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Abstract: The Penicillium funiculosum strain presents antifungal action against the 
Fusarium solani, Fusarium graminearum, Aspergillus.niger, Aspergillus flavus, Alternaria 
alternata, Riyohtonia solani, Mucor vulgaris and also an inhibitory action for the 
phytopathogenic bacterial strains Corynebacterium miciganensis, Agrobacterium tume-
faciens, Ervinia caratovora. It was demonstrated the possibility of micromycetes 
exometabolites Penicillium funiculosum, Penicillium funiculosum C-3, Penicillium 
funiculosum C-5, Penicillium funiculosum C-8 using as growth promoters for triticales. It 
was established that the Penicillium strains exometabolites stimulate the seeds 
germination, the growth of the triticales roots and cotyledons. 
Key words: Antifungal activity, phytopathogenic micromycetes, biological control, 
germinating capacity, metabolits.  

INTRODUCERE 

În tehnologiile contemporane, de cultivare a plantelor agricole, se aplică pe larg un 
vast arsenal de substanţele bioactive de origine vegetală sau microbiană, ce conţin 
vitamine, auxine, gibereline, enzime, aminoacizi şi alţi reglatori de creştere. Aceste 
substanţe sunt utilizate la prelucrarea seminţelor înainte de semănat sau prin nutriţia 
suplimentară radiculară şi extraradiculară în perioada de creştere. 

Preparatele microbiologice utilizate în cantităţi extrem de mici, modifică unele 
funcţii fiziologice esenţiale ale plantelor.  

Mecanismele de acţiune a metaboliţilor de origine vegetală şi microbiană asupra 
proceselor de creştere şi dezvoltare a plantelor de cultură şi-au găsit explicaţie într-o serie 
de lucrări (Якутин В.И. 2003; Achiri I. ş.a., 2004; Куликов С.Н. и др., 2006; Смирнов 
А., 2006; Быховец А.И. и др., 2009; Nicolaescu O., Voloşciuc L., 2009; Якутин В.И. 
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2009; Гатина Э.Ш., 2009). În acest context un rol deosebit revine investigaţiilor efectuate 
în direcţia elaborării metodelor noi de obţinere a stimulatorilor nativi, care posedă un 
potenţial înalt de acţiune. Aceşti biostimulatori sunt obţinuţi din diferite microorganisme, 
din diverse organe ale plantelor ce conţin cantităţi sporite de fitohormoni.  

A fost demonstrat că, substanţa bioactivă de origine vegetală – Fitostim estre 
inofensivă. Potenţialul biologic al acesteia însă, influenţează pozitiv creşterea şi 
dezvoltarea plantelor de cultură, sporind cantitatea şi calitatea recoltei (Chicu E., 2002).  

De perspectivă sunt preparatele de origine microbiană obţinute din bacteriile genului 
Bacillus, Pseudomonas, cât şi din micromicetele genului Aspergillus, Penicillium, Trihoderma, 
care sunt utilizate atât ca stimulatori de creştere, cât şi pentru combarea multor specii de insecte 
dăunătoare şi a diferiţilor agenţi patogeni la plantele agricole (Чиботарь В.К. и др., 2009; 
Мелихов В.В. и др., 2007; Семынина Т.В. и др., 2006) . Astfel, tratarea seminţelor cu 
biopreparatele Bactofit, Planriz, Agat-25, Fitosporin protejează rădăcinile plantelor păioase de 
putregaiul radicular, cât şi duce la mărirea recoltei la hectar (Сахибгареев А.А., 2006). 
Biopreparatele obţinute pe baza micromicetelor din genului Penicillium s-au dovedit a fi buni 
stimulatori de creştere a grâului, porumbului, bumbacului (Брыкалов А.В., Скорбина Е.А., 
2007; Хамидова Х.М. и др. 2007).  

Reieşind din cele menţionate scopul cercetărilor a constat în testarea exometaboliţilor 
de Penicillium în calitate de inhibitori ai unor micromicete şi bacterii fitopatogene, cât şi ca 
stimulatori de creştere la triticale. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Ca obiect de studiu au servit tulpinile Penicillium funiculosum şi trei variante ale 
acesteia. Tulpina Penicillium funiculosum este brevetată şi depozitată în CNMN ca 
producător de catalază. Variantele tulpinii Penicillium funiculosum au fost obţinute în 
rezultatul stresului oxidativ şi se deosebesc atât după particularităţile morfologo-culturale, 
cît şi biochimice, posedând o activitate catalazică mai înaltă decât tulpina iniţială. 

În calitate de tulpini test au fost utilizaţi fitopatogenii: Aspergillus niger, Aspergillus 
flavus, Fusarium solani, Fusarium graminearum, Tieloviopsis basicola, Alternaria alter-
nata, Mucor vulgaris, Rhizohtonia solani, Corynebacterium miciganensis, Agrobacterium 
tumefaciens şi Ervinia caratovora, agenţi cauzali ai diferitori boli la plantele agricole. 

Metaboliţii tulpinilor au fost testaţi asupra seminţelor de triticale, soiul „Ingen 93”. 
Activitatea antimicrobiană a fost efectuată conform metodei blocurilor de geloză 

(Егоров, 2004). 
Experimentele pentru determinarea acţiunii şi cantităţii optime de metaboliţi au fost 

efectuate conform metodei (Возняковская, 2006). 
Pentru obţinerea exometaboliţilor (EM) micromicetele testate au fost cultivate în mediu 

lichid cu compoziţia (%): KNO3 – 0,74; glucoză – 4,0; NaH2PO4 – 0,25; K2HPO4 – 0,25; 
MgSO4x7H2O – 0,005; FeSO4x7H2O – 0,0055 şi extract de drojdii – 18,5 ml; microelemente – 
1,05ml, pH – 6,6. Tulpinile au fost cultivate timp de 6 zile la temperatura de 28oC pe agitator 
cu 160-180 r.p.m. După cultivare a fost separată biomasa de lichidul cultural prin filtrare. 
Seminţele de triticale timp de 24 ore au fost înmuiate în soluţii ce conţineau EM (lichid 
cultural) de diferite concentraţii. Сa martor au servit seminţele înmuiate în apă distilată. Au fost 
testate 7 concentraţii (lichid cultural : apă distilată, LC : AD): 100% LC, 1 : 50; 1 : 100; 1 : 200; 
1 : 300; 1 : 400; 1 : 500. Seminţele înmuiate au fost întroduse în cutii Petri (cîte 25 seminţe) în 
care se afla un strat subţire de bumbac acoperit cu hîrtie de filtru şi 10 ml apă distilată. Ulterior 
cutiile au fost întroduse în termostat la temperatura de 24oC pentru 4 zile. Eficacitatea 
metaboliţilor s-a stabilit (% faţă de martor) după capacitatea de germinare a seminţelor, 
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lungimea rădăcinii principale, lungimea medie a rădăcinilor, lungimea medie a cotiledoanelor, 
masa cotiledoanelor verde şi uscată.  

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Micromicetete din genul Penicillium sunt considerate ca perspectivi producători de 
substanţe bioactive, în special, enzime extracelulare, antibiotice, aminoacizi, vitamine cît şi 
stimulatori de creştere a plantelor agricole.  

Testarea tulpinii Penicillium funiculosum după criteriul de sinteză al substanţelor 
antifungale au demonstrat, că zona de ingibiţie faţă de fitopatogenii Aspergillus niger, 
Aspergillus flavus, Fusarium graminearum, Alternaria alternata, Rhizohtonia solani 
variază între limitele 14 – 20 mm, iar faţă de Fusarium solani, Tieloviopsis basicola, 
Mucor vulgaris, sona de inhubiţie este de 25-30 mm (Figura 1).  
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Figura 1. Acţiunea antifungală a tulpinii Penicillium funiculosum 

 
Rezultate pozitive au fost obţinute şi la testarea tulpinii Penicillium funiculosum 

asupra bacteriilor fitopatogene. Astfel, zona de inhibiţie a bacteriei Corynebacterium 
miciganensis constituie – 20 - 25 mm, iar Agrobacterium tumefaciens şi Ervinia 
caratovora - 14 - 15 mm.  

Studierea variabilităţii culturii în rezultatul diferitor stresuri naturale, cât şi 
artificiale, permite de a stabili în populaţie cel mai perspectiv tip de colonii şi de a selecta 
cea mai activă şi stabilă variantă a tulpinii - producător, pentru păstrarea şi înbunătăţirea 
proprietăţilor iniţiale. 

Astfel, în rezultatul studierii variabilităţii tulpinii Penicillium funiculosum, după 
stres oxidativ, au fost obţinute 3 variante noi, ce se deosebesc de tulpina iniţială, atât după 
particularităţile morfolo-culturale cât şi biochimice. 

Exometaboliţii tulpinii Penicillium funiculosum, cât şi a celor 3 variante obţinute: 
Penicillium funiculosum C-3, Penicillium funiculosum C-5 şi Penicillium funiculosum C-8, 
testaţi asupra seminţelor de triticale, au demonstrat, că acţiunea lor ca stimulatori de 
creştere este diferită.  
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O mărire de 10 - 20 % faţă de martor a fost înregistrată la germinarea seminţelor de 
triticale, tratate cu soluţii de exametaboliţi în concentraţie de 1 : 300, 1:400 şi 1:500. 
Aceleaşi rezultate au fost obţinute şi la creşterea rădăcinii principale. 

Rezultatele prezentate în Figura 2 ne demonstrează, că exometaboliţii tuturor 
tulpinilor testaţi, în concentraţii mici (1 : 300; 1 : 400; 1 : 500), acţionează pozitiv asupra 
dezvoltării sistemului radicular la triticale. Astfel, la tratarea seminţelor cu exametaboliţi a 
fost înregistrată o creştere a lungimii medii a rădăcinilor ce depăşeşte martorul cu 14 - 
38%. Rezultatele maxime fiind înregistrate la tratarea seminţelor cu exometaboliţii 
tulpinilor Penicillium funiculosum C- 3 (134%) şi Penicillium funiculosul C-5 (130%) la 
utilizarea concentraţiei de 1:300 şi a exometaboliţilor tulpinii Penicillium funiculosum C - 
8 (36%) la concentraţia de 1:500. Acţiunea maximă a exometaboliţilor tulpinii iniţiale, 
Penicillium funiculosu, asupra sistemului radicular, a fost înregistrată la concentraţia de 
1:500 şi constituie 120% faţă de martor.  

0

20

40

60

80

100

120

140

m
ed

ia
 lu

ng
im

ii 
ră

dă
ci

ni
lo

r 
(%

)f
aţ
ă 

de
 

m
ar

to
r

100 1:50 1/100 1/200 1/300 1/400 1/500

concentraţia exometaboliţilor

P.funiculosum P.funiculosum C-3 P.funiculosum C-5 P.funiculosum C-8

 
Figura 2. Acţiune exometaboliţilor de Penicillium asupra lungimii rădăcinilor de triticale. 

 
Rezultate pozitive au fost obţinute la tratarea seminţelor cu exametaboliţii 

tulpinilor de Penicillium asupra lungimii cotiledoanelor la triticale (Figura 3). S-au 
evidenţiat în special variantele noi obţinute. Astfel, indiferent de concentraţia utilizată a 
exometaboliţilor tulpinilor noi, Penicilliun funiculosum C-3, Penicillium funiculosum C-5 
şi Penicillium funiculosum C-8, a fost înregistrată o sporire a lungimii cotiledoanelor ce 
depăşeşte martorul cu 5-36%. Valorile maxime de acţiune asupra lungimii cotiledoanelor 
la utilizarea exometaboliţilor tulpinii Peniciilium funiculosum şi Penicillium funiculosum 
C-8 constituie 120% şi respectiv 136% faţă de martor la concentraţia de 1:500, a tulpinilor 
Penicillium funiculosum C-3 şi Penicillium funiculosum C-5 – 134% şi respectiv 130% 
faţă de martor la concentraţia de 1:300. La tratarea seminţelor cu exometaboliţi de 
Penicillium în concentraţii mai mici a fost înregistrată o acţiune nesemnificativă, iar 
utilizarea exometaboliţilor tulpinii Penicillium funiculosum în concentraţie de 1:50, 1:100 
acţionează în calitate de ingibitor la creşterea cotiledoanelor.  
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Figura 3. Acţiune exometaboliţilor de Penicillium asupra lungimii cotilidoanelor 

de triticale. 
 
Acţiunea exometaboliţilor tulpinilor Penicillium funiculosum C-5 şi Penicillium 

funiculosum C-8 au înregistrat o creştere a masei verzi la triticale de 6 - 30% şi 25-50% a 
masei uscate, atît la concentraţii mici, cât şi mari, iar exametaţoliţii tulpinii Penicilliun 
funiculosum C-3 numai la concentraţii mari. Exametabiliţii tulpinii iniţiale Penicillium 
funiculosum, însă la concentraţii mari a acţionat ca inhibitor, iar la concentraţii mici ca 
stimulator, atît asupra masei verzi, cât şi uscate a cotiledoanelor (Figura 4). 
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Figura 4. Masa uscată a cotilidoanelor de triticale în dependenţă de concentraţia de 

exometaboliţi 
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Astfel, în rezultatul tratării seminţelor de triticale cu exametaboliţii tulpinior 
Penicillium funiculosum, Penicillium funiculosum C-3, Penicillium funiculosum C-5 şi 
Penicillium funiculosum C-8 au fost obţinute rezultate pozitive la toţi parametrii testaţi. 

 
CONCLUZII 

1. Tulpina Penicillium funiculosum posedă proprietăţi antimicrobiene faţă de 
fitopatogenii: Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Fusarium solani, Fusarium 
graminearum, Tieloviopsis basicola, Alternaria alternata, Mucor vulgaris, Rhizohtonia 
solani, Corynebacterium miciganensis, Agrobacterium tumefaciens şi Ervinia caratovora.  

2. Exametaboliţii tulpinilor Penicillium funiculosum, Penicillium funiculosum C-3, 
Penicillium funiculosum C-5, Penicillium funiculosum C-8 pot fi utilizaţi în calitate de 
stimulatori de creştere la triticale. 
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