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Rezumat
Complexul fungic implicat în putrezirea bazei tulpinii la grâul comun de toamnă (Triticum 
aestivum L.) este diferit  în ontogeneza plantelor, indicele de diversitate constituind 1,49; 
2,10 și 2,05, iar al dominanței – 0,52; 0,52 și 0,38, respectiv, etapelor de alungire a paiu-
lui, coacere în lapte și coacere completă a boabelor. La prima etapă în complexul fungic a 
dominat Fusarium  solani, la a 2-a – Alternaria  alternata, iar la a 3-a etapă – Drechslera  
sorokiniana (anul 2019). Studiul comparativ al componenţei speciilor de fungi la etapa 
de coacere completă a boabelor în anii 2019 şi 2020 a demonstrat dominanţa speciilor 
Dreschlera  şi F. equiseti, respectiv.
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Introducere
Putregaiul de rădăcină la culturile cerealiere păioase, inclusiv la grâul comun (Tri-

ticum aestivum L.)  este o problemă majoră în întreaga lume. În evoluția creșterii și 
dezvoltării plantelor de grâu boala se exteriorizeză sub cele mai diferite forme –  pu-
trezirea  boabelor în sol, a radiculei embrionare,  sistemului radicular, bazei tulpinii, 
îngălbenirea și/sau ofilirea tulpinii, decolorarea cariopselor. Manifestările menţionate 
conduc la slăbirea plantelor și la pierderi semnificative de recoltă [4, 10]. Perturbările 
ecologice care tot mai frecvent se înregistrează  pe glob, pe de o parte contribuie la 
sporirea sensibilității plantelor, făcându-le astfel mai vulnerabile la maladie, pe de altă 
parte au un impact direct asupra structurii populațiilor de fungi cauzali ai bolii [2, 3].

Fiind provocat de diferite specii de fungi, putregaiul de rădăcină este considerat 
o maladie complexă. Complexul fungic este extrem de labil la schimbările climatice 
– temperatură, secetă, umiditate și aciditatea solului, dar și la schimbarea condițiilor 
agrotehnice, și structurii genotipice a semănăturilor. 

Stabilirea componenţei speciilor de fungi care cauzează maladii la plantele de 
cultură, are o mare importanţă pentru elaborarea măsurilor corecte de protecţie  şi ser-
verşte ca suport metodologic în sistemele de screening al rezistenţei la patogeni. Întru-
cât relaţia fung - plantă gazdă de cele mai multe ori este de ordin trofic, prezintă interes  
particularităţile componenţei agenţilor cauzali în ontogeneza plantelor – factor de care 
depinde substratul biochimic nutritiv pentru patogen.

Prin identificare macro-  şi microscopică a 488 de tulpini de fungi, izolate din frag-
mente ale părţii bazale a tulpinii de grâu, cu simptome de boală,  s-a constatat implica-
rea a 13..15 specii de fungi implicați în dezvoltarea putregaiului de rădăcină, rata fun-
gilor Fusarium constituind 63,4 şi 31,9%, respectiv, în  anii 2005, 2006. Dintre speciile 
Fusarium сel mai reprezentativ a fost F. oxysporum var. orthoceras (15,9…32,3%) [7].
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Cercetarea componenței speciilor de fungi care provoacă putregaiul de rădăcinâ la 
grâu pe terenurile Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp “Selecția” (Bălți) în 
anii 2006-2009, a demonstrat că indicele de diversitate a speciilor a fost diferit, funcţie 
de condiţiile de an şi particularităţile agrotehnice. Cel mai puternic a reacţionat com-
plexul fungic la condiţiile de an pe fondalurile cultură permanentă fertilizată şi cultu-
ră permanentă nefertilizată, relevându-se, astfel, instabilitatea agroecologică a acestor 
fondaluri. Indicele de dominare  a speciei majoritare în condiţii de asolament fertilizat şi 
nefertilizat şi în cultura permanentă nefertilizată, este pronunţat detaşat pentru specia F. 
oxysporum, ceea ce relevă înalta adaptibilitate a acesteia la diverse condiţii agroecologi-
ce. În cultura permanentă fertilizată, indicele de dominare a fost înalt pentru alte specii 
Fusarium (cu excepţia anului 2007), sau alte genuri – Alternaria [6].

Conform datelor obținute în anul 2018, pe terenurile Institutului de Genetică, Fi-
ziologie și Protecție a Plantelor (IGFPP), la etapa de maturitate în lapte în complexul 
fungic care cauzează putregaiul de rădăcină, speciile Fusarium au constituit 69,3%, 
Drechslera spp. – 16,9%, iar la etapa de maturitate în ceară – 45,9% și 34,1%, respec-
tiv. S-a constatat că la etapa de maturitate în lapte, indicele de diversitate a fungilor a 
constituit 1,92, iar de dominanţă – 0,49; la etapa de maturitate în ceară – 2,87 şi 0,23, 
respectiv. La a doua etapă de studiu, diversitatea micromicetelor a sporit în baza lărgirii 
spectrului Fusarium spp. [5]. Astfel, cele menționate denotă că complexul fungic care 
provoacă putregaiul de rădăcină la grâul comun este extrem de labil.

În legătura cu complexitatea sistemelor de factori de care depinde apariţia şi 
dezvoltarea putregaiului de rădăcină la grâul comun de toamnă, scopul cercetărilor a 
constat în stabilirea influenţei etapei ontogenetice a plantei-gazdă şi condiţiilor de an                              
asupra componenței speciilor de fungi – agenţi cauzali ai maladiei la grâul comun de 
toamnă pe sectorul experimental al IGFPP.

Material și metode
Pentru cercetare (anii 2019-2020) au fost utilizate fragmente de țesuturi prelevate 

de la plante de grâu comun de toamnă cu simptome de putrezire a bazei tulpinii. Plan-
tele reprezentau  soiurile Moldova 11, Moldova 16, Moldova 66, Odeschi 267 și liniile 
de perspectivă L Bas./M 30, L Cub. 101/Bas., L 1/3 x M 30, L M30/M3, L Od.162 x 
Nov., L Mirg. X Od. 162.

Izolarea fungilor din plante s-a produs pe mediul Potatoe Dextrosis Agar (PDA) 
[11, 12] (Fig. 1). Identificarea speciilor de fungi a fost efectuată în baza analizelor 
macro- (forma coloniei, culoarea și densitatea miceliului, prezența sau lipsa stromei) 
şi microscopice (forma, dimensiunea conidiilor, prezența/lipsa pereților intracelulari, 
etc.) (Fig. 2) [1, 11, 13].

Componența speciilor de fungi care produc putrezirea bazei tulpinii la grâu s-a 
stabilit prin cercetarea a 29 tulpini  izolate la etapa de alungire a paiului, 188 – la etapa 
de coacere în lapte și 214 – la etapa de coacere completă a boabelor în anul 2019 şi 312 
– la etapa de coacere completă a boabelor în anul 2020.

Indicele de diversitate a fungilor a fost calculat cu ajutorul formulei Margalef [9]: 
DMg = S – 1/ln N (S – numărul speciilor, N – numărul total al izolatelor), iar indicele 
de dominanţă – în baza formulei Berger-Parker [2]: d = N max / N (N max – numărul de 
izolate al speciei dominante, N – numărul total al izolatelor.
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       Soiul Moldova 11                         Soiul  Odeschi 267        Cultivarea fungilor pe mediu PDA
Figura 1. Izolarea fungilor din partea bazală a tulpinilor de grâu.

Figura 2. Aspecte macro- și microscopice ale unor fungi – agenți cauzali ai putregaiului 
de rădăcină la grâu.
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Rezultate şi discuţii
La etapa de alungire a paiului pe rădăcinile şi partea bazală a tulpinii plantelor 

de grâu comun de toamnă s-au observat pete punctiforme brunificate. Prin plasarea 
fragmentelor de ţesut cu asemenea semne de boală pe mediu nutritiv PDA, iar ulterior – 
transferul în eprubete cu mediu nutritiv, analiză macro- şi microscopică, s-au identificat 
următoarele specii: Fusarium solani (51,7%), F. equiseti (3%), Cladosporium herbarum 
(6,9%), Drechslera sorokiniana (17,2%), Alternaria alternata (10,4%), Nigrospora 
maydis (3,5%).  Deci la această etapă, cea mai înaltă frecvență s-a înregistrat pentru 
speciile Fusarium (62,1%), după care a urmat D. sorokinana (17,2%).  Paralel cu 
creșterea și dezvoltarea plantelor, petele brunificate s-au transformat în necroze bine 
conturate. La etapa de coacere în lapte, a fost stabilită următoarea componență a 
fungilor: F. avenaceum (2,1%), F. oxysporum var. orthoceras (3,7%), F. solani (4,8%), 
F. sporotrichiella var. tricinctum (2,1%), F. equiseti (2,1%), F. semitectum (1,1%), 
F. aquaeductuum (1,6%), C. herbarum (0,5%), D. sorokinana (16,5%), A.alternata 
(52,1%), N. maydis (10,1%), iar la etapa de coacere completă – F. avenaceum (3,3%), F. 
oxysporum var. orthoceras (17,8%), F. solani (5,1%), F. equiseti (8,4%), F. semitectum 
(0,9%), F. aquaeductuum (1,4%), C. herbarum (0,5%), D. sorokinana (38,3%), D. 
avenae (8,4%), A. alternata (12,2%), A. consortiale (2,8%), A. radicina (0,9%) (tab. 1).

Tabelul 1. Frecvența fungilor (%)  la diferite etape ontogenetice, anul 2019

Nr. Specie Alungirea paiului, 
n = 29

Lapte ceară, 
n = 188

1 F. avenaceum - 2,1
2 F. oxysporum var. orthoceras - 3,7
3 F. solani 51,7 4,8
4 F. sporotrichiella var.  tricinctum - 2,1
5 F. equiseti 10,4 2,1
6 F. semitectum - 1,1
7 F. aquaeductuum - 1,6
8 C. herbarum 6,9 0,5
9 D. sorokinana 17,2 16,5
10 D. avenae - 3,2
11 A.alternata 10,4 52,1
12 N.maydis 3,5 10,1

Astfel, la etapa de lapte-ceară s-a lărgit spectrul fungilor Fusarium, aceștea fiind 
reprezentați de 7 specii, însă rata lor n-a fost prea înaltă și a variat în limitele 1,1 ... 
4,8%. Cea mai înaltă frecvență s-a constatat pentru A. alternata (52,1%), după care 
au urmat speciile Drechslera (19,7%). A fost semnificativă și frecvența ciupercii 
N. maydis (10,1%), cu saprofitism pronunțat, dar cu mare influența de depreciere a 
boabelor.  În anul 2019 la aceasta etapă, comparativ cu etapa precedentă, a crescut 
semnificativ frecvența fungilor Fusarium (de la 17,5% la 36,9%), în special a speciei 
F. oxysporum var. orthoceras (17,8%). S-a mărit și rata speciilor Drechslera (46,7%), 
frecvenţa speciei A. alternata diminuându-se însă până la 12,2%. În anul 2020, la 
etapa de coacere completă a boabelor, rata ciupercilor Fusarium a constituit 68,3%, 
ponderea cărora a fost determinată, în special, de F. equiseti (35,3%) şi F. oxysporum 
var. orthoceras (19,9%) (tab. 2).
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Creşterea semnificativă a ratei  speciei F. equiseti pe timp de secetă pronunţată 
înregistrată în anul 2020, precum şi în condiţii de temperatură înaltă (anul 2017) [8] ar 
putea fi explicată prin particularităţile structurale ale ciupercii – prezenţa lanţurilor de 
clamidospori cu pereţi foarte rezistenţi (Fig. 1), care probabil  îi asigură o rezistenţă 
înaltă la condiţii nefavorabile. Despre extinderea şi mărirea patogenităţii ciupercii 
F. equiseti odată cu sporirea concentraţiei de СО2 în atmosferă  din ultimul timp, se 
menţionează şi în lucrarea unor autori italieni [3].

Tabelul 2. Frecvența fungilor (%) la etapa de coacere completă a boabelor de grâu
Nr. Specie 2019, n = 214 2020, n = 312
1 F. avenaceum 3,3 -
2 F. oxysporum 0.9 -
3 F. oxysporum var. orthoceras 17,8 19,9
4 F. moniliforme var. lactis - 1,3
5 F. solani 5,1 4,5
6 F. javanicum - 0,3
7 F. equiseti 8,4 35,3
8 F. sambucinum var. minus - 1,9
9 F. lateritium - 0,3
10 F. semitectum 0,9 1,3
11 F. aquaeductuum var. dimerum 1,4 3,2
12 F. microcera - 0,3
13 C. herbarum 0,5 0,3
14 D. sorokinana 38,3 7,4
15 D. avenae 8,4 12,2
16 D. graminea - 1,3
17 A. alternata 12,2 9,3
18 A. consortiale 2,8 -

Figura 3. Lanţuri de clamidospori
 la fungul F. equiseti.

S-a constatat  că indicele de diversitate 
a fungilor a constituit 1,49; 2,10 și 2,05, iar 
a dominanței – 0,52; 0,52 și 0,38, respectiv, 
etapelor de alungire a paiului, coacere în 
lapte și coacere completă a boabelor (tab. 3).

În anul 2019, la prima etapă ontogenetică în 
complexul fungic a dominat F. solani, la a 2-a 
– A. alternata, la a 3-a etapă – D. sorokiniana, 
iar în anul 2020 la etapa de coacere tehnică 
a predominat ciuperca F. equiseti – la nivel 
comparabil cu indicele de dominanţă pentru 
D. sorokiniana în anul 2019.

Din datele prezentate rezultă că etapa de dezvoltare a plantelor şi condiţiile climatice 
ale anului influențează în mare măsură complexul fungic care produce putrezirea bazei 
tulpinii la grâu, ceea ce denotă labilitatea lor înaltă la schimbarea substratului nutritiv 
al plantei-gazdă şi factorilor ambientali.
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Tabelul 3. Diversitatea şi dominanţa fungilor care produc putrezirea rădăcinii în 
ontogeneza plantelor de grâu comun de toamnă

Indice 

Anul 2019 Anul 2020

Alungirea 
paiului, 
n = 29

Lapte-ceară,
 n = 188

Coacere 
completă a 
boabelor, 
n = 214

Coacere completă 
a boabelor, 

n = 312

Diversitate – Margalef 1,49 2,10 2,05 2,61
Dominanţă – Berger-Parker 0,52 0,52 0,38 0,35

Specia dominantă: F. solani A. alternata D. sorokiniana F. equiseti

                                                          
Concluzii

În inițierea și dezvoltarea putregaiului de rădăcină la grâul comun de toamnă 
sunt implicați numeroși fungi care reprezintă specii și genuri diferite de micromicete – 
Fusarium spp., Alternaria spp., Drechslera spp., Cladosporium spp., Nigrospora spp.

În evoluția creșterii și dezvoltării plantelor, diversitatea și dominanța speciilor 
se schimbă, ceea ce denotă labilitatea complexului fungic la schimbarea substratului 
de nutriție. La etapa de maximă manifestare a bolii – coacere completă a boabelor, 
spectrul fungic a fost dominat de D. sorokiniana în anul 2019 F. equiseti – în anul 
2020. Mărirea frecvenţei ciupercii F. equiseti în condiţii nefavorabile de mediu poate fi 
o dovadă a capacitatăţii mai înalte de adaptibilitate a acesteia, ceea ce urmează de luat 
în considerare la elaborarea măsurilor de protecție.
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