relativã) - (0,146 * Indicele hidrotermic), (R=0.964). 
 

(3) Analiza factorilor ecologici si tehnologici care conditioneazã aparitia si evolutia 
putregaiului cenusiu (Botrytis cinerea) in plantatiile de vitã de vie. 

 
Pentru a stabili influenta factorilor ecologici si tehnologici care conditioneaza aparitia si 

evolutia putregaiului cenusiu (Botrytis cinerea) in plantatiile de vita de vie au fost luate in 

strudiu douã soiuri de vita de vie, Cabernet Sauvignon cu rezistentã medie la atacul 
putregaiului cenusiu si Chardonnay cu sensibilitate mare.   

Analiza principalelor elemente climatice a relevat faptul cã, anul 2020 a beneficiat de o 
resursă termică foarte ridicată cu multiple influenţe în evoluţia fenofazelor vegetative.  

Condiţiile favorabile dezvoltării ciupercii s-au înregistrat in prima jumătate a lunii iunie 
când precipitaţiile căzute au facilitat infecţia primară, dar temperaturile ridicate înregistrate 
în cursul lunilor iulie-august şi nivelul mai scăzut al precipitaţiilor au condus la limitarea 

atacului, gradul de rezistentã a soiurilor la atacul ciupercii fiind bun si foarte bun.  
In plus fata de conditiile climatice care nu au favorizat dezvoltarea infectiei cu Botrytis, 

stresul hidric sever a influentat negativ evoluţia principalelor procese fiziologice in plante si 
in primul rând fotosinteza, deoarece, pentru a elimita pierderile de apă, stomatele se închid 
şi nu mai permit intrarea dioxidului de carbon. 

Cresterile vegetative au fost foarte reduse la ambele soiuri, astfel incat la nivelul 
butucilor de vita de vie nu a mai fost realizat microclimatul favorabil dezvoltãrii ciupercii 

ICDVV Valea Călugărească a colaborat cu Partenerul Centrul International de 

Biodinamică la realizarea următoarelor activități: 

Act. 1.1. Dezvoltarea, caracterizarea si validarea la nivel de laborator a 

imunosenzorului electrochimic pentru Botrytis cinerea. 

Pentru a pune la dispozitia colaboratorilor sporii produsi de diferite tulpini, în scopul 

realizãrii biosenzorului electrochimic de selectie, s-a procedat la izolarea si purificarea unor 
tulpini de Botrytis cinerea, utilizand ca sursă struguri infectati.  

Materialul initial a fost reprezentat de boabe de struguri din soiurile Sauvignon si 
Chardonnay recoltate de la struguri cu semne vizibile de infectie cu Botrytis.  

Izolarea culturilor pure de Botrytis cinerea s-a realizat prin utilizarea mediului de 
culturã Kritzman si Netzer (1978) care este un mediu selectiv pentru Botrytis.  Coloniile 

dezvoltate pe acest mediu prezintã un halou brun in jurul lor ca urmare a oxidãrii acidului 
tanic din compozitia mediului. După 3 – 4 zile pe suprafața mediului s-au dezvoltat colonii 

de fungi, neconfluente, din care unele erau înconjurate de un halou brun. Din marginea 
coloniilor cu halou brun s-au prelevat porțiuni de miceliu care au fost cultivate în plăci Petri 
cu mediu PDA. Incubarea plăcilor Petri s-a fãcut la 24°C. Subcultivarea miceliului a fost 

repetatã pânã la obtinerea culturilor pure de Botrytis cinerea.  

Act. 1.2 Dezvoltarea unui senzor electrochimic pentru masurarea activitatii lacazei "on 
field" si caracterizare la nivel de laborator. 

Sub coordonarea Partenerului ICB București, a fost dezvoltată o metodă electrochimică 
care permite determinarea precisa, rapida, cantitativa si sensibila a lacazei din must si care 
poate fi adaptata pentru masuratori «on field». Metoda descrisa in Gaspar si colab, 2020 



(https://doi.org/10.3390/chemosensors8040126) ofera pobilitatea masurarii la doua valori 
de potential corespunzatoare procesului de oxidare si celui de reducere al ABTS, oferind 

astfel un plus de siguranta si robustete comparativ cu masuratorile amperometice la un 
singur potential.  

 
(4) Vizite de lucru, manifestari stiintifice si diseminarea rezultatelor.  

INTALNIRI DE PROIECT  

In etapa I/2020 ICDVV Valea Călugărească a participat la 2 intalniri de proiect cu toti 
partenerii via Microsoft Teams, organizate de coordonatorii spanioli pe 23 iulie si pe 29 
octombrie 2020. In plus, Partenerii ICB Bucuresti si EPI-SISTEM au avut loc vizite de lucru 

la ICDVV Valea Calugareasca si discutii legat de dezvoltarea sistemului portabil de analiza a 

lacazei si determinarea riscului de infectie cu Botrytis cinerea. 
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