
9. Bolile cerealelor 
9.1. Triticum spp. 

Grâul 
 

Blumeria graminis f.sp. tritici 
Făinarea grâului  

 
Această boală este întâlnită la Gramineae cultivate (grâu, orz, 

ovăz, secară) şi spontane. În ţara noastră, făinarea apare în fiecare an şi 
produce la grâu, orz şi secară pagube evaluate în medie la 3-4 % din 
producţie. În cazul unor atacuri puternice, pagubele pot ajunge la 20 % din 
producţie. 

Simptome. La grâu (Triticum), făinarea se manifestă de primăvara 
timpuriu, prin simptome caracteristice, evidente pe toate organele 
supraterane ale plantei  (tulpină, frunze, inflorescenţă). Pe organele atacate 
apar pete albicioase, pâsloase, constituite din miceliul, conidioforii şi 
conidiile ciupercii (Fig. 187).  
 

 
 

Fig. 187. Blumeria graminis f.sp. tritici: 
A. miceliu cenuşiu şi cleistotecii pe frunză de grâu cu făinare; B. imagine la 

microscop electronic scanning: a. miceliu;  b. cleistoteciu. 
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Sub pâsla miceliană, ţesuturile plantei se necrozează şi apar 
brunificate. Către sfârşitul perioadei de vegetaţie, pe organele atacate, în 
miceliul pâslos, se observă puncte negricioase care sunt cleistoteciile 
ciupercii. Plantele atacte sunt stânjenite în creştere, iar spicele sunt mai mici 
şi au cariopse şiştave (goale). 

Agentul patogen. Blumeria graminis f.sp. tritici (sin. Erysiphe 
graminis f.sp. tritici) aparţine familiei Erysiphaceae (ord. Erysiphales; tab. 
10). 

Miceliul primar al ciupercii este albicios, ramificat şi septat, iar 
miceliul secundar are hife unicelulare. Treptat, miceliul primar devine gal-
ben-brun. Stadiul conidian (Oidium monilioides) are conidiofori erecţi, plu-
ricelulari, prevăzuţi cu o celulă bazală mai voluminoasă (Fig. 11) şi conidii 
unicelulare, elipsoidale (18-36 x 11-17 µm), dispuse în lanţ (Agrios, 2005). 
Cleistoteciile sunt sferice (115-236 µm), sunt dispersate şi cufundate în 
mice-liu primar şi prezintă   numeroşi apendici scurţi, la exterior (Fig. 15).  

În cleistoteciu se formează asce (8-25) numeroase, scurt pedicelate, 
de 60-100 x 20-40 µm, care conţin 4-8 ascospori unicelulari, elipsoidali, 
hia-lini, de 20-40 x 10-14 µm (Eliade, 1990). Ascosporii ajung la 
maturitate, toamna sau în primăvara anului următor.  

În timpul iernii, ciuperca rezistă sub formă de miceliu de rezistenţă 
şi de cleistotecii în organele atacate. În timpul perioadei de vegetaţie, 
răspân-direa ciupercii este realizată de conidii (Pârvu, 1996). 
 Blumeria graminis prezintă mai multe forme specializate, precum 
B. graminis f. sp. tritici care atacă speciile de Triticum şi B. graminis f. sp. 
hordei care atacă speciile de Hordeum. 
 Profilaxie şi terapie. Pentru prevenirea atacului se recomandă: 
dis-trugerea samulastrei şi resturilor de plante rămase pe câmp după 
recoltare; semănatul grâului în epoca optimă şi la distanţa stabilită; aplicarea 
îngră-şămintelor (azot, fosfor şi potasiu) chimice, în mod echilibrat; 
cultivarea de soiuri rezistente sau tolerante şi altele.  
 Pe cale chimică, combaterea făinării şi ruginilor la grâu se poate 
rea-liza cu diferite fungicide, precum: Alert 0,8 l/ha; Folicur BT 225 EC 
0,8 l/ha; Bumper 250 EC 0,5 l/ha; Microthiol 8 kg/ha; Saprol 190 EC 
0,15%; Tilt 250 CE 0,5 l/ha şi altele (Anonymous, 2004).  

Tratamentele chimice se aplică la recomandarea staţiilor de 
avertizare: primul înainte de înflorit şi al doilea la apariţia spicelor. În cazuri 
deosebite, se mai aplică şi un al treilea tratament, după înflorit.  
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Gibberella zeae 
Înroşirea spicelor de grâu 

 
Simptome. Atacul se poate produce în toate fazele de dezvoltare a 

plantelor, din momentul germinării cariopselor (boabelor) şi până la maturi-
tate. Plăntuţele tinere pot fi atacate înainte şi imediat după răsărire. Pe tul-
piniţă se văd pete de culoare brună sau brună roşiatică, în dreptul cărora 
ţesutul este apos, moale. Tulpina atacată se îndoaie şi putrezeşte în sol 
(putregaiul plăntuţelor).  

După înspicarea plantelor, atacul este mai evident pe tulpină, pe 
rădăcini şi pe spice. Spicele atacate se îngălbenesc prematur, se usucă şi 
rămân seci, dacă atacul s-a produs devreme. Pe suprafaţa spicelor atacate se 
observă un înveliş prăfos, albicios-roşiatic, alcătuit din sporulaţia ciupercii 
(stadiul conidian). Boabele atacate prezintă o culoare albicioasă sau brună-
cenuşie, sunt şiştave, au o germinaţie slabă (Fig. 188). 

 

 
 

Fig. 188. Spice atacate de Gibberella zeae. 
 

Agentul patogen. Boala este produsă de ciuperca Gibberella zeae 
(fam. Nectriaceae, ord. Hypocreales; tab. 10), f.c. Fusarium graminearum. 
Forma conidiană este reprezentată de conidii fusiforme, septate de 3-9 ori, 
cu dimensiuni de 30-40 x 3-6 m. Sporulaţia are culoare roz. Periteciile 
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sunt negricioase, cu reflexe albastre-violacee, sferice sau ovoide, de 200-
300 x 170-220 m (Fig. 14). Ascele conţin câte 8 ascospori fusiformi, puţin 
curbaţi, hialini sau bruni, septaţi prin trei pereţi transversali şi cu dimensiuni 
de 18-24 x 4-5 m. Ascosporii sunt dispuşi pe unul sau două rânduri în 
ască. În timpul perioadei de vegetaţie, ciuperca se răspândeşte prin conidii, 
iar de la un an la altul se transmite prin resturile de plante atacate rămase în 
sol şi prin cariopsele infectate. Manifestarea şi evoluţia bolii sunt favorizate 
de umiditatea ridicată şi de temperatură. 

În afară de grâu, Gibberella zeae atacă porumbul, orezul şi alte 
specii de Gramineae. 

Profilaxie şi terapie. Ca măsuri preventive, se recomandă: rotaţia 
culturilor, pentru 2-3 ani, în terenurile în care s-a constatat boala; efectuarea 
de arături adânci, pentru introducerea în sol a resturilor vegetale şi a samu-
lastrei; utilizarea de soiuri rezistente; folosirea la semănat a boabelor nein-
fectate sau tratate chimic (Tiradin 70 PUS 2,0 Kg/tonă; Vitavax 200 PUS 
2,0 Kg/tonă şi altele).  

 
Septoria tritici 

Septorioza grâului 
 

Simptome. Septorioza (pătarea brună a frunzelor) este una dintre 
cele mai răspândite boli ale grâului. Atacă mai frecvent şi mai puternic 
limbul foliar şi mai slab tulpina şi spicul. Pe frunzele atacate se formează 
pete ovale sau de formă neregulată, la început de culoare verde pal, apoi 
brună. Cu timpul, ţesutul din dreptul petelor se usucă, devine cenuşiu-
albicios şi are o margine mai închisă. Într-o fază mai avansată a bolii, la 
suprafaţa petelor foliare apar picnidiile, ca nişte puncte mici, negricioase 
(Fig. 189). Plantele atacate se dezvoltă slab, se maturează forţat şi dau o 
producţie inferioară.  

Septorioza grâului mai poate fi produsă şi de Septoria nodorum. 
Agentul patogen. Septoria tritici este forma conidiană a ciupercii 

Mycosphaerella graminicola (fam. Mycosphaerellaceae, ord. Capnodia-
les; tab. 10). Ciuperca prezintă asce cu ascospori bicelulari, eliptici, de 9-16 
x 2,5-4 m. Picnosporii sunt filamentoşi, pluricelulari (cu 3-7 septe), cu 
dimensiuni de 39-70 x 1,7-2,5 m (Fig. 190). Boala se transmite de la un an 
la altul, prin resturile de plante atacate şi prin cariopsele de grâu infectate.  

În afară de grâu, Septoria tritici atacă şi secara, orzul, ovăzul şi di-
ferite Gramineae spontane. 
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Fig. 189. Septoria tritici: 
simptome pe plantă. 

 

 
 

Fig. 190. Septoria tritici: 
a. pete foliare cu picnidii punctiforme; b. picnospori. 
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Profilaxie şi terapie. Ca măsuri preventive, se recomandă: respec-
tarea epocii optime de semănat; folosirea de soiuri rezistente; rotaţia cultu-
rii, pentru o perioadă de 3-4 ani; adunarea şi distrugerea resturilor de plante 
atacate, după recoltare; folosirea de grâu sănătos la semănat. În combaterea 
ciupercii, s-au obţinut rezultate foarte bune, cu diferite produse fitosanitare, 
precum: Bravo 75 WP 2,0 Kg/ha;Triadimefon CIG 25 PU 0,5 Kg/ha; 
Bayleton 25 WP 0,5 Kg/ha; Corbel EC 1,0 Kg/ha; Caramba 60 SL 1,0 
l/ha; Impact 125 SC 1,0 l/ha; Alert 0,8 l/ha etc. 

 
Cladosporium herbarum 
Înnegrirea cerealelor 

 
Simptome. Boala este foarte comună şi se întâlneşte frecvent pe 

grâu, secară, orz, ovăz şi Gramineae spontane. Plantele atacate sunt mai 
închise la culoare.  

 

 
 

Fig. 191. Spic de grâu atacat de Cladosporium herbarum. 
 

 280



Pe organele supraterane ale plantelor atacate, apar puncte 
numeroase (Fig. 191), la început de culoare brună, apoi de culoare negri-
cioasă. Punctele reprezintă sporulaţia ciupercii. Cariopsele (boabele) atacate 
se pot şiştăvi. Făina provenită din grâul puternic atacat are culoare negri-
cioasă. 

Agentul patogen. Cladosporium herbarum (fam. Davidiellaceae, 
ord. Capnodiales; tab. 10) are miceliul de culoare brună, ramificat şi 
formează strome dense. Conidioforii sunt cilindrici, iar conidiile sunt brune, 
ovale sau elipsoidale, unicelulare sau pluricelulare (1-3 septate), de 18-24 x 
7-10 m (Fig. 192). Temperatura ridicată (25-26oC) şi umiditatea mare 
favorizează boala (Baicu şi Şesan, 1996). 
 

 
 

Fig. 192. Cladosporium herbarum: 
a. conidiofori; b. conidii. 

 

Profilaxie şi terapie. Se va avea în vedere înlăturarea cauzelor 
care favorizează boala, prin executarea recoltatului la timp, cultivarea de 
soiuri rezistente la cădere, aplicarea îngrăşămintelor minerale în complex şi 
în doze echilibrate etc. (Rădulescu şi Rafailă, 1969). 
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Puccinia graminis 
Rugina neagră a grâului 

 
Boala mai este denumită şi rugina paiului sau rugina liniară şi este 

răspândită în toate zonele de cultură a grâului, unde produce pagube în-
semnate. 

Simptome. Pe gramineele atacate se formează uredosori şi teleu-
tosori liniari care confluează şi ajung până la 10-20 mm lungime. Aceşti 
sori formează striuri longitudinale mai ales pe tulpină, frunze şi spic (Fig. 
193). Uredosorii sunt ruginii, iar teleutosorii sunt negri.  

 

 
 

Fig. 193. Puccinia graminis: 
a. frunză de Berberis vulgaris cu ecidii; b. grâu atacat (cu teleutosori negri 

liniari). 
 

Prin ruperea epidermei de către uredosori şi teleutosori, se inten-
sifică evaporarea apei din plantă, respiraţia şi se reduce asimilaţia cloro-
filiană. Asociat cu seceta atmosferică, atacul de rugină neagră determină 
şiştăvirea puternică a cariopselor de grâu şi diminuarea producţiei. 
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Fig. 194. Puccinia graminis: 
a. teleutospori (imagine la microscop electronic scanning); b. teleutospori 

(imagine la microscop optic). 
 

Agentul patogen. Rugina neagră la grâu este cauzată de Puccinia 
graminis (fam. Pucciniaceae, ord. Uredinales; tab. 11). Aceasta este o spe-
cie heteroică şi macrociclică ce dezvoltă stadiul cu picnidii (Fig. 195) şi 
ecidii pe Berberis vulgaris şi Mahonia spp., iar stadiul cu uredospori şi 
teleutospori se formează pe grâul cultivat (Triticum spp.) . 

Puccinia graminis are numeroase forme specializate întâlnite pe 
graminee cultivate (orz, secară, ovăz) şi spontane. Puccinia graminis f. sp. 
tritici prezintă numeroase rase fiziologice, adaptate la parazitarea diferitelor 
soiuri şi hibrizi de grâu din cultură.  

Teleutosporii sunt spori de rezistenţă care iernează pe graminee 
cultivate şi spontane. Ei sunt bicelulari, elipsoidali, lung pedicelaţi, de 27-60 
x 14-23 µm şi de culoare brună (Fig. 194). Bazidiosporii infectează plantele 
de dracilă - gazda intermediară - şi formează pe faţa superioară a frunzelor 
pete gălbui în care se află picnidii punctiforme, de 120-130 µm în diametru. 
În picnidie se află numeroşi picnospori unicelulari, hialini, haploizi, care au 
rol în răspândirea ciupercii şi care pot infecta numai plantele de dracilă. 
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Fig. 195. Puccinia graminis: 
a. picnidie; b. picnospori (imagine la microscop electronic scanning). 

 

 
 

Fig. 196. Puccinia graminis:  
ecidie cu ecidiospori (imagine la microscop electronic scanning). 
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Ecidiile sunt deschise ca nişte cupe pe faţa inferioară a frunzelor. 
În ecidii se formează ecidiosporii care sunt sferici sau poliedrici, binucleaţi, 
de 14-16 µm şi de culoare galbenă (Fig. 196). Ecidiosporii sunt transportaţi 
de vânt şi ajung pe plantele de grâu pe care le infectează. Pe aceste plante 
apar uredosori în care se găsesc uredospori (spori de propagare). 
Uredosporii sunt unicelulari, binucleaţi, pedicelaţi, elipsoidali, echinulaţi, de 
culoare galbenă-portocalie şi cu dimensiuni de 20-42 x 13-23 µm. Aceşti 
spori prezintă 4 pori germinativi aşezaţi ecuatorial, în cruce. Către sfârşitul 
perioadei de vegetaţie a grâului se formează teleutosporii. Supravieţuirea 
agentului patogen în timpul iernii este asigurată de teleutosporii care rămân 
pe gramineele cultivate şi spontane.  

 
Puccinia recondita 

Rugina brună a grâului, rugina limbului, rugina frunzei  
 
 În ţara noastră, este cea mai frecventă dintre ruginile grâului şi pro-
duce pagube cuprinse între 2-10 % din producţie.  
 Simptome.  Atacul se manifestă pe frunzele şi tulpinile de grâu 
(Triticum), prin apariţia unor uredosori (1-2 mm lungime/0,5-0,8 mm 
lăţime) ovali, elipsoidali sau circulari. Uredosorii au culoare brună şi sunt 
dispuşi neregulat pe ambele feţe ale limbului, mai ales pe cea superioară 
(Fig. 197). Atacul nu se manifestă niciodată pe spic. Uredosorii apar pe 
plăntuţele din toamnă, dar  se extind şi devin abundenţi în lunile mai şi 
iunie.  
 Uredosporii răspândesc rugina brună, în cursul perioadei de vege-
taţie, numai pe grâu. Spre sfârşitul lunii iunie, pe organele atacate, apar 
teleu-tosori mici, negri, ovali, risipiţi neregulat, acoperiţi de epidermă şi 
care conţin teleutospori. 
 Agentul patogen. Puccinia recondita (fam. Pucciniaceae, ord. U-
redinales; tab. 11) este o specie macrociclică şi heteroică, care formează 
faza ecidiană în natură (în Siberia) pe Isopyrum fumarioides, iar 
experimental şi pe specii de Thalictrum. Această specie prezintă numeroase 
forme spe-cializate.  
 La noi în ţară, se manifestă ca o specie microciclică şi autoică, cu 
uredospori şi teleutospori pe grâu  (Fig. 197). Uredosporii sunt unicelulari, 
sferici, de 20-28 x 18-24 µm, pedicelaţi, echinulaţi, de culoare galbenă-por-
tocalie. Teleutosporii sunt bicelulari, pedicelaţi, de 30-55 x 12-22 µm, de 
culoare brună, cu celula superioară drept sau oblic trunchiată şi cea 
inferioară îngustată la bază (Săvulescu, 1953). 
 Puccinia recondita (sin. Puccinia triticina) rezistă iarna fie ca 
miceliu de infecţie, fie sub formă de uredospori care asigură infecţiile în 
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anul următor. Miceliul de infecţie de pe plăntuţele grâului de toamnă rezistă 
până primăvara când începe să se dezvolte şi să producă noi generaţii de 
uredospori. În transmiterea bolii, de la un an la altul, teleutosporii nu au 
importanţă, deoarece bazidiosporii rezultaţi prin  germinarea lor nu pot in-
fecta grâul.  
 În timpul perioadei de vegetaţie, rugina brună se răspândeşte prin 
uredospori, care pot produce numeroase infecţii secundare (5-15), dacă con-
diţiile de mediu sunt prielnice.  
 

 
 

Fig. 197. Puccinia recondita: 
a. atac de rugină brună; b. uredospori; c. teleutospori. 

 
Puccinia striiformis var. striiformis 

Rugina galbenă a grâului 
 
Boala este răspândită pe glob în toate zonele de cultură a grâului, 

cu excepţia unor regiuni aride. Această rugină produce pagube mai mari în 
zonele umede şi răcoroase. 
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Simptome. Boala mai este cunoscută şi sub denumirea de rugina 
glumelor. Atacul se manifestă pe frunze, tulpină, ariste, glume şi cariopse. 
Pe limbul frunzelor apar uredosori dreptunghiulari (1-2 mm), galbeni limo-
nii, dispuşi în şiruri paralele între nervuri, care alternează cu zonele neata-
cate de culoare verde (Fig. 198). Spre sfârşitul perioadei de vegetaţie a grâu-
lui, pe organele atacate se formează teleutosori mici, negri, dreptunghiulari, 
subepidermici. În urma atacului, se produce uscarea prematură a frunzelor şi 
şiştăvirea pronunţată a cariopselor. 

 

 
 

Fig. 198. Puccinia striiformis var. striiformis: 
a. atac de rugină galbenă; b. uredospori; c. teleutospori. 

 
Agentul patogen. Puccinia striiformis var. striiformis (fam. Pucci-

niaceae, ord. Uredinales; tab. 11) este o specie autoică şi microciclică, care 
nu formează faza ecidiană. Uredosporii sunt unicelulari, sferici sau aproape 
sfe-rici (17-30 x 15-26 µm), echinulaţi şi de culoare galbenă-limonie. 
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Teleutosporii sunt bicelulari, bruni, scurt pedicelaţi, fusiformi, de 30-50 x 
14-24 µm, cu episporul neted (Fig. 198). 
 Propagarea ciupercii se realizează prin uredospori. Aceştia ger-
minează şi produc infecţii la o temperatură scăzută (10-120C) şi umiditate 
ma-re (peste 80%). Toamna, uredosporii infectează plăntuţele de grâu şi 
formea-ză miceliul care rezistă peste iarnă. Miceliul intră în activitate 
primăvara şi formează noi generaţii de uredospori. În iernile blânde, 
uredosporii  rezistă şi  produc primăvara infecţia plantelor. 
 În foarte multe cazuri, atacuri intense de rugină galbenă apar ca 
urmare a  numărului mare de uredospori  aduşi de vânt, din  regiunile unde 
ei rezistă peste iarnă. Teleutosporii nu transmit ciuperca de la un an la altul, 
deoarece bazidiosporii produşi de ei nu pot infecta grâul.  

Puccinia striiformis var. striiformis (sin. Puccinia striiformis, Puc-
cinia glumarum) prezintă numeroase forme specializate care parazitează 
graminee cultivate şi spontane (Rădulescu şi Rafailă, 1969; Agrios, 2005).  
 Profilaxie şi terapie. Prevenirea ruginilor la grâu, se realizează 
prin: cultivarea de soiuri rezistente; respectarea perioadei optime de 
semănat, pen-tru a preveni infecţia; administrarea, în mod echilibrat, de 
îngrăşăminte cu azot, fosfor, potasiu, care măresc rezistenţa plantelor; 
recoltarea grâului în perioada optimă, pentru a se evita scuturarea 
cariopselor şi apariţia samu-lastrei; efectuarea arăturii de vară, imediat după 
recoltare, pentru distrugerea samulastrei şi încorporarea în sol a resturilor de 
plante, pe care se află agenţii patogeni (Rădulescu şi Rafailă, 1969).  
 Pentru combaterea chimică a ruginilor la grâu se folosesc diferite 
fungicide, precum: Alert 0,8 l/ha; Bravo 500 SC 1,5 l/ha; Bumper 250 EC 
0,5 l/ha; Folicur BT 225 EC 0,8 l/ha; Mirage 45 EC 1,0 l/ha; Tilt 250 CE 
0,5 l/ha şi altele  (Anonymous, 2004). Tratamentele chimice foliare, reco-
mandate împotriva făinării grâului, dau rezultate foarte bune şi împotriva 
ruginilor. Într-o perioadă de vegetaţie se aplică două sau trei tratamente 
chimice (Oroian şi colab., 2002).  

 
Ustilago tritici 

Tăciunele zburător al grâului 
 
Boala este răspândită astăzi în toate zonele de cultură a grâului. În 

ţara noastră, tăciunele zburător al grâului produce pagube cuprinse între  
1-5% din producţie. 

Simptome. Atacul se manifestă pe spic, care este distrus şi din care 
rămâne numai rahisul (Fig. 199). 

Pe suprafaţa spicelor atacate se formează sori de culoare brună-
negricioasă, care sunt înveliţi iniţial într-o membrană fină, argintie. Această 
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membrană se rupe mai târziu şi pune în libertate teliosporii care sunt trans-
portaţi de vânt pe alte plante pe care le infectează.  

  

 
 

Fig. 199. Ustilago tritici: 
a. tăciune la grâu; b. teliospor (imagine la microscop electronic scanning). 

 
Agentul patogen. Ustilago tritici (fam. Ustilaginaceae, ord. Usti-

laginales; tab. 11) are teliospori sferici (5-9 µm în diametru) sau ovoizi, cu 
epispor brun şi prevăzut cu echinulaţii fine.  

La microscopul electronic scanning, pe suprafaţa sporului se 
observă echinulaţii (200-240) de formă conică sau cu vârful rotunjit, 
distribuite neregulat, de 300-350 nm. Suprafaţa dintre echinulaţii prezintă 
proeminenţe scurte (Fig. 199).  

Teliosporii ajung la maturitate, când spicele de grâu sunt în 
perioada de înflorire. Ei ajung pe stigmatul florilor de grâu, germinează şi 
produc un promiceliu (bazidie) pe care se formează bazidiospori ce pot 
 înmuguri. Copularea poate avea loc între celulele promiceliului sau între 
bazidiosporii diferenţiaţi sexual. În urma conjugării, rezultă miceliul 
dicariotic care trece prin stilul florii, ajunge în ovar  şi se localizează în 
embrion sub formă de miceliu de rezistenţă. 
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 Teliosporii sunt transportaţi de vânt şi ajung pe florile de grâu pe 
care le infectează. Infecţiile  cu Ustilago tritici sunt florale, iar ciclul 
biologic se desfăşoară pe două generaţii succesive de plante, în 2 ani. 
 Profilaxie şi terapie. Ca măsuri preventive de combatere a ciuper-
cii, se recomandă: izolarea loturilor semincere de grâu, libere de atac, faţă 
de loturile pentru consum; adunarea şi distrugerea spicelor de grâu 
tăciunate; fo-losirea soiurilor mai rezistente, în cultură. O măsură 
terapeutică deosebit de importantă este dezinfectarea grâului, destinat 
pentru semănat, cu diferite fun-gicide, precum: Vitavax 200 PUS 2,0 
Kg/tonă; Systhane 12 E 300 g/ tonă şi altele (Anonymous, 2004). 
 

Urocystis tritici 
Tăciunele frunzelor şi paiului de grâu 

    
Specia Urocystis tritici atacă grâul (Triticum spp.). 
Simptome. Sorii ciupercii formează striuri longitudinale pe frunze, 

tulpini şi pe glume. Frunzele bolnave sunt deformate şi în final se sfâşie. 
Plantele atacate rămân mai mici, nu formează spic sau formează spice mici. 

Agentul patogen. Urocystis tritici (fam. Urocystidaceae, ord. 
Urocystidiales; tab. 11) are glomerule formate din 1-3, mai rar 4-5 
teliospori sferici sau ovali, de 6-12 µm în diametru, cu episporul brun şi 
neted. Celulele sterile înconjură teliosporii, formând un înveliş complet. 
Aceste celule sunt gălbui, cu membrana netedă sau fin punctată. 
 

Tilletia spp. 
Mălura comună a grâului 

 
 Mălura comună este una dintre cele mai răspândite şi cele mai 
păgu-bitoare boli ale grâului şi este cunoscută încă din  Antichitate. Boala 
este răspândită în toate ţările unde se cultivă grâul. Pagubele pe care le 
produce variază mult, de la un an la altul, în funcţie de condiţiile 
pedoclimatice şi agrotehnice, de soiul de grâu cultivat şi de rasa fiziologică 
a ciupercii. 
 Simptome. Atacul de mălură este mai evident, după formarea spi-
celor de grâu. Plantele bolnave au culoare verde-albăstruie, talie mai redusă 
cu 10-20%, înfrăţire mai slabă şi suprafaţa foliară mai mică. Spicele 
mălurate sunt mai scurte, au mai puţine spiculeţe, dar conţin mai multe 
fructe într-un spiculeţ. La maturitate, spicele de grâu au culoare brună-
vineţie, din cauza cariopselor mălurate pe care le conţin. Aristele spicelor 
atacate sunt fragile şi se rup uşor. Cariopsele atacate au endospermul distrus 
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şi înlocuit de telio-sporii ciupercii. Aceste fructe au culoare mai închisă, 
sunt mai uşoare, iar şan-ţul ventral este mai pronunţat (Săvulescu, 1957).  
 La treierat, cariopsele ("boabele")  de grâu se sfărâmă uşor şi eli-
berează pulberea de teliospori care au culoare cafenie şi emană un miros 
pro-nunţat de peşte alterat, datorită trifenilaminei  pe care o conţin. 
Cariopsele pot fi distruse total sau parţial, iar forma lor este modificată 
diferenţiat, în  funcţie  de specia de Tilletia care a  produs atacul (Fig. 200).  
 

 
 

Fig. 200. Tilletia  laevis (sin. T. foetida): 
a. cariopse (boabe) de grâu mălurate; b. teliospor de Tilletia  laevis (imagine 

la microscop electronic scanning. 
 
 Agenţii  patogeni. Speciile de Tilletia (fam. Tilletiaceae, ord. 
Tilletiales; tab. 11) care produc mălura comună sunt T. laevis (sin. T. 
foetida), T. caries (sin. T. tritici), T. triticoides  şi T. intermedia. Aceste 
specii se deosebesc, între ele, prin caractere morfologice şi fiziologice, iar la 
microscop, teliosporii se diferenţiază uşor, după dimensiuni şi unele 
ornamentaţii ale episporului. 

T. laevis prezintă teliospori variaţi ca formă (sferici, elipsoidali sau 
ovoizi), de 15-18 µm în diametru şi cu episporul complet neted (Fig. 200). 
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            T. caries  are teliosporii sferici sau aproape sferici, de 16-20 µm în 
di-ametru (Vánky, 1994). Episporul este ornamentat cu o reţea constituită 
din 30-60 ochiuri poligonale, iar crestele care le separă sunt de 1,5-2 µm 
înălţime (Fig. 201). 
 

  

teliospor (imagine la microscop electronic scanning). 

 însă crestele care le separă sunt mai pronunţate, de 0,4-0,5 µm 
înăl-ţime

 de ochiuri mici. Înălţimea crestelor este de 0,2-0,3 µm 
ăvules

fixează în 

în plantă (infecţie sistemică), ajunge în spic şi pătrunde în ovarul florilor. În 

Fig. 201. Tilletia  caries (sin. T. tritici): 

 
 T. triticoides  prezintă teliospori sferici sau aproape sferici, de 17-
19 µm în diametru. Episporul este ornamentat cu o reţea alcătuită din 30-60 
de ochiuri,

. 
T. intermedia are teliosporii de forme (sferici, ovali, eliptici) 

variate, de 15-17 µm în diametru. Episporul este ornamentat, cu o reţea 
formată din 96-240
(S cu, 1957). 
 La treierat, teliosporii sunt puşi în libertate, din cariopsele 
mălurate. O parte din teliospori aderă  de cariopse sănătoase şi se 
şanţul ventral sau pe perişorii de la vârful acestora (Pârvu, 2000). 
 Infecţia plantelor de către miceliul ciupercii se poate realiza activ 
prin coleoptil sau prin răni. Miceliul de infecţie se dezvoltă şi se răspândeşte 
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locul endospermului din cariopsă, miceliul secundar formează o masă 
enormă de teliospori. 
 Atacul de mălură este  influenţat de o serie de factori: umiditate, 
temperatură, adâncimea de semănat a grâului, tipul de sol,  rezistenţa 
soiurilor din cultură etc. (Săvulescu, 1957).  
 Profilaxie şi terapie. Pentru prevenirea bolii, se  recomandă: cură-
ţirea şi dezinfectarea semănătorilor şi combinelor, înainte de utilizare; însă-
mânţarea grâului în condiţii optime şi la adâncime nu prea mare; asolament 
corespunzător, pentru evitarea bolii; cultivarea de soiuri şi hibrizi de grâu 
rezistenţi. Măsura cea mai eficientă de combatere este tratarea grâului, 
înainte de semănat, cu fungicide antimălurice, precum: Dithane M45 2,5 
kg/tonă; Dividend Star FS 1,0 l/tonă; Raxil 60 FS 0,5 l/tonă; Tiradin 70 
PUS  2,0 kg/tonă; Vitavax 200 PUS 2,0 kg/tonă şi altele (Anonymous, 
2004).  
 În combaterea biologică a mălurii comune s-au obţinut rezultate 
pro-miţătoare, prin tratarea gâului,  înainte de semănat,  cu biopreparate 
obţinute din Trichoderma  viride sau din izolate de  Bacillus  megaterium, 
 Bacillus  subtilis,  Bacillus  licheniformis (Dumitraş şi Bontea, 1991).   
 

9.2. Secale cereale 
Secara 

 
Claviceps purpurea 

Cornul sau pintenul secarei 
 
Această boală este răspândită în multe ţări din zona temperată, 

fiind mai frecventă în regiunile umede şi semiumede. În ţara noastră, se 
întâlneşte în toată zona de cultură a secarei, fiind mai frecventă în anii cu 
primăveri reci şi umede. În afară de Secale cereale (secară), ciuperca atacă 
speciile Avena sativa (ovăz), Triticum spp. (grâu), Hordeum vulgare (orz) şi 
numeroase graminee spontane (din genurile Bromus, Agropyron etc.). 

Simptome. Primele simptome de boală apar pe spicele tinere de 
secară, în timpul înfloririi şi imediat după aceasta. Din florile infectate se 
scurge un lichid vâscos şi dulceag care conţine conidiile ciupercii. Acest 
lichid se adună la baza florii, sub forma unei picături. Pistilul florii este 
acoperit de un miceliu lax pe care se formează numeroase conidii. Spre 
sfârşitul perioadei de vegetaţie a plantelor, în florile infectate se dezvoltă 
scleroţi fusiformi de culoare albăstruie-negricioasă, care se formează în 
locul cariopselor. Scleroţii sunt mai lungi (3-6 cm) decât fructul de secară 
şi, de regulă, ies mult afară din spiculeţ. Într-un spic de secară, se pot forma 
unul sau câţiva scleroţi (Fig. 202). 
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