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ȘI

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
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.

