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                                                        Introducere

În condiţiile Republicii Moldova, ca şi în alte ţări ale lumii, putregaiul de 
rădăcină  prezintă un impediment serios pentru buna dezvoltare şi creştere ale  plantelor 
de grîu, acesta avînd consecinţe economice şi ecologice nefaste – pierderi importante 
de roadă, obţinerea cariopselor colonizate de numeroşi fungi şi poluate cu micotoxine. 
În contextul dezvoltării unei agriculturi ecologice, obţinerea produselor nepoluate cu 
micotoxine sau cu un conţinut redus al acestora prezintă un obiectiv de actualitate. 
Particularităţile de stabilire a relaţiilor plantă x patogen x condiţii abiotice determină 
crearea fitopatosistemelor – condiţie de bază pentru iniţierea şi dezvoltarea bolilor de 
plante. Întrucît numeroase specii de fungi care produc boli de rădăcină utilizează ca 
substrat nutritiv şi materia organică din sol, sunt importante cercetările cu privire la 
proprietăţile şi  particularităţile de utilizare a acestuia, ca condiţii esenţiale ce determină 
compoziţia materiei organice  a solului prin controlul descompunerii acesteia, influenţată 
în mare măsură de  fertilizarea şi rotaţia culturilor [1].

Rotaţia culturilor poate minimaliza gradul de atac al bolilor plantelor prin 
reducerea populaţiei organismelor  patogene care supravieţuiesc în sol, dar nu afectează 
organismele patogene localizate în seminţe. Un număr redus de patogeni poate, totuşi, 
persista în sol sau pe resturi vegetale pentru perioade  îndelungate. De menţionat, că 
rotaţiile „nefavorabilre” nu conduc în mod automat la îmbolnăviri severe sau  bruşte, 
întrucît evoluţia acestora adesea depinde de condiţiile climatice. Totuşi, cultivările 
succesive  ale plantelor, susceptibile la aceiaşi patogeni sporesc riscul pentru pierderile  
severe din cauza bolilor, iar  rotaţiile de scurtă durată ale culturilor implică monitoringul 
bolilor severe. Unii patogeni sunt specifici pentru culturi particulare, alţii atacă mai multe 
culturi. În opinia unor autori, o rotaţie reuşită este cea mai bună metodă de management 
al putregaiului de rădăcină [2]. S-a stabilit că noile tulpini patogene sau forme speciale 
de Fusarium oxysporum apar datorită unei selecţii dure, impuse de  agrosistema, 
dominată de monocultură, în care o populaţie-gazdă uniformă prezintă o nouă nişă, 
ce poate fi colonizată de către  forme mutante rare de tulpini patogene existente în 
diverse populaţii de F.oxysporum, răspîndite în mod natural în sol. Acumularea acestor 
tulpini patogene conduce la migrarea spre noi cîmpuri, infectînd plantele şi solul [3]. În 
contextul celor menţionate, prezintă interes cercetările cu privire la particularităţile de 
influenţă a diferitelor fondaluri agrotehnice asupra componenţei speciilor de fungi care 
produc putregaiul de rădăcină  la grîu şi asupra gradului de manifestare a acestuia.
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Material şi metode

Soiurile de grîu comun de toamnă Aluniş şi Odeschi 51 au fost cultivate pe 4 
fondaluri agrotehnice: 1) asolament, fertilizat  (I); 2) asolament, nefertilizat (II); 3) cultură 
permanentă, sol fertilizat (III); 4) cultură permanentă, sol nefertilizat (IV) pe terenurile 
experimentale ale Institutului de Cercetări pentru Culturile de Cîmp «Selecţia», Bălţi 
(anul 2007). În condiţiile de asolament, în calitate de predecesor a servit porumbul 
pentru silos. Probele de plante au fost prelevate în mod aleatoriu la 3 etape de vegetaţie: 
4-5 frunze, ieşire în pai-înspicare, coacere tehnică. Gradul de atac al putregaiului de 
rădăcină a fost stabilit la etapa de coacere tehnică, în baza scării de 5 trepte: 0; 0,1; 1; 
2; 3 [4]. Tulpinile de fungi  au fost izolate pe mediu must agar. Identificarea acestora 
s-a efectuat prin analiză macro- şi microscopică în baza determinatoarelor  Билай [5] 
şi  Пидопличко [6].

Pentru analiza trifactorială s-au utilizat următorii factori independeţi: I.Etapa de 
vegetaţie; II.Fondul agrotehnic: asolament, fertilizat; asolament, nefertilizat; permanent, 
fertilizat; permanent, nefertilizat;  III.Speciile de ciuperci detectate. În calitate de factor 
dependent a servit  numărul de izolate. Prelucrarea statistică a datelor a fost efectuată 
în pachetul de soft STATISTICA (SUA).

    
Rezultate şi discuţii

După cum rezultă din datele prezentate în tab.1...3, la diferite etape de vegetaţie, 
din plante de grîu comun de toamnă cu simptome de boală (pete brunificate, necrozate) 
pe sistemul radicular (rădăciniţă embrionară, rădăciniţe laterale, rizom axilar, baza 
tulpinii) au fost izolate şi identificate 20 de specii de fungi: Aphanomyces campostilum, 
Aureobazidium pupulans, Alternaria alternata, Epicoccum tritici, Fusarium oxysporum, 
F.solani, F.semitectum, F.avenaceum, F.culmorum, F.graminearum, F.moniliforme, 
F.gibbosum, F.lateritium, F.redolens, F.javanicum, Rhizoctonia cerealis, Cladosporium 
artroseptum, Sclerotium  rolfsii, Gliocladium vermoeseni, Penicillium viridicatum, 
precum şi unele variaţii ale speciilor Fusarium.

Tabelul 1. Componenţa speciilor de ciuperci care produc putregaiul de rădăcină la grîul 
comun de toamnă la etapa de 4-6 frunze (13.04.2007)

Nr. Fond  agrotehnic Soi Specie Izolate, 
num.

1 Asolament, fertilizat Aluniş

A.campostilum 4
F.oxysporum var. orthoceras 3

E. tritici 1
C.artroseptum 2

A.alternata 6

2 Asolament, nefertilizat Aluniş

R.cerealis 5
F. oxysporum var. orthoceras 2

F.solani 2
A. pupulans 5

F.semitectum var. majus 7
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3 Permanent, fertilizat Aluniş

F.avenaceum 3
R.cerealis 1

A.alternata 4
F. oxysporum var. orthoceras 5

C. artroseptum 5
F.culmorum 1

4 Permanent, nefertilizat Aluniş

F. oxysporum var. orthoceras 13
F.avenaceum 2

S.  rolfsii 8
R.cerealis 3

G. vermoeseni 2
A.alternata 1

5 Asolament, fertilizat Odeschi 51 S.  rolfsii 4
F. oxysporum var. orthoceras 2

P. viridicatum 2

6 Asolament, nefertilizat Odeschi 51 S.  rolfsii 1
F.semitectum var. majus 5

F.graminearum 2

7 Permanent, fertilizat Odeschi 51

F.avenaceum 4
F. oxysporum var. orthoceras 4

E. tritici 3
A. campostilum 2

R.cerealis 4

8 Permanent, nefertilizat Odeschi 51

S. rolfsii 6
F.avenaceum 8
F.semitectum 3
P.viridicatum 2

F. oxysporum var. orthoceras 2
F.semitectum var. majus 2

A.alternata 1
Total izolate: 140

Tabelul 2. Componenţa speciilor de ciuperci care produc putregaiul de rădăcină la grîul 
comun de toamnă la etapa ieşire în pai-înspicare (11.05.2007 )

Nr. Fond  agrotehnic Soi Specie Izolate, 
num.

1 Asolament, fertilizat Aluniş

F.oxysporum var. orthoceras 7
F.semitectum 3
F.avenaceum 4

F.graminearum 3
F.moniliforme var.lactis 1
F.gibbosum var.bullatum 2

A. alternata 1

2 Asolament, nefertilizat Aluniş

F.semitectum 5
F.lateritium 2

S.rolfsii 2
R.cerealis 5

A. alternata 1
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3 Permanent, fertilizat Aluniş

F.semitectum 2
F.avenaceum var.herbarum 1

S.rolfsii 1
R.cerealis 4

4. Permanent, nefertilizat Aluniş
S.rolfsii 7

R.cerealis 1
P.viridicatum 1

5 Asolament, fertilizat. Odeschi 51 F.oxysporum var. orthoceras 5

6, Asolament,  nefertilizat Odeschi 51
F.oxysporum var.orthoceras 5

F.semitectum var. majus 7
A. alternata 1

P.viridicatum 1
7. Permanent, fertilizat Odeschi 51 F.semitectum 4

S.rolfsii 6

8. Permanent, nefertilizat Odeschi 51

F.avenaceum 3
F.avenaceum var.herbarum 10

F.lateritium 3
S.rolfsii 3

Total izolate: 101

Tabelul 3. Componenţa speciilor de ciuperci care produc putregaiul de rădăcină la grîul 
comun de toamnă la etapa de coacere tehnică (27.06.2007 )

Nr. Fond  agrotehnic Soi Specie Izolate, 
num.

1 Asolament, fertilizat. Aluniş F.oxysporum  var. orthoceras 3
F.semitectum 1
A.alternata 4

2 Asolament, nefertilizat. Aluniş

F.oxysporum  var. orthoceras 3
F. solani 3

F.avenaceum  var.herbarum 4
F.gibbosum var.bullatum 1

A.alternata 3

3 Permanent,  fertilizat Aluniş F.oxysporum 4
F.solani var.coeruleum 3

F.semitectum 1

4 Permanent, nefertilizat Aluniş F.oxysporum var. orthoceras 7
F.javanicum 4

5 Asolament, fertilizat Odeschi 51 F.oxysporum var. orthoceras 9
F.avenaceum var.herbarum 2

F.semitectum 1

6 Asolament, nefertilizat Odeschi 51 F.oxysporum var. orthoceras 2
F.avenaceum var.herbarum 2

S.rolfsii 3

7 Permanent,  fertilizat Odeschi 51 F.oxysporum var. orthoceras 4
F.solani var.coeruleum 2

F.avenaceum var.herbarum 3

8 Permanent  nefertilizat Odeschi 51 F.oxysporum 5
F.solani var.coeruleum 4

Total izolate: 78
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De menţionat  că la etapele 4-6 frunze au fost depistate 15, ieşire în pai-înspicare 
– 11, coacere tehnică – 8 specii de fungi.

S-a constatat că pe fondalurile  I, II, III şi IV gradul de îmbolnăvire a plantelor 
de putregai de rădăcină a constituit 0,29; 1,01; 1,87; 1,93, corespunzător, pentru soiul 
Aluniş şi 1,31; 1,47; 1,51 şi  2,03, corespunzător, pentru soiul Odeschi 51. Dacă vom 
considera fondalul I ca optim pentru dezvoltarea plantelor putem observa că în condiţii 
mai puţin favorabile – fondurile II, III, IV s-a mărit gradul de îmbolnăvire a plantelor.

Contribuţia principală în sursa de variaţie a frecvenţei speciei a avut-o specia 
de fungi, ca identitate taxonomică: 40,41 şi 50,15%, corespunzător, pentru Aluniş şi 
Odeschi 51 (tab.4, 5). Contribuţia fondului agrotehnic, deci  a rotaţiei şi fertilizării, în 
nivelul frecvenţei speciilor a constituit 5,31% pentru soiul Aluniş şi 11,19% - pentru 
soiul Odeschi 51. Fondul agrotehnic influenţează frecvenţa speciei de fungi nu doar 
prin acţiune directă, ci şi prin  diverse forme de interacţiuni. Astfel, pentru soiul Aluniş 
contribuţia procentuală sumară a interacţiunilor etapă de vegetaţie x fond agrotehnic (I) 
(7,55%), fond x specie (II) (10,51%), etapă de vegetaţie x fond x specie (III)  (6,84%) 
a constituit  24,9%, iar pentru soiul Odeschi 51 interacţiunile I, II şi III au constituit 
6,25%; 12,94%; 10,32%, efectul sumar al acestora a fost 29,51%. 

Tabelul 4.   Analiza trifactorială a relaţiilor etapă de vegetaţie x fond agrotehnic x specie 
de fungi pentru sursa de variaţie a frecvenţei speciei în componenţa fungilor care produc 

putregaiul de rădăcină la soiul de grîu comun de toamnă Aluniş

Sursa de variaţie
Grade 

de 
libertate

Suma 
pătratelor
 efectelor

Contribuţia 
procentuală 
în sursa de

 variaţie
Etapă de vegetaţie     2* 2,08* 21,23
Fond agrotehnic     3* 0,52*   5,31
Specie de fungi   19* 3,96* 40,41
Interacţiune etapă de vegetaţie x fond agrotehnic     6* 0,74*   7,55
Interacţiune etapă de vegetaţie x specie   38* 0,80*   8,16
Interacţiune fond x specie   57* 1,03* 10,51
Interacţiune etapă de vegetaţie x fond x specie 114* 0,67*   6,84

* - suport statistic al testului F
Tabelul 5.   Analiza trifactorială a relaţiilor etapă de vegetaţie x fond agrotehnic x 

specie de fungi pentru sursa de variaţie a frecvenţei speciei în componenţa fungilor care 
produc putregaiul de rădăcină la soiul de grîu comun de toamnă Odeschi 51

Sursa de variaţie
Grade 

de 
libertate

Suma 
pătratelor
 efectelor

Contribuţia 
procentuală 
în sursa de

 variaţie
Etapă de vegetaţie     2 0,05   0,73
Fond agrotehnic     3* 0,77* 11,19
Specie de fungi   19* 3,45* 50,15
Interacţiune etapă de vegetaţie x fond agrotehnic     6* 0,43*   6,25
Interacţiune etapă de vegetaţie x specie   38* 0,58*   8,43
Interacţiune fond x specie   57* 0,89* 12,94
Interacţiune etapă de vegetaţie x fond x specie 114* 0,71* 10,32

* - suport statistic al testului F
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Astfel, contribuţia procentuală sumară a fondului şi interacţiunilor menţionate a 
constituit 30,21 şi 40,70%, corespunzător pentru Aluniş şi Odeschi 51. Diferenţele de 
date pentru soiurile aflate în studiu relevă contribuţia factorului genotipic, precum şi 
posibilelor diverse forme de interacţiuni ale  acestuia cu alţi factori implicaţi în crearea 
fitopatosistemului. 

Concluzii

Prin izolarea şi identificarea a  319 izolate de fungi din plante de grîu comun 
de toamnă cu simptome de boală s-a constatat că în condiţiile Republicii Moldova, în 
iniţierea şi dezvoltarea putregaiului de rădăcină sunt implicate 20 de specii de fungi, 
diversitatea acestora fiind mai mare la etape timpurii ale ontogenezei. Pe parcursul 
vegetaţiei în componenţa patogenilor creşte frecvenţa speciilor Fusarium: de la 50,0% 
la etapa de 4-5 frunze – la 87,2% la etapa de coacere tehnică.

Cea mai mare pondere în frecvenţa fungilor care produc putregaiul de rădăcină 
la grîul comun de toamnă o are specia fungului (40,41-50,15%), indiferent de etapă 
ontogenetică şi fond, ceea ce denotă înalta adaptabilitate a agenţilor patogeni la diverse 
condiţii agrotehnice de cultivare a grîului.

Influenţa fondului agrotehnic asupra frecvenţei speciei de fungi se manifestă atît 
prin acţiune directă, cît şi prin interacţiuni de tip fond x etapă de vegetaţie,  fond x etapă 
de vegetaţie x specie, efectul sumar al acestora constituind 30,21 şi 40,70%.

În condiţii de asolament nefertilizat sau cultură permanentă, fertilizată sau 
nefertilizată sporeşte semnificativ gradul de atac al putregaiului de rădăcină la grîu.
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