Partea terminală a ramificaţiei (sterigmele) poartă sporangi ovoizi sau
elipsoidali, incolori sau gălbui, de 17-22 µm. În afară de tutun (Nicotiana
tabacum), atacă frecvent regina nopţii (Nicotiana alata), precum şi alte
specii de Nicotiana.
Profilaxie şi terapie. Ca măsuri preventive, se recomandă: rotaţia
culturii, când terenul este infectat intens; adunarea şi distrugerea resturilor
vegetale. Combaterea chimică a agentului patogen se realizează cu diferite
produse: Polyram combi 0,20%; Previcur 607 SL 0,10%; Dithane M45
0,20%; Captadin 50 PU 0,20% etc. (Anonymous, 2004).

Fig. 138. Peronospora hyoscyami f.sp. tabacina:
a. conidiofor; b. conidii.
7.2. Helianthus annuus
Floarea soarelui
Plasmopara halstedii
Mana florii soarelui
Simptome. Atacul se manifestă pe plante în toate fenofazele.
Atacul cel mai caracteristic este pe frunze. Pe faţa superioară a frunzelor,
apar pete de culoare galbenă-verzuie sau verde deschis. Pe faţa inferioară a
frunzelor, în dreptul petelor epifile, apare un puf compact, alb-cenuşiu,
format din sporangiofori şi sporangi. Frunzele atacate se zbârcesc, se ofilesc
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şi se usucă de timpuriu. Plantele atacate de timpuriu rămân, de obicei, mai
scurte, au frunzele mai mici, nu înfloresc sau nu fructifică normal (Fig.
139).
Agentul patogen. Plasmopara halstedii (sin. Plasmopara helianthi) (fam. Peronosporaceae, ord. Peronosporales; tab. 8) atacă floarea
soarelui (Helianthus annuus) şi alte specii din familia Asteraceae
(Compositae). De pe miceliul endoparazit intercelular, ies prin stomatele
hipofile, fascicule de sporangiofori în număr de 2-6. Sporangioforii sunt
hialini şi ramificaţi monopodial (Fig. 100). Pe sterigmele sporangioforului
se formează sporangi elipsoidali, hialini, de 25-30 x 15-20 µm.

Fig. 139. Plasmopara halstedii:
a. sporulaţie cenuşie hipofilă; b. pete de mană (epifile);
c. sporangiofor; d. sporangi.
Sclerotinia sclerotiorum
Putregaiul alb al florii soarelui
Simptome. Putregaiul alb la floarea soarelui (Helianthus annuus)
se manifestă frecvent la nivelul coletului şi pe organele supraterane (tulpină,
calatidiu), în toate stadiile de dezvoltare a plantei. Atacul la nivelul coletului
222

şi pe tulpină se manifestă prin decolorarea, brunificarea şi putrezirea
ţesuturilor. Porţiunea atacată se acoperă, pe vreme umedă, cu un mucegai
alb, dens, cu aspect de vată. Atât la suprafaţa tulpinii, cât şi în măduvă, se
diferenţiază scleroţi pe suprafaţa miceliului. Ca urmare a atacului, planta se
ofileşte, iar tulpina se rupe la nivelul coletului (Fig. 140).
Atacul pe calatidiu începe mai târziu, după dezvoltarea completă a
acestuia. Primele semne de boală se manifestă la locul de fixare a
calatidiului pe tulpină, prin decolorarea şi putrezirea ţesuturilor. Calatidiul
afectat putrezeşte în întregime şi este acoperit de miceliul alb al ciupercii,
pe care se formează numeroşi scleroţi. În cazul unui atac intens, calatidiul se
rupe în bucăţi şi cade pe sol. Achenele infectate sunt decolorate, crăpate,
şiştave şi au gust amar (Oroian şi colab., 2006).

Fig. 140. Sclerotinia sclerotiorum:
putregai alb la floarea soarelui: miceliu alb şi scleroţi negri.
Agentul patogen. Putregaiul alb este cauzat de Sclerotinia sclerotiorum (fam. Sclerotiniaceae, ord. Helotiales; tab. 10). Miceliul ciupercii
este hialin, ramificat, septat şi se dezvoltă în spaţiile intercelulare ale
ţesuturilor sau la suprafaţa organelor atacate. Pe suprafaţa miceliului se
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formează scleroţi numeroşi, care iniţial sunt moi, albi-gălbui şi apoi devin
rigizi şi au culoare neagră. Scleroţii au formă neregulată şi lungime variabilă (0,2-2,0 cm).
Din germinarea scleroţilor rezultă filamente miceliene sau apotecii
cu asce şi ascospori. Putregaiul alb este favorizat de temperatura moderată
(15-20 oC) şi vremea ploioasă. În condiţii de laborator, poate fi cultivată pe
diferite medii de cultură: Czapek-agar, malţ-agar, cartof-glucoză-agar, must
de bere-agar etc. (Fig. 141).

Fig. 141. Sclerotinia sclerotiorum:
colonie (miceliu alb şi scleroţi negri), pe mediul malţ-agar.
Scleroţii au rol important în supravieţuirea şi răspândirea ciupercii.
Din punct de vedere structural, scleroţii sunt formaţi din paraplectenchim la
exterior şi prosoplectenchim la interior. Paraplectenchimul este alcătuit din
hife împletite strâns, care sunt impregnate cu melanină, iar prosoplectenchimul din hife împletite lax, între care există spaţii. În secţiune
transversală, hifa prezintă perete celular, citoplasmă, nucleu, mitocondrii şi
altele, iar ca substanţă de rezervă conţine lipide (Fig. 142). Hifele sunt
legate între ele prin glucan. În condiţii favorabile de mediu, scleroţii
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germinează şi formează apotecii care conţin asce cilindrice cu câte 8
ascospori ovoidali (11,7-16,9 x 3,9-5,2 m), unicelulari şi hialini (Şesan şi
Crişan, 1998).
Transmiterea ciupercii de la un an la altul este realizată de scleroţi
şi de miceliul localizat în resturile de plante rămase pe câmp după recoltare.
Un rol deosebit în supravieţuirea speciei are miceliul localizat în achenele
infectate şi folosite la semănat. De asemenea, sursa de infecţie poate fi
constituită şi de scleroţii produşi pe alte specii de plante.

Fig. 142. Sclerotinia sclerotiorum:
C. citoplasmă; G. glucan; B. incluziuni; PC. perete celular; N. nucleu; SH.
spaţiu dintre hife (hife din sclerot secţionate şi examinate la microscop
electronic cu transmisie).
Sclerotinia sclerotiorum este o specie polifagă care atacă peste 100
specii de plante gazdă din familii diferite. Această specie patogenă se
întâlneşte frecvent pe diferite plante: morcov (Daucus carota), ţelină
(Apium graveolens), pătrunjel (Petroselinum crispum), păstârnac (Pastinaca
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sativa), sfeclă (Beta spp.), soia (Glycine max), lucernă (Medicago sativa) şi
altele.
Profilaxie şi terapie. Pentru combaterea agentului patogen, se
recomandă o serie de măsuri preventive: rotaţia culturilor; diminuarea sursei
de inocul, prin arătura adâncă de toamnă; folosirea în cultură a soiurilor şi
hibrizilor rezistenţi de floarea soarelui.
Combaterea chimică a agentului patogen localizat în achenă se
realizează cu diferite produse (Benlate 50 WP 2,0 Kg / tonă, Ronilan 50
WP 2,0 Kg / tonă; Bavistin 50 WP 2,0 Kg / tonă etc.). În timpul vegetaţiei
plantelor, se aplică tratamente chimice cu diferite fungicide (Topsin 70 PU
1,0 Kg / ha; Punch 40 EC 0,4 l/ha; Alert 0,6 l/ha; Konker 1,25 l / ha etc.).
Puccinia helianthi
Rugina florii soarelui
Simptome. Boala se manifestă pe frunze şi calatidii. Primele
simptome apar pe cotiledoane şi frunzele tinere pe care se observă pete
gălbui, circulare. În aceste pete sunt situate picnidiile şi ecidiile ciupercii. În
perioada de înflorire a plantei, pe faţa inferioară a frunzelor, apar uredosori
de culoare brună. Teleutosorii sunt situaţi mai ales hipofil, au 1-2 mm
diametru şi sunt de culoare brun-închis (Fig. 143).
Frunzele atacate se ofilesc, se usucă şi cad prematur. Când atacul
este puternic, cuprinde frunzele şi calatidiul, ceea ce determină treptat
uscarea completă a plantelor.
Agentul patogen. Rugina la floarea soarelui (Helianthus annuus)
este produsă de Puccinia helianthi (fam. Pucciniaceae, ord. Uredinales;
tab. 11) care este o specie macrociclică, autoică. Picnidiile sunt sferice şi
sunt situate pe ambele feţe ale limbului foliar. Ecidiile sunt mai ales hipofile
şi conţin ecidiospori unicelulari, sferici sau elipsoidali, portocalii.
Uredosporii sunt sferici sau ovali, unicelulari, de 22-34 x 18-24 µm
şi de culoare brun-deschis. Teleutosporii sunt bicelulari, de 30-60 x 20-30
µm, sunt elipsoidali sau ovali, de culoare brună, cu pedicel incolor, lung,
rigid şi persistent (Fig. 17).
În cursul perioadei de vegetaţie, ciuperca se răspândeşte activ prin
uredospori care produc numeroase infecţii secundare. Teleutosporii asigură
supravieţuirea agentului patogen, în timpul iernii. Prin germinarea lor se
formează un promiceliu pe care se află bazidiospori capabili să infecteze
plantele.
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Fig. 143. Puccinia helianthi:
a. frunză atacată (cu sporulaţie); b. uredospori; c. teleutospori.
Profilaxie. Pentru combaterea agentului patogen, se recomandă o
serie de măsuri preventive: rotaţia culturilor; cultivarea de soiuri rezistente
de floarea soarelui (Record, Romsun 52, Romsun 59); distrugerea samulastrei şi îngroparea, prin arături adânci, a resturilor de plante infectate.
Măsurile de combatere chimică nu sunt necesare (Hatman şi colab., 1989).
Orobanche cumana
Lupoaia
Simptome. Plantele de floarea soarelui parazitate de lupoaie sunt
întârziate în dezvoltare şi rămân pipernicite, cu tulpini subţiri. Când atacul
se manifestă de timpuriu, plantele nu formează inflorescenţă sau acestea
rămân mici şi cu majoritatea fructelor seci (Fig. 144).
Agentul patogen. Orobanche cumana (fam. Orobanchaceae, ord.
Scrophulariales; tab. 12) este o antofită holoparazită epirizoidă. În afară de
floarea soarelui, parazitează şi plante de varză, tomate, castraveţi, morcov,
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trifoi, mazăre, tutun etc. Tulpinile sunt drepte, viguroase şi ajung până la 40
cm înălţime. Au culoare gălbuie, uneori cu reflexe violacee. Lupoaia
înfloreşte în lunile iunie-iulie. Fructul este o capsulă.
Profilaxie. În terenurile infectate cu lupoaie, se recomandă respectarea rotaţiei culturilor, astfel încât floarea soarelui să nu revină în aceleaşi
terenuri decât după 5-6 ani; între timp, se cultivă cereale sau leguminoase.
Pentru semănat, se va folosi numai sămânţă curată, provenită din culturi
neinfectate de lupoaie. Plantele de lupoaie apărute în culturi se vor smulge
integral, înainte de înflorire şi fructificare. De asemenea, se vor folosi în
cultură soiuri de floarea soarelui rezistente la lupoaie.

Fig. 144. Orobanche cumana şi plantă gazdă (trifoi).
7.3. Linum usitatissimum
Inul
Melampsora lini var. lini
Rugina inului
Atacă inul cultivat (Linum usitatissimum) şi alte specii din genul
Linum.
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