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INTRODUCERE

Cantitatea și calitatea recoltei la culturile cerealie-
re depind în mare măsură de sistemul de management, 
potențialul genetic al culturii, dar și de diverși factori 
care contribuie la diminuarea producției agricole. Re-
cent, maladiile fungice s-au răspândit la cereale în cele 
mai îndepărtate părți ale globului, fiind considerate 
unul dintre factorii principali care afectează roada din 
punct de vedere cantitativ și calitativ [1].

Se presupune că contaminarea crescută a culturi-
lor cerealiere din Europa și Asia cu micotoxine emer-
gente [2], cum ar fi eniatinele sau bovericina, produse 
de Fusarium avenaceum și F. tricinctum, ar putea fi o 
premisă pentru viitoarele crize de siguranţă alimen-
tară [3]. Putrefacțiile, larg răspândite la aceste culturi, 
sunt de obicei maladii cauzate de mai mulți patogeni. 
Complexele fungice implicate în provocarea maladii-
lor sunt extrem de sensibile la schimbările climatice –  
temperatură, secetă, umiditate și aciditatea solului, pre-
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Summary. The article presents the results of the study of the composition of fungal species that cause staining, 

necrotization of grain tissue, stems to common wheat leaves, durum wheat, barley. The fungi with the highest incidence 
were Alternaria alternata (33.8 %), Fusarium avenaceum var. herbarum (20.6 %), Helminthosporium avenae (19.4 %). Cul-
ture filtrates of the F. avenaceum var. herbarum isolates involved in the study inhibited the germination of the kernels, 
the growth of the embryonic root with different intensity, the largest share in the source of variation of the growth of 
the embryonic root returning to the isolate factor of the fungus (65.7 %%). The role of genotype and isolated genotype 
x interactions was 25.5 % and 5.7 %, respectively.
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Rezumat. În articol sunt prezentate rezultatele studiului componenţei speciilor de fungi care cauzează pătarea și 
necrotizarea ţesutului boabelor, tulpinii, frunzelor de grâu comun, grâu durum, orz. Cu cea mai înaltă incidenţă s-au 
remarcat fungii Alternaria alternata (33,8 %), Fusarium avenaceum var. herbarum (20,6 %), Helminthosporium avenae  
(19,4 %). Filtratele de cultură F. avenaceum var. herbarum ale izolatelor implicate în studiu au inhibat germinarea boabe-
lor, creșterea radiculei embrionare cu diferită intensitate, cea mai mare pondere în sursa de variaţie a creșterii radiculei 
embrionare revenind factorului de izolată a fungului (65,7 %%). Rolul genotipului și interacţiunilor genotip x izolată a 
constituit 25,5 %, 5,7 %, respectiv.

Cuvinte-cheie: grâu, orz, patogeni fungici, filtrat de cultură, interacţiune, sursă de variaţie.

cum și la schimbarea condițiilor agrotehnice, structurii 
genotipice a semănăturilor, motiv pentru care determi-
narea spectrului agenților patogeni este un obiectiv im-
portant în monitorizarea răspândirii, incidenței acesto-
ra, intensității de manifestare a maladiilor [4; 5; 6]. 

După cum au constatat autorii G. Gilardi, A. Gari-
baldi, M.L. Gullino [7], în condiţiile Italiei creșterea 
temperaturii și concentraţiei de CO2 în aer din ultimul 
timp a contribuit la extinderea gazdelor și patogenită-
ţii fungului F. equiseti, care era considerat de obicei o 
specie cu patogenitate slabă. S-a ajuns la concluzia că 
schimbările de mediu pe glob pot influenţa incidenţa 
bolilor cauzate de patogenii din sol prin acţiune nega-
tivă asupra plantelor [8].

În legătură cu perturbările climatice tot mai seve-
re care influenţează în modul cel mai direct sistemele 
biotice din sol, studiul componenței agenților cauzali 
ai putregaiului de rădăcină la grâul comun și al pato-
genității acestora a devenit deosebit de actual în dife-
rite țări ale lumii. În Germania, de exemplu, a fost de-
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tectată recent pentru prima dată specia F. venenatum 
în calitate de agent cauzal al maladiei la grâul comun 
[9], deși autorii D.F. Farr, A.I. Rossman [10] stabili-
ră că acest fung în natură este un saprofit nepatogen. 
În condițiile Iranului s-au înregistrat 9 specii noi de 
Fusarium spp. care au manifestat patogenitate diferită 
față de grâul comun, pentru care soiurile au răspuns 
diferit la infectare [11].

Totodată, stabilirea componenţei speciilor de 
fungi care cauzează maladii la plantele de cultură are o 
mare importanţă pentru elaborarea măsurilor corecte 
de protecţie și servește drept suport metodologic în 
sistemele de screening al rezistenţei la patogeni. 

Scopul prezentelor cercetări a constat în stabilirea 
componenței speciilor de fungi care produc necro-
ze/brunificări la grâu și orz în condițiile Republicii  
Moldova.

MATERIALE ȘI METODE

Pentru determinarea componenţei agenţilor cau-
zali ai bolilor spicelor, frunzelor, bazei tulpinii la grâul 
comun, grâu durum, orz de toamnă, s-au prelevat frag-
mente de țesuturi/boabe de la plante cu simptome de 
necroze, brunificări, dar și din boabe aparent sănătoa-
se. Plantele reprezentau linii de perspectivă, soiuri de 
pe sectorul de multiplicare al Institutului de Genetică,  

a b c
Figura 1. Spice de grâu comun (a, b) și grâu durum (c) cu semne de boală.

F. oxysporum H. avenae A. alternata

F. avenaceum var. herbarum F. tricinctum F. equiseti

Figura 2. Colonii de fungi izolaţi din plante bolnave de grâu comun.
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Fiziologie și Protecţie a Plantelor și genotipuri de  
colecție.

Izolarea fungilor din plante s-a efectuat pe mediul 
Potatoe Dextrosis Agar (PDA) la etapa de coacere în 
lapte a boabelor [12] (figura 1). 

Identificarea speciilor de fungi a fost realizată în 
baza analizelor macroscopice (forma coloniei, cu-
loarea și densitatea miceliului, prezența sau lipsa 
stromei) și microscopice (forma, dimensiunea coni-
diilor, prezența/lipsa pereților intracelulari etc.) [13]  
(figura 2).

Pentru testarea reacţiei plantelor de grâu la F. ave-
naceum var. herbarum s-au utilizat filtratele de cultu-
ră (FC) ale patogenului, preparate în baza mediului  
nutritiv lichid Cszapek [12].

Indicele de diversitate a fungilor a fost calculat 
cu ajutorul formulei Margalef: DMg = S – 1/ln N (S – 
numărul speciilor; N – numărul total al izolatelor), 
iar indicele de dominanţă – în baza formulei Ber-

ger-Parker: d = N max / N (N max – numărul de izolate 
al speciei dominante; N – numărul total al izolatelor  
[14; 15].

Datele au fost prelucrate în pachetul de soft  
STATISTICA 8.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Prin izolare pe mediu nutritiv și identificare ma-
cro- și microscopică, s-a stabilit următoarea compo-
nență a fungilor în partea aeriană (boabe, frunze, axul 
spicului, partea bazală a tulpinii) a plantelor de grâu 
comun, grâu durum și orz: Fusarium equseti (5,63 %), 
F. avenaceum var. herbarum (20,63 %), F. semitectum  
(2,5 %), F. heterosporum (1,25 %), F.  tricinctum (10,0 %),  
H. avenae (19,38 %), A. alternata (33,75 %), A. consor-
tiale (5,0%), C. herbarum (1,88 %) (tabelele 1-2).

S-a constatat că indicele de diversitate (DMg) al 
fungilor a fost egal cu 10,63, iar indicele de dominanţă  

Tabelul 1 
Speciile de fungi izolate din partea aeriană a plantelor de culturi păioase

Cultură, soi Organ Specie de fung Număr de izolate

Grâu comun 
de toamnă,
Moldova 11

Boabe bolnave – șiștăvire,  
embrion negru

F. avenaceum var. herbarum 16

F. semitectum 1

Boabe sănătoase Alternaria alternata 3

Axul spicului – putrezire F. avenaceum var. herbarum 1

F. semitectum 1

Baza tulpinii – putrezire F. avenaceum var. herbarum 2

F. semitectum 1

Frunză – pete negre F. avenaceum var. herbarum 13

Helminthosporium avenae 13

A. alternata 1

A.consortiale 1

Cladosporium  var. herbarum 1

Grâu durum 
de toamnă,

Auriu 2

Boabe bolnave – șiștăvire,  
embrion negru

F. tricinctum 2

A. alternata 1

Boabe sănătoase A. alternata 1

Axul spicului – putrezire A. alternata 3

Orz cu 6  
rânduri,
Excelent

Boabe bolnave – șiștăvire,  
embrion negru

F. tricinctum 13

F. heterosporum 1

F. equiseti 3

A. alternata 1

A. consortiale 4
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Boabe sănătoase F. equiseti 4

A. alternata 7

A. consortiale 3

Axul spicului – putrezire A. alternata 3

Tulpină – putrezire H. avenae 14

Frunză – pete negre H. avenae 4

A. alternata 11

Orz cu 2  
rânduri,

Inei

Boabe bolnave – șiștăvire, embrion 
negru

F. semitectum 1

F. avenaceum var. herbarum 1

F. heterosporum 1

F. tricinctum 1

F. equiseti 2

A. alternata 8

Boabe sănătoase Cladosporium herbarum 2

A. alternata 4

Frunze – pete negre A. alternata 11

Total izolate: 160

(d) – cu 0,34, specia majoritară în spectrul fungic fi-
ind A. alternata (33,75 %), urmată de F. avenaceum 
var. herbarum (20,63 %) și H. avenae (19,38 %).  Este 
de menționat că boabele aparent sănătoase sunt pur-
tătoare de infecții fungice în special de A. alternata.

În scopul elucidării particularităţilor de patogeni-
tate a fungului F. avenaceum var. herbarum, plantule-
le de 6 zile de grâu comun de toamnă, provenite din 
boabe tratate cu FC a 3 izolate au fost supuse măsură-

Tabelul 2 
Frecvența speciilor de fungi izolați din plante de grâu cu semne de boală pe partea aeriană  

a plantelor de culturi păioase 

Nr. Specie Număr de izolate %

1. Fusarium equseti 9 5,63

2. F. avenaceum var. herbarum 33 20,63

3. F. semitectum 4 2,5

4. F. heterosporum 2 1,25

5. F. tricinctum 16 10,00

6. Helminthosporium avenae 31 19,38

7. Alternaria alternata 54 33,75

8. A. consortiale 8 5,00

9. Cladosporium var. herbarum 3 1,88

Total izolate 160 100,0

rilor biometrice pentru  unele caractere de creștere și 
dezvoltare (tabelul 3). Astfel, s-a constatat că tratarea 
boabelor de grâu cu FC F. avenaceum var. herbarum a 
condus la diminuarea germinării acestora. De exem-
plu, FC1 și FC3 au diminuat caracterul la soiul Avânt 
cu 13,5 % și 7,9 %, respectiv. La soiul Cubani, sub in-
fluenţa FC1 germinaţia s-a diminuat cu 8,3 %, iar la 
soiul Moldova 30 FC2, FC3 au inhibat germinarea cu 
11,5 % și 8,0 %, respectiv.
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      Tabelul 3
Influenţa filtratelor de cultură F. avenaceum var. herbarum  

asupra plantulelor de grâu comun

Soi Variantă Germinare, % Lungimea radiculei, mm V,  %

Avânt Martor 100 88,2±3,8 41,1

FC1 86,5 84,1±3,7 39,0

FC2 95,5 67,4±3,9* 52,6

FC3 92,1 93,1±4,0 39,0

Cubani 101 Martor 100 90,5±4,0 40,3

FC1 91,7 87,5±3,7 37,0

FC2 71,4 71,2±5,8* 63,3

FC3 84,5 75,8±4,5* 50,3

Moldova 30 Martor 100 106,6±3,8 33,4

FC1 88,5 78,6±4,6* 51,5

FC2 100 99,9±3,7 34,6

FC3 92,0 98,9±3,5 31,6

     *- p<0,05.

Filtratele de cultură au influenţat negativ creșterea 
radiculei embrionare, efectul fiind diferit, depinzând 
atât de genotip, cât și de izolată. Astfel, în cazul soiu-
lui Avânt s-a înregistrat o inhibare semnificativă, cu 
suport statistic la aplicarea FC2, Cubani 101 – FC2, 
FC3 și M 30 – FC1: -23,6 %, -21,3 %, -16,2 %, -26,3 %, 
respectiv, martorului.

Este de menţionat că în variantele în care s-a con-
statat o inhibare semnificativă a creșterii radiculei em-
brionare, s-a mărit variabilitatea caracterului investi-
gat (V, %), ceea ce denotă heterogenitatea plantulelor 
de grâu în vederea sensibilităţii la patogen.

Prin analiză factorială a reacţiei genotipurilor de 
colecţie la tratarea boabelor de grâu cu FC F. avena-
ceum var. herbarum, s-a constatat că ponderea majo-
ritară în sursa de variație a lungimii radiculei embri-
onare a revenit izolatei ciupercii (65,57 %), după care 
au urmat factorul de genotip (25,48 %) și interacțiune 
genotip x izolată (5,72 %) (tabelul 4).

CONCLUZII

S-a constatat că în provocarea putrefacţiilor, nec- 
rozelor (spice, baza tulpinii), petelor (frunze) la plan-
tele de grâu și orz sunt implicaţi fungii Fusarium equ-
seti (5,63 %), F. avenaceum var. herbarum (20,63 %),  
F. semitectum (2,5 %), F. heterosporum (1,25 %),  
F. tricinctum (10,0 %), Helminthosporium avenae 
(19,38 %), Alternaria alternata (33,75 %), A. consorti-
ale (5,0 %), Cladosporium herbarum (1,88 %), a căror 
indice de diversitate a constituit 10,63, iar de domi-
nanţă – 0,34. Ciuperca A. alternata s-a remarcat cu cea 
mai înaltă frecvenţă, după care au urmat F. avenaceum 
var. herbarum și H. avenae. 

Filtratele de cultură a 3 izolate de F. avenaceum var. 
herbarum au produs inhibarea germinării boabelor de 
grâu și creșterea radiculei embrionare. Mărirea varia-
bilităţii plantulelor (V, %) în baza caracterelor menţi-
onate a depins atât de izolată, cât și de planta-gazdă, 

Tabelul 4 
Analiza factorială a influenței interacțiunilor grâu x F. avenaceum var. herbarum  

asupra creșterii radiculei de grâu 

Sursă de variație Grade de libertate Suma medie a pătratelor Pondere în sursa de variație, %

Genotip 44 1087* 25,48

Izolată F. avenaceum 3 2797* 65,57

Genotip x izolată 132 244* 5,72

Eroare 360 138 3,24

*- p<0,05.
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ceea ce denotă polimorfismul ambilor componenţi ai 
fitopatosistemului.

Analiza factorială a interacţiunii grâu comun x  
F. avenaceum var. herbarum în baza testării reacţiei ra-
diculei embrionare a grâului comun la filtratele de cul-
tură ale fungului (4 izolate) a demonstrat că în sursa de 
variaţie a caracterului, rolul principal revine factorului 
de izolată (65,6 %), după care urmează factorii de ge-
notip (25,5 %) și de interacţiune grâu x izolată (5,7 %).  
Datele denotă necesitatea monitorizării constante a 
potenţialului patogenic al populaţiilor de fungi remar-
caţi prin frecvenţă înaltă în scopul identificării genoti-
purilor rezistente de culturi păioase.
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