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Rezumat
S-au constatat frecvența şi gradul de atac al maladiilor foliare la tomate, porumb şi orz. 
S-au identifi cat genotipuri cu rezistenţă medie care prezintă interes pentru ameliorare. 
Prin analize macro- şi microscopice au fost identifi cate speciile de fungi care provoacă 
diverse maladii la culturile menţionate (pete pe frunze, putrefacţia rădăcinilor sau 
boabelor), iar în calitate de patogeni comuni s-au identifi cat speciile Alternaria alternata 
și Fusarium oxysporum. 
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Introducere
Plantele sunt gazde pentru o vastă gamă de patogeni ca, fungi, bacterii, virusuri 

și nematozi – agenți cauzali ai diferitelor boli infecțioase care conduc la pierderi 
semnifi cative de producție în întreaga lume. 

Ciupercile se consideră cei mai răspândiți agenți patogeni cauzali pentru circa 
70% de maladii la plantele de cultură [1], numărul acestora estimându-se la 10-15 
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mii de specii [3]. Infectarea plantelor de către acestea, are loc în cadrul unui proces 
denumit „ciclul bolii” al cărui complexitate variază în funcție de patogen, dar și 
planta gazdă [3].

Stabilirea componenței speciilor de fungi care produc diverse maladii la plantele de 
cultură prezintă o condiție obligatorie pentru elaborarea strategiilor corecte de testare 
a rezistenței genetice a materialului inițial pentru selecție, precum și luarea deciziilor 
de protecție chimică. Totodată, se cunoaște că complexul de patogeni, implicat în 
inițierea și dezvoltarea unor boli de plante, precum ar fi  putregaiul de rădăcină și 
bolile spicului la grâul comun de toamnă (Triticum aestivum L.) este destul de variabil, 
funcție de condițiile ambientale, genotipul plantei–gazdă, particularitățile agrotehnice 
de cultivare [5].

Componenţa speciilor implicate în dezvoltarea unei şi aceeaşi maladii adesea 
este diferită [7], iar polimorfi smul înalt al agenţilor patogeni, ca rezultat al labilităţii 
sistemului genetic ereditar şi epigenetic, determină înalta lor adaptabilitate la condiţiile 
de mediu [8]. Pornind de la aceasta, prezintă interes cercetările cu privire la componenţa 
speciilor de fungi care produc boli la plantele de cultură în condiţiile Republicii 
Moldova. Printre cei mai răspândiți agenți cauzali ai maladiilor fungice la un spectru 
larg de culturi agricole, în condițiile Republicii Moldova, se remarcă în ultimul timp 
genurile Fusarium ce cauzează putrezirea frunzelor, rădăcinilor, tulpinilor, peţiolurilor 
[4, 9, 6] și Alternaria, care, de rând cu acestea provoacă și pătarea brună a frunzelor, 
tulpinilor, fructelor [4].

În contextul vizat, scopul cercetărilor a constat în determinarea frecvenței și 
gradului de atac al plantelor de tomate, orz și porumb de patogeni fungici în condițiile 
R. Moldova, și identifi carea speciei acestora.

Material și metode
Cercetările s-au efectuat în cadrul laboratorului Genetică aplicată al Institutului de 

Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, în condiţii de câmp şi laborator 
(a. 2016). În calitate de material pentru cercetare au servit 4 forme parentale (Katerina, 
L-310, MilOrange, Luci), 6 hibrizi reciproci F1 de tomate (F1 Katerina x MilOrange/
MilOrange x Katerina, F1 Katerina x Luci/Luci x Katerina, F1 MilOrange x L-310/L-
310 x MilOrange), 5 genotipuri de orz (Unirea, Ciuluc, Galactic, Strălucitor, Sonor) și 
4 de porumb (CP-403, CP-60, CP-IU, CP-255).

Evaluarea frecvenţei şi gradului de atac al maladiilor a fost efectuată în condiţii de 
câmp (Figura 1), în baza semnelor de boală (pete – brunifi cate, maro, albe, ulceraţii, 
necroze), la scara de 6 trepte, elaborată de autori: 0 – sănătoase, imune (fără semne 
de boală), 1 – înalt rezistente – RR (10%), 2 – rezistente – R (20%), 3 – rezistente 
mediu – RM (30%), 4 – sensibile – S (40%), 5 – înalt sensibile – SS (≥50% suprafaţă 
cu semne de boală).

Pentru izolarea fungilor şi stabilirea componenţei speciilor care au produs maladii 
la plantele de tomate, au fost utilizate fragmente mici de frunze şi rădăcini ale plantelor 
cu simptome de boală. Fragmentele au fost aseptizate în soluţie de hipoclorură de var 
de 2% timp de 1-2 min, după care s-au clătit de 2-3 ori în apă dublu distilată, s-au presat 
între 2 foiţe de hârtie de fi ltru şi plasat pe mediu în condiţii aseptice în preajma fl ăcării 
de gaz pe mediul PDA (Potatoes Dextrosis Agar) (Figura 2). 
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Figura 1. Aspecte ale plantelor de tomate (A), orz (B) şi porumb (C) cu pete pe frunze.

Figura 2. Izolarea patogenilor din frunze de tomate (A) şi porumb (B) cu semne de maladie.

Speciile agenţilor cauzali au fost identifi cate în baza caracteristicilor macro- şi 
microscopice, conform determinătoarelor micologice [2, 9]. Procesarea datelor obţinute 
s-a efectuat prin analize descriptive ale statisticii, în pachetul de soft STATISTICA 7.

Rezultate și discuții
Prin cercetarea frecvenței de atac al maladiilor fungice asupra suprafeţei foliare la 

tomate, s-au înregistrat valori în limitele 36,8 ... 52,6%, la formele parentale şi 21,1 ... 
68,4% la hibrizi. La porumb frecvența petelor foliare a variat în limitele: 20 ... 29,6%, 
cele mai diminuate valori fi ind înregistrate la linia mutantă CP 255, iar cele mai înalte 
la CP 403 (tab. 1).

Tabelul 1. Frecvența petelor foliare la plantele de tomate și porumb în condiții 
de câmp.

Nr. Genotip x±mx % σ
1. Tomate 45,3±5,1 16,1
2. Porumb 25,5±2,1 4,1

În baza cercetării gradului de atac al petelor foliare, la tomate au fost înregistrate 
genotipuri/populaţii: rezistente, rezistente mediu, sensibile şi înalt sensibile. La formele 
parentale, acesta a variat în limitele 2,9 … 3,9, iar la hibrizii reciproci -2,7 … 4,1, 
respectiv (Figura 3 A). 
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Figura 3. Gradul de atac al petelor foliare la plantele de tomate (A) şi orz (B) în 
condiţii de câmp (2016).  A: 1 – Katerina; 2 – L-310; 3 – MilOrange; 4 – Luci; 5 – F1 Katerina 
x MilOrange; 6 – F1 MilOrange x Katerina; 7 – F1 Katerina x Luci; 8 – F1 Luci x Katerina; 9 – 
F1 L-310 x MilOrange; 10 – F1 MilOrange x L-310. B: 1– Ciuluc; 2 – Strălucitor; 3 – Sonor; 
4 – Unirea; 5 – Galactic.

În cazul orzului s-a constatat că gradul de atac a variat în limitele 3,1 … 3,9. 
Genotipurile Sonor și Unirea au manifestat rezistență medie, iar Ciuluc, Strălucitor, 
Galactic - sensibilitate (Figura 3 B).

În baza izolărilor şi însuşirilor macro- și microscopice ale fungilor s-a constatat 
că petele, ulcerațiile, necrozele de pe frunzele de tomate au fost provocate de un 
complex de patogeni: Alternaria alternata, A. consortiale, Phythophthora infestans, 
P. parasitica, Fusarium oxysporum, F. oxysporum var. orthoceras, Epicocum nigrum, 
Septoria lycopersici, Cladosporium cladosporioides, C. herbarum, Colletotrichum 
cocodes, C. liliacearum (Figura 4). 

Astfel, ponderea cea mai înaltă în apariția și dezvoltarea petelor foliare la tomate, 
revine speciilor: A. alternata – 36,1%, A. consortiale – 18,1%, P. infestans – 18,1%, 
(tab. 2).

Figura 4. Aspecte microscopice ale fungilor izolaţi din frunze de tomate: Allternaria 
alternata (A), A. consortiale (B), Cladosporium cladosporioides (C) (500x).
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Tabelul 2. Componenţa speciilor de fungi implicați în apariția și dezvoltarea petelor 
foliare la tomate.

Nr. Specie Izolate, num. Frecvența, %
1. Alternaria alternata 26 36,1
2. A. consortiale 13 18,1
3. Phythophthora infestans 13 18,1
4. P. parasitica 1 1,4
5. Fusarium oxysporum var. orthoceras 4 5,6
6. F. oxysporum 4 5,6
7. Epicoccum nigrum 2 2,7
8. Septoria lycopersici 1 1,4
9. Cladosporium cladosporioides 1 1,4
10. C. herbarum 1 1,4
11. Colletotrichum coccodes 4 5,5
12. C. liliacearum 2 2,7
Total 72 100

La orz, în calitate de agenţi cauzali ai apariției și dezvoltării petelor foliare, s-au 
identifi cat fungii A. alternata, Drechslera sorokiniana, Pyrenophora graminea, pe când 
partea subterană, şi anume rădăcina, a fost afectată de fungii F. gibbosum var. bulatum 
şi F. oxysporum var. orthoceas (Figura 5). 

Astfel, rezultatele demonstrează că la orz ponderea cea mai înaltă în apariția și 
dezvoltarea petelor foliare revine speciei A. alternata – 32,8%, iar a putregaiului de 
rădăcină – F. gibbosum var. bulatum – 25,8% (tab. 3).

În urma analizelor microscopice, la porumb s-a constatat prezenţa speciilor A. 
alternata, F. gibbosum var. bulatum, F. oxysporum var. orthoceas, F. sporotrichiella 
în calitate de agenţi cauzali în apariția și dezvoltarea petelor foliare. În cazul izolărilor 
din boabe şi rădăcină, au fost identifi cate speciile F. oxysporum var. orthoceas, F. 
sporotrichiella, F. moniliforme, A. alternata şi F. oxysporum, F. oxysporum var. 
orthoceas, F. moniliforme, Nigrospora spp., respectiv (Figura 6).

Figura 5. Aspecte microscopice ale fungilor izolaţi din frunze (A) - D. sorokiniana şi 
rădăcini (B) - F. gibbosum var. bulatum (B) (500x).
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Tabelul 3. Componenţa speciilor de fungi ce au provocat unele maladii la orz.
Nr. Specie Izolate, num. Frecvența,%

Pătarea frunzelor
1. Alternaria alternata 19 32,8
2. Drechslera sorokiniana 10 17,2
3. Pyrenophora graminea 7 12,1

Putrezirea rădăcinii 
4. Fusarium gibbosum var. bulatum 15 25,8
5. F. oxysporum var. orthoceas 7 12,1

Total 58 100

Figura 6. Aspecte microscopice ale fungilor izolaţi din plantele bolnave de 
porumb: F. gibbosum var. bulatum (A), F. oxysporum var. orthoceas (B), Nigrospora 
spp. (C) (500x).

Ponderea majoră în dezvoltarea petelor foliare, putregaiului de boabe și rădăcină, 
revine speciei F. oxysporum var. orthoceas: 11,8; 7,4 şi 14,7%, respectiv (tab. 4), ceea ce 
denotă lipsa de specifi citate a fungului pentru un anumit organ al plantei de porumb.

Tabelul 4. Componenţa speciilor de fungi - agenţi cauzali ai unor maladii la porumb
Nr. Specie Izolate, num. Frecvența,%
1 2 3 4

Pătarea frunzelor
1. Alternaria alternata 8 11,8
2. Fusarium oxysporum var. orthoceas 28 41,2
3. F. oxysporum 4 5,8
4. F. sporotrichiella 2 2,9

Putrezirea boabelor
5. F. oxysporum var. orthoceas 5 7,4
6. F. sporotrichiella 1 1,5
7. F. moniliforme 1 1,5
8. A. alternata 4 5,8

Putrezirea rădăcinii
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Tabelul 4 (Continuare). 
1 2 3 4
9. F. oxysporum 1 1,5

10. F. oxysporum var. orthoceas 10 14,7
11. F. moniliforme 3 4,4
12. Nigrospora spp. 1 1,5

Total 68 100

Rezultatele obţinute au demonstrat că fungii A. alternata și F. oxysporum var. 
orthoceas sunt patogeni comuni - agenţi cauzali ai petelor foliare la tomate, orz și 
porumb şi ai putregaiului de rădăcină la orz și porumb, în condițiile R. Moldova.

 Concluzii
În condiții de câmp ale anului 2016, frecvența petelor foliare la tomate a variat 1. 

în limitele 36,8 ... 52,6%, la formele parentale şi 21,1 ... 68,4% la hibrizi, iar la porumb: 
20 ... 29,6%.

În baza gradului de atac al pătării foliare la tomate s-au identifi cat genotipuri/2. 
populaţii: rezistente, rezistente mediu, sensibile şi înalt sensibile. La orz, s-au 
înregistrat genotipuri rezistente mediu (Sonor şi Unirea) şi sensibile (Ciuluc, Galactic, 
Strălucitor).

Maladiile foliare la plantele de tomate au fost provocate de fungii genurilor 3. 
Alternaria, Fusarium, Phythophthora, Cladosporium, Colletotrichum, Epicocum 
şi Septoria. La orz, pătarea frunzelor a fost provocată de speciile: A. alternata, D. 
sorokiniana, P. graminea, putrefacția rădăcinii de fungii: F. gibbosum var. bulatum 
şi F. oxysporum var. orthoceas. La porumb s-au identifi cat speciile A. alternata, F. 
oxysporum, F. oxysporum var. orthoceas, F. sporotrichiella – în calitate de agenţi 
cauzali ai pătării și putrezirii foliare; iar F. oxysporum var. orthoceas, F. sporotrichiella, 
F. moniliforme, A. alternata şi F. oxysporum, F. moniliforme, Nigrospora spp., s-au 
izolat din boabe și rădăcini cu semne de putrezire.

Ponderea majoră în manifestarea petelor foliare la tomate, revine speciilor 4. A. 
alternata – 36,1%, A. consortiale – 18,1% și P. infestans – 18,1%; în cazul pătării 
foliare a orzului - A. alternata – 32,8%, putrezirii radiculare - Fusarium gibbosum var. 
bullatum – 25,8%. La porumb din frunze, boabe și rădăcini bolnave cu cea mai înaltă 
frecvență s-a înregistrat F. oxysporum var. orthoceas: 11,8, 7,4 şi 14,7%, respectiv.

Au fost identifi cate speciile de fungi A. 5. alternata și F. oxysporum var. orthoceas 
în calitate de agenți cauzali comuni ai pătării brune și putregaiului la tomate, orz și 
porumb în condițiile R. Moldova.
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