S.C.D.V.V. BUJORU
„MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE

ÎN DOMENIUL PRODUCERII MATERIALULUI SĂDITOR
VITICOL IN CONTEXTUL ALINIERII LA STANDARDELE
DE CALITATE EUROPENE”

ACRONIM: INFRASAD

Director proiect: Dr.ing. Simion Cristina Liliana

DATE DE IDENTIFICARE:
PROGRAMUL PN II - CAPACITATI
MODUL I - TIP PROIECT PI
CONTRACT DE FINANTARE : 103/14.09.2007
Autoritatea Contractanta:Autoritatea Naţională pentru Cercetare
tiinţifică BUCURESTI
Contractor:Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi
Vinificaţie BUJORU
PERIOADA DE DESFASURARE: 14.09.2007-30.10.2009

REZUMATUL PROIECTULUI
Infrastructura de cercetare in domeniul producerii de material săditor viticol
este in mare parte depăşita fizic si moral sau nu acoperă anumite segmente / activitatea
noi si de interes ridicat. Dezvoltarea bazei de cunoaştere este strâns legata de dezvoltarea
corespunzătoare a infrastructurii laboratoarelor si contribuie la creşterea capacitaţii de cercetare,
cresterea in valoare si in calitate a echipamentelor bazata pe extinderea si
modernizarea acestora, inovarea tehnologiilor si a metodelor de lucru, sprijinirea adoptării
standardelor internaţionale.
Modernizarea laboratorului de material săditor viticol cu cele mai moderne echipamente,
instrumente, software, contribuie la dezvoltarea infrastructurii cercetare- dezvoltare existente.
De asemenea dotarea laboratorului va contribui atat la dezvoltarea de poli de excelenta prin
formarea de parteneriate locale/regionale/naţionale intre universitati si institute de cercetare pentru
dezvoltarea tehnologica in domeniul producerii materialului săditor viticol cat si dezvoltarea
parteneriatului internaţional (in special in plan european).
În procesul de modernizare a infrastructurii de cercetare in domeniul producerii materialului
săditor viticol s-a avut în vedere achiziţionarea de echipamente necesare extinderii capacitaţilor de
cercetare privind înmulţirea materialului săditor viticol prin altoire si culturi in vitro, eliberarea de
virusuri prin culturi de meristeme, diagnosticarea rapidă a stării de sănătate din punct de vedere
virotic, efectuarea de teste si analize necesare studiului materialului saditor supus la înmulţire cu
privire la o serie de însuşiri cum ar fi autenticitatea materialului. Echipamentele laboratorului propus
formează un lanţ unitar, capabil sa realizeze integral si în mod profesionist cercetări in domeniul
viticol implicit in producerea materialului saditor.
Este cunoscut faptul că, după 1989, in România, sectorul de producere a materialului săditor
viticol a cunoscut un puternic regres: suprafeţele de portaltoi au fost defrişate, pepinierele viticole
desfiinţate, baza tehnico-materială învechită şi depăşită. In acelaşi timp insă, trebuie să ne aliniem
standardelor UE prin obţinerea materialului săditor din categorii biologice superioare (CERTIFICAT –
liber de principalele boli virotice) şi refacerea patrimoniului viticol.

In ţările U.E, cercetarea adoptă metodologii convenţionale (tehnologii de înaltă performanţă))
şi de precizie în obţinerea de rezultate competitive în obţinerea viţelor altoite şi nu numai,
asigurând performanţă economică. Infrastructura de cercetare este solidă în
acest domeniu cu potenţial ridicat în progres ştiinţific, tehnologic şi inovativ,
Cercetările efectuate pană in prezent in România in domeniul producerii materialului
săditor viticol au cuprins aproape toate secvenţele tehnologice. Cu toate aceste
progrese înregistrate in cercetare, obţinerea viţelor altoite se realizează încă cu mari pierderi de
material biologic (altoi şi portaltoi). Altoirea reprezintă, din punct de vedere fiziologic, un proces
deosebit de complex, cu numeroase implicaţii morfologice, anatomice şi biochimice
Modernizarea infrastructurii de cercetare a permis asigurarea aplicării standardelor de calitate în
producerea de material săditor viticol prin implementarea tehnologiei la nivel european, determinând
importante efecte economice, comparativ cu tehnologia de cultură practicată in prezent. În şcoala de
viţe se folosesc procedee moderne de plantare în biloane acoperite cu peliculă neagră, irigare şi
fertilizare prin picurare, precum şi îngrijire a butaşilor altoiţi. Implementarea noilor soluţii tehnologice
va conduce la creşterea producţiei de material săditor prin ridicarea randamentului actual de viţe STAS
de la 25-30% la cca 45,0% -50%, concomitent cu îmbunătăţirea parametrilor de calitate, reducerea
cheltuielilor cu lucrările de întreţinere a solului pe perioada de vegetaţie cu cca 9,0% reducerea
cheltuielilor cu lucrările mecanice cu cca 40 %, creşterea randamentului in viţe STAS cu 15-20 % . De
asemenea, se vor diminua pierderile de material biologic, care se va materializa prin reducerea preţului
de cost pe viţa altoită.
De asemenea dotarea laboratorului permite perfecţionarea biotehnologiilor de devirozare şi
înmulţire in vitro a viţei de vie în scopul creşterii valorii biologice a materialului săditor viticol la nivelul
standardelor internaţionale. Tehnologia are la baza metode originale de regenerare a plantelor din
explante de diferite origini; pentru fiecare tip de explant utilizat vor fi stabiliţi parametri specifici de
cultura in vitro. Se vor face analize ultramicroscopice pentru stabilirea gradului de sănătate
Producerea materialului săditor viticol pe baza unei tehnologii eficiente de devirozare si
multiplicare permite alinierea României la reglementările Uniunii Europene în vigoare, în paralel cu
selectia genetica a soiurilor, aceasta devenind obligatorie din punct de vedere sanitar.
Unul dintre cele mai mari avantaje ale multiplicării in vitro, comparativ cu metodele clasice, constă
în înmulţirea rapidă, cu o rată de neimaginat fată de metodele clasice si într-un ritm extrem de accelerat
al plantelor.

Prin culturile in vitro pot fi menţinute neschimbate caracteristicile de soi, indiferent de gradul de
heterozigotie a viţei de vie sau de anumite mecanisme fiziologice, genetice.
Pentru detectarea/diagnosticarea virale sau de tip viral se va face testarea
serologică prin ELISA (Clark şi Adams, 1977). Procedurile vor fi conform literaturii
de specialitate, indicaţiile producătorului de reactivi serologici (Bio-Rad Franţa),
instrucţiunile de utilizare a echipamentelor, cerinţele SR EN ISO/CEI.
Un alt obiectiv atins in urma derulării proiectului este acela de identificarea si
autentificarea materialului saditor viticol, ceea ce permite obţinerea unor rezultate precise, rapide prin
analiza amprentelor ADN a soiurilor si clonilor multiplicate. Aceste analize au ca rezultat final
eliberarea actului de garantare a autenticităţii soiului si certificarea “genetico-sanitara a acestuia.
Originea şi autenticitatea multor cultivare de viţă de vie (Vitis vinifera), folosite este neclară şi
constituie subiectul multor controverse. În ultimii ani, odată cu apariţia markerilor moleculari,
identificarea soiurilor s-a realizat la nivel de proteine cu ajutorul izoenzimelor şi la nivel de ADN prin
metode RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), RFLP (Restriction Fragment Length
Polymorphism), AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) şi SSR (Simple Sequence
Repeats). Identificarea soiurilor cu ajutorul polimorfismului la nivel de ADN este extrem de utilă,
datorită faptului că rezultatul obţinut reflectă direct genotipul şi nu este influenţat de condiţiile de
mediu. De asemenea, sunt disponibile un număr foarte mare de secvenţe de ADN, care pot releva
polimorfism, iar ADN-ul poate fi izolat aproape din orice ţesut (POP şi colab., 2004).
De asemenea se pot descoperi prin intermediul aplicarii ADN consolidat Polimorf (RAPD) –
PCR, diverşi viruşi, bacterii si mycoplasme de carantina fitosanitara care pot fi intalniti atât in solul
pepinierei cat si in ţesuturile vitei de vie aparent sănătoase.
Мetodele bazate pe identificarea PCR se perfectioneaza permanent si sunt in unanimitate acceptate
de UE atat pentru identificarea genetica a variabilitatii intalnite la soiurile de viţa de vie si implicit la
materialul saditor viticol, cat si pentru descoperirea tuturor speciilor ce deterioreaza materialul
saditor viticol din punct de vedere fitosanitar.
Modernizarea infrastructurii de cercetare din domeniul producerii materialului săditor viticol a
avut la la bază o strategie de cercetare ştiinţifică care are drept scop promovarea calităţii şi
excelenţei în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, pentru o integrare competitivă în Aria
Europeana a Cercetării tiinţifice

OBIECTIVELE GENERALE SI SPECIFICE ALE PROIECTULUI
Dezvoltarea infrastructurii de cercetare pentru o mai bună valorificare
a rezultatelor de cercetare, dezvoltare si inovare (CDI).
Cresterea calitătii cercetărilor în domeniul producerii materialului săditor
viticol.
Accelerarea procesului de aliniere si integrare tehnologica prin dezvoltarea
laboratoarelor conform cerinţelor si reglementarilor UE .
Relansarea
productiei de material săditor viticol în concordantă cu
standardele europene.
Alinierea dotării cu echipamente performante similară pe plan european .
Crearea de oportunităti tehnologice de obtinere a viţelor altoite pe baza
reevaluării rezultatelor cercetărilor aplicative anterioare si a noutătilor de
progres tehnic.
Reorientarea

calitativă a productiei.

Crearea unui puternic centru de multiplicare a butasilor de viţă de vie.

REZULTATELE PROIECTULUI
Prima faza de executie:

SERA –SOLAR
Este echipată complet si are
următoarele configuraţii;
lătime seră 10.0 m x lungime
51.0 m; suprafata totală 510
m 2 ; latimea ferestrei1.8 mpe ambele parti; înălţimea la
coamă 4.15 m; tipul foliei de
acoperire PVC-UNISTRAT;
ferestrele laterale de
grosime 150 µmm; plasa 50
pentru ventilaţie laterală

In a doua faza de executie s-au achizitionat urmatoarele
echipamente :

Masini de altoit actionate manual - sunt
de tipul OMEGA UNO. Sectiunile altoi –
portaltoi se executa în forma literei omega
Ω, iar îmbinarea se face dintr-o singura
acţionare a pedalei.

Masina de altoit autogreff - Sunt
echipate cu un cric care functioneaza
progresiv. Masina Autogreff este o masina
ideala pentru efectuarea altoirii actionata
pneumatic.
Paraffineuse - Acest echipament este dotat cu un
termostat automatic care permite reglarea
temperaturii.. Paraffineuza este prevazuta cu un panou
electric care prezinta o serie de indici ce trebuiesc
stabiliti in functie de temperatura la care se doreste sa
se lucreze.
Mese individuale de altoit - Pot fi utilizate
pentru toate tipurile de masini de altoit.
Dimensiuni standard:latime 1.25 m; inaltime
1.00 m; adancime 0.70 m.

FAZA II
Calculator xTREME INTEL CORE 2 DUO E6400 - Gigabyte P35-DS3 INTEL P35/ICH9, LGA
775 1333/1066/800MHz, 4*DDR2-/1066/800/667 DualCh, 1*PCIex16/1*PCIex1, SATA II
3Gb/s*4, Audio,8Ch HD ALC883, S/PDIF GbLan PCIe, 8*USB2.0, ATX. Accesorii: imprimanta
CANON IP4500, PIX A4, Scaner CANON Lide 25 1200 x 2400dpi, USB 2.0

Reabilitarea laboratorului de material saditor viticol a constat in amenajarea spatiului interior. Compartimentarea
laboratorului: încăpere pentru micropropagare in vitro, prepararea şi turnarea mediilor, pregătirea probelor şi
amplificarea ADN-ului (PCR - polymerase chain reaction), precum şi aria pentru analiza postamplificare; incapere
pentru crestere a culturilor de tesut si celule; incapere de receptie si de testari virotice

Spatiu aseptic de lucru

Receptie probe ,
material biologic

Spatiu de incubare
probe

Pompa peristaltica heidolph - analogice (0-10 V sau 420mA) pentru setarea vitezei, start/stop sau a directiei de
rotatie;display cu 4 cifre pentru setarea electronica a vitezei
de operare, a debitului, intervalul de dozare si setarea
pauzelor;control electronic al vitezei de operare cu
acuratetea de +/- 0.5%; debit 0.3 – 729 ml/ minut, cu capete
de pompa standard; viteza de rotatie 4-120 rpm;
Ph-metru portabil WTW - este optimizat petru utilizare
atat in cimp cit si in laborator. In particular pH 340 I cu
alimentatorul optional si interfata seriala este recomandat
in cazul masuratorilor de precizie atat in laborator cit si pe
teren.

Titrator potentiometric Schott - model Titroline Easy domeniu de masura pH: 0,00 … 14,00; domeniu de
masura mV: -1400 … + 1400; conector ptr. electrod: DIN
sau BNC; conector ptr. electrod de referinta: 1 x 4 mm;
intrare ptr. senzor de temperatura Pt 1000; domeniu
masura: -30 … 1150 C; conector ptr. Pt 1000: 2 x 4 mm si
1 x 2 mm.
Balanta analitica KERN – model ABJ 220-4M Calibrare interna; functie numarare piese; intefata RS232
C bidirectionala pentru conectare imprimanta sau PC;
GLP/ISO memorare cantariri si stocare cu numar de
identificare, data si ora. (numai cu imprimanta KERN);
Cantarire procentuala.

Camera de crestere cu iluminare binder cf. ich - model kbf camera de preincalzire APT si sitem racire DCT; domeniu de
temperatura -5…100oC domeniu de umiditate 10-90%RH; control
electronic al umidioficarii/dezumidificarii cu tehnologie SPH; iluminare
cf.ICH ,q1B .
Microscop trinocular motic – model DMBA 300 - microscopul
trinocular DMBA 300 datorita calitatilor sale optice superioare se
recomanda pentru aplicatii de rutina in laboratoarele de
cercetare; echipat cu condensor Abbe cu apertura numerica
1.25 centrabil cuplat cu sursa de iluminare de putere mare
6V/30W quartz
Cabinet cu flux laminar vertical AQUARIA - model FLOW
ACTIVA - Permite setarea parametrilor de lucru: ventilatie,
lumina si parametrii de siguranta.Avertizeaza operatorul prin
alarma la: functionarea defectuoasa a motorului, depasirea
limitelor de viteza de circulatie a aerului, schimbarea filtrelor,
pozitia corecta a ferestrei de acces – alarme acustice si afisate
pe display.
Etuva BINDER ED53 - Tehnologie ATP cu camera de
preincalzire ce asigura acuratetea temperaturii si
reproductibilitatea rezultatelor;domeniu de temperatura :+5°C
peste ambient- 300°C; controler DS cu temporizator integrat
0-99 ore; setarea digitala a temperaturii cu o acuratete de un
1°C.
Preparator de medii – AES LABORATOIRE - model
MASTERCLAVE 09 - Se utilizeaza la prepararea mediilor de
cultura lichide, solide, semisolide in conditii de deplina
siguranta, calitate a sterilizarii, fertilitate a mediilor si
reproductibilitate a prepararii.

Echipamentul de intins folie - Efectueaza
operatiunea de intindere a unei folii speciale pe
biloanele destinate plantarii vitelor altoite.

Pompa CAPARI - Acest echipament constituie componenta
principala a unei instalatii de irigare prin picurare utilizata in
tehnologia moderna de producere a materialului saditor viticol

In a treia faza de executie s-au achizitionat urmatoarele
echipamente :

Mobilier laborator - constituit din suprafete neaderente, rezistenta la acizi, cu suprafete care nu retin
microorganisme (suprafete neporoase) etc., chiuvete speciale pentru laborator confectionate din materiale care nu
sunt afectate de actiunea reactivilor.

Camera frigorifica - Acţionarea umidificării este realizată acţionând releul de umidificare, când umiditatea este mai mică
decât valoarea „SET_RH – dbH”; dezumidificarea este realizată cu ajutorul releelor de dezumidificare si compressor;
controlul temperaturii este interpretat prin zona neutră realizată cu ajutorul ieşirilor pe relee pentru compresor si rezistenţe.
Temperatura vaporizare: -15.0°C; temperatura ambiantã: 35.0°C;

Autolaborator - Laboratorul mobil se compune din: aparatura de prelevare probe;
sisteme de analiza portabile automate si manuale; sisteme de pastrare probe.

Real-Time PCR (Reactia de polimerizare in lant a Acidului Dezoxiribonucleic -ADN) - rata de incalzire 10C/sec.
de la 50 la 95oC ; rata de racire 2,5C /sec pentru un volum de reactie de 100µl de la 95 la 50oC; volumul probei 25100 µl; durata acuratetii temperaturii ;+/- 1 sec. fata de timpul programat; acuratetea temperaturii ; +/- 0.5oC de la 60
la 95oC; curba de topire programabila in rampe : programabila 0.1 -1oC; blocul de reactie sa permita efectuarea a 16
analize simultan cu posibilitate de 96, independente fiecare modul sa fie prevazut cu sistem de incalzire , senzori
termici, racire radiala , subsistem optic.

In a patra faza de executie s-au achizitionat urmatoarele
echipamente :
Sistem ELIZA Tecan - Cititor de microplaci cu 4 filtre (405; 450; 492 si 620 nm) cu touchscreen; soft specializat; Spalator de microplaci; sistem de agitare si incubare; incinta pastrare
probe.

Sistem de omogenizare automata a tesuturilor HEIDOLPH - usor de operat,
omogenizatorul porneste automat in momentul in care este introdus in incinta; volumul
dispersat 0.8-10 ml; domeniul de vascozitate: 1-5 mPa s; dispozitive de omogenizare cu Ф
cuprinse între 3 mm şi 7 mm; contine trei dispozitive de omogenizare pentru diferite probe.
Accesorii de preparare si pastrare probe : sistem de obtinere apa ultrapura, aparat pentru
fulgi de gheata.

Modernizarea infrastructurii de cercetare in domeniul producerii materialului saditor
viticol conduce la implicarea cercetării ştiinţifice româneşti în obiectivele
cercetării europene

•Permite efectuarea de teste si cercetari fundamentale in domeniu viticol la nivel celular si
molecular
•Echipamentele achizitionate asigură securitatea şi protecţia biodiversităţii viticole şi totodată a
mediului ambiant
•Echipamentele asigura un flux tehnologic raţional de producere a viţelor altoite
•Crearea oportunitatii de producere a viţelor altoite din categoria bază cu înalte performanţe de
calitate şi de randament în viţe STAS, libere de viroze şi micoplasme
•Dotarea laboratorului permite perfecţionarea biotehnologiilor de devirozare şi înmulţire in vitro
a viţei de vie în scopul creşterii valorii biologice a materialului săditor viticol la nivelul
standardelor internaţionale
• Pentru detectarea/diagnosticarea virusurilor/maladiilor virale sau de tip viral se va face
testarea serologică prin ELISA (Clark şi Adams, 1977). Procedurile vor fi conform literaturii de
specialitate, indicaţiile producătorului de reactivi serologici (Bio-Rad Franţa), instrucţiunile de
utilizare a echipamentelor, cerinţele SR EN ISO/CEI 17025:2001.
• Verificarea autenticitatii materialului biologic inmultit prin analize PCR
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