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Procedeul de obţinere de plante de viţă de vie libere de virusuri, conform invenţiei, 

constă în:  prelevarea apexurilor intens regenerative (0,2…0,3 cm) de la plantele mamă 
virozate,  dezinfecţia cu hipoclorit de calciu 6…10% timp de 4…7 min, inocularea pe  
mediu viricid în condiţii sterile la hota cu flux de aer laminar, organogeneza şi 
multiplicarea materialului  biologic rezultat prin proliferarea lăstarilor în camere de 
creştere la temperatura  18…25°C, cu o fotoperioadă de 16 ore lumină şi iluminarea 
3000…3500 lx, perioada de incubare fiind de 1…3 subculturi pe mediu viricid, după care 
se continuă cu 2…3 subculturi pe mediu de multiplicare specific viţei de vie, urmate de o 
subcultură pe un mediu de înrădăcinare, în final lăstarii înrădăcinaţi in vitro fiind 
aclimatizaţi regenerându-se astfel plante de viţă de vie sănătoase. Mediul de cultură 
viricid este constituit din mediul de bază Murashige & Skoog (1962), suplimentat cu  
hormoni şi vitamine  specific viţei de vie,  la  care se adăugă  substanţe viricide 
reprezentate de ribavirină (1-β-D-ribofuranosyl - 1,2,4-triasole-3-carboxamide)  sau 
oseltamivir  [(4 acetamido–5 amino–3 (1-ethilpropoxy )-1 cyclohexan–1 carboxylic 
acid)] în concentraţie de 35…45mg/L. 

Invenţia prezintă următoarele avantaje: 
- este un procedeu  simplu, economic şi eficient, destinat eradicării  celor mai 

răspândite virusuri ale viţei de vie (virusul scurtnodării, virusurile asociate răsucirii 
frunzei serotipurile 1+3, virusul fleck şi virusul A), prin cultivarea apexurilor  intens 
regenerative pe mediii de cultură ce conţin substanţe viricide; 

- uniformizează condiţiile de eliminarea a virusurilor privind: mediul de cultură cu 
viricidele ribavirină sau oseltamivir, concentraţia acestora şi perioada de expunere;  

- reduce timpul de regenerare a plantelor de viţă de vie libere de virusurile 
menţionate cu 25…35%; 

- utilizează minim de echipamente pentru cultura in vitro şi înlătură procesele 
tehnologice energofage care utilizează un număr mare de aparate şi instalaţii;  

-  prin folosirea apexurilor intens regenerative elimină inconvenientul ratei mici de 
viabilitate  a explantelor de dimensiuni reduse; 

- utilizează substanţe viricide cu efecte terapeutice  aplicate în virologia umană; 
- elimină în totalitate efectele negative ale poluării mediului cu substanţe chimice 

de sinteză, prin folosirea cantităţilor minime de viricid, timp  redus de aplicare  şi în 
condiţiile controlate oferite de cultura in vitro; 
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