10. Bolile plantelor forestiere
În ţara noastră, plantele forestiere sunt cu frunze caduce (foioase)
şi persistente (conifere).
10.1. Bolile pădurilor de foioase
Dintre speciile forestiere care formează pădurile de foioase menţionăm: fagul, stejarul, gorunul, carpenul, frasinul, plopul, salcâmul etc. Pe
aceste plante lemnoase se întâlnesc o serie de specii fitopatogene.
Agrobacterium radiobacter pv. tumefaciens
Cancerul bacterian
Cancerul bacterian este întâlnit la diferiţi arbori (Fig. 215) foioşi
(frasin, gorun, fag etc.) şi la conifere.
Simptomele şi caracteristicile agentului patogen sunt prezentate
la cancerul bacterian al mărului.

Fig. 215. Agrobacterium radiobacter pv. tumefaciens: cancer pe frasin.
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Phytophthora cactorum
Această specie atacă frecvent plantele tinere provenite din seminţe
de răşinoase şi de foioase.
Simptome. Plantulele de fag sau alte specii de foioase atacate prezintă simptome de boală (mană) la nivelul organelor subterane şi supraterane, în raport de fenofazele gazdei. Radicelele atacate se înnegresc, iar ulterior boala se extinde şi cuprinde embrionul şi sămânţa germinată. Atacul pe
tulpiniţă se manifestă frecvent la nivelul inserţiei cotiledoanelor. Ţesuturile
afectate putrezesc, iar brunificarea se extinde şi cuprinde frunzele cotiledonare ale plantulelor (Fig. 216).

Fig. 216. Phytophthora cactorum:
a.plantule de fag atacate; b. frunză secţionată cu miceliu, oospor şi
sporulaţie; c. sporulaţie (sporangiofori şi sporangi); d. oospori.
Agentul patogen. Miceliul speciei Phytophthora cactorum (fam.
Peronosporaceae, ord. Peronosporales; tab. 8) este endoparazit intercelular şi este reprezentat de sifonoplast pe care se formează organe de
înmulţire sexuată (anteridii şi oogoane) şi sporangiofori cu sporangi (Fig.
216). Organele de rezistenţă ale ciupercii - oosporii - au formă sferică (2024 µm în diametru), culoare galbenă-brună şi asigură supravieţuirea
ciupercii în timpul iernii. Prin germinarea sporangilor limoniformi se
formează zoospori biflagelaţi sau filamente de infecţie. Dezvoltarea
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patogenului este favorizată de umiditatea ridicată a solului şi aerului.
Infecţiile se produc în primele 4-6 săptămâni de la încolţirea seminţelor.
Profilaxie şi terapie. Prevenirea bolii poate fi realizată prin tratamente chimice aplicate la sămânţă, cu diferite fungicide sau insectofungicide. Tratamentele curative se efectuează la apariţia primelor simptome de
boală. Pentru aceasta, se folosesc alternativ fungicide de contact (Captan
50 PU 0,125% etc.) şi sistemice (Ridomil MZ 72 WP 0,25% sau Aliette C
0,25% etc.).
Rhizopus Rhizopus stolonifer
Mucegaiul negru
Specia Rhizopus stolonifer (sin. Rhizopus nigricans) este întâlnită
frecvent în natură, pe alimente, legume şi sol. Cauzează pagube la fructe şi
legume, în timpul transportului şi depozitării. Miceliul este cenuşiu şi prezintă rizoizi şi stoloni (Fig. 9).

Fig. 217. Rhizopus stolonifer:
a. rizoizi; b. stolon; c.sporangiofor; d. sporange; e. aplanospori.
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Fig. 218. Rhizopus stolonifer:
a. sporangiofor; b. sporange; c. aplanospori.
Rizoizii servesc la absorţia substanţelor din substratul nutritiv, iar
stolonii la răspândire (Fig. 217). Sporangioforii sunt de 1,5-3(4) mm
înălţime şi sunt adesea grupaţi câte 3-4. Sporangii sunt bruni-negricioşi la
maturitate, de formă ovoidă şi de 150-360 µm în diametru (Fig. 218).
Denumirea “nigricans” sugerează culoarea neagră a miceliului şi sporulaţiei
mature. Sporangiosporii (aplanosporii) sunt neregulaţi ca formă, adesea
ovoizi, eliptici, cu suprafaţa striată. Aceşti spori au dimensiuni de 7-15 x 68 µm. Zigosporul este brun-negricios, de 150-200 µm în diametru.
Rhizopus stolonifer (fam. Mucoraceae, ord. Mucorales; tab. 9) este
o specie heterotalică. Poate creşte pe diferite medii de cultură (malţ-agar,
Czapek-agar etc.). Temperatura optimă de creştere este 25-26oC, cea minimă este 10oC, iar maxima este 35-37oC (Samson şi Van Reenen-Hoekstra,
1988).
Mucor mucedo
Mucegaiul comun
Specia Mucor mucedo (fam. Mucoraceae, ord. Mucorales; tab. 9)
este denumită mucegai comun (Fig. 9). Se întâlneşte pe diferite substraturi
(sol, legume, alimente, etc.). Talul este alb-cenuşiu şi este un sifonoplast. Pe
312

suprafaţa miceliului se diferenţiază sporangiofori izolaţi, solitari, care
prezintă apical câte un sporocist denumit impropriu sporange. Sporangii
sunt sferici, negri la maturitate şi conţin numeroşi sporangiospori (aplanospori). Membrana sporangelui este impregnată cu oxalat de calciu (Fig.
219).

Fig. 219. Mucor mucedo:
a. rizoizi; b. sporangiofor; c. sporange (imagine la microscop optic a
ciupercii colorate cu fucsină acidă).
Sporangioforul se continuă în interiorul sporangelui cu columela.
Aceasta poate fi cilindrică sau piriformă. Aplanosporii sunt microscopici,
cilindrici sau eliptici, de 10-12,5 x 3,5-8,5 µm (Botton şi colab., 1985).
Această specie poate fi cultivată pe diferite medii de cultură (malţ-agar,
cartof-dextroză-agar, Czapek-agar etc.).
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Taphrina coerulescens
Băşicarea frunzelor de stejar
Această ciupercă patogenă atacă speciile din genul Quercus şi produce
băşicarea frunzelor. Boala se întâlneşte în întregul areal al plantelor gazdă şi
produce pagube însemnate, atunci când sunt condiţii de mediu favorabile.
Simptome. Atacul se manifestă pe frunze. Începând din luna iunie,
pe suprafaţa frunzelor atacate apar porţiuni băşicate, de formă neregulată,
iniţial de culoare verde deschis, iar apoi cenuşii. Porţiunile băşicate sunt
iniţial izolate, iar apoi fuzionează şi ocupă o mare parte din limbul foliar
(Fig. 220). Cu timpul, mezofilul foliar afectat se brunifică, apoi se necrozează şi se usucă. Pe suprafaţa frunzelor atacate apare o pulbere albicioasă
care reprezintă ascele cu ascospori ale ciupercii.

Fig. 220. Taphrina coerulescens:
a. şi b. frunză atacată; c. asce cu ascospori; d. ascospori.
Agentul patogen. Miceliul ciupercii Taphrina coerulescens (fam.
Taphrinaceae, ord. Taphrinales; tab. 10) este endoparazit intercelular. Pe
acest miceliu se formează asce cu ascospori, care iniţial sunt situate subcuticular, iar apoi ies la suprafaţa frunzei (Fig. 220). Ascele sunt ± cilindrice
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şi au dimensiuni de 34-45 x 5-8 µm. În asce se formează ascospori unicelulari, de 5-7 µm, cu rol în propagarea şi transmiterea ciupercii.
Terapie. Pentru combaterea acestei specii patogene, se aplică tratamente chimice, odată cu apariţia primelor simptome de boală. În acest
sens, s-au obţinut rezultate bune cu diferite fungicide: Dithane M45 0,20%;
Tiuram 75 PU 0,25% sau Derosal 50 WP 0,07%.
Taphrina populina
Băşicarea frunzelor de plop
Simptome. Această specie determină apariţia unor umflături
proeminente, situate, de obicei, pe faţa superioară a limbului, iar uneori şi
pe faţa inferioară, ale căror dimensiuni variază între 1 şi 3 cm în diametru
(Fig. 221).

Fig. 221. Specii parazite din genul Taphrina:
a. frunză de păr atacată de Taphrina bullata; b. frunză de plop atacată de
Taphrina populina; c. Taphrina aurea: asce cu ascospori; d şi e. mătură de
vrăjitoare pe cireş, produsă de Taphrina cerasi.
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Agentul patogen. Pe organele atacate de Taphrina populina (fam.
Taphrinaceae, ord. Taphrinales; tab. 10) se formează asce alungite, prevăzute cu celulă bazală. Taphrina populina (sin. Taphrina aurea) are asce
cu conţin ascospori unicelulari, sferici, hialini, de 6-9 µm în diametru.
Taphrina cerasi produce mături de vrăjitoare pe cireş (Cerasus
avium) şi vişin (Cerasus vulgaris) (Fig. 221), iar Taphrina carpini pe
Carpinus betulus (Fig. 222).

Fig. 222. Carpen (Carpinus betulus) atacat de Taphrina carpini.
Erysiphe alphitoides
Făinarea stejarului
Este cea mai păgubitoare boală care determină fenomenul de
uscare la stejar (Quercus robur). În ţara noastră, această boală se întâlneşte
în pepiniere şi în păduri, pe toate speciile genului Quercus ( Q. robur, Q.
petraea, Q. cerris, Q. farnetto etc.). De asemenea, atacă castanul bun (Castanea sativa).
Simptome. Atacul ciupercii Erysiphe alphitoides pe diferite specii
de Quercus începe primăvara şi se continuă până toamna târziu. Boala se
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manifestă mai ales pe lăstari şi frunze (Fig. 167), pe care apar simptome
tipice de făinare. Frunzele atacate sunt deformate, asimetrice, casante şi sunt
acoperite de miceliul ectofit al ciupercii. Lăstarii atacaţi nu se dezvoltă
complet şi degeră în timpul iernii. Spre toamnă, pe ambele feţe ale frunzei,
apar cleistoteciile ciupercii sub forma unor puncte mici, negre, grupate (Fig.
223).

Fig. 223. Erysiphe alphitoides:
a. atac pe frunză de stejar; b. cleistoteciu.
Agentul patogen. Făinarea stejarului şi a altor specii de Quercus
este produsă de Erysiphe alphitoides (sin. Microsphaera alphitoides), f.c.
Oidium quercinum. Miceliul ciupercii Erysiphe alphitoides (fam. Erysiphaceae, ord. Erysiphales; tab. 10) este ectofit. În timpul perioadei de
vegetaţie, ciuperca se răspândeşte prin conidii care produc numeroase
infecţii secundare. Conidiile sunt solitare, elipsoidale, de 28-36 x 18-22 µm.
Cleistoteciile sunt mai ales epifile şi au diametrul de 100-136 µm. Ascele
sunt sesile sau scurt pedicelate, de 45-80 x 30-55 µm. Ele conţin câte 8
ascospori elipsoidali, de 16-29 x 8-15 µm. Transmiterea agentului patogen
de la un an la altul se realizează prin cleistotecii şi prin miceliul de rezis317

tenţă din ramuri. Primăvara, miceliul de rezistenţă devine activ şi produce
infecţii primare.

Fig. 224. Erysiphe alphitoides:
cleistoteciu (imagine a microscop electronic scanning).
Profilaxie şi terapie. Combaterea speciei Erysiphe alphitoides se
realizează prin măsuri preventive (adunarea şi distrugerea frunzelor atacate,
tăierea şi distrugerea ramurilor afectate) şi măsuri chimice. Fungicidele care
au dat rezultate deosebit de bune în prevenirea şi combaterea făinării, recent
omologate în silvicultură, sunt: Tilt 250 EC 0,03%; Bumper 250 EC
0,03%; Topas 100 EC 0,035%; Microthiol special 0,30-0,40%. Doza la
hectar variază între 200 şi 500 l, în funcţie de densitatea aparatului foliar
(Tăut, 1995).
Erysiphe hypophylla
Făinarea stejarului
O altă ciupercă fitopatogenă care produce făinare la speciile de
Quercus este Erysiphe hypophylla (sin. Microsphaera hypophylla) care face
parte din familia Erysiphaceae (ord. Erysiphales; tab. 10). Miceliul acestei
specii este pe frunze hipofil, fin, albicios-cenuşiu, dispersat. Frunzele
atacate nu se deformează. Conidiile sunt cilindrice, de 20-60 x 10-16 µm.
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Cleistoteciile se formează pe faţa inferioară a frunzelor, sunt numeroase, de
90-130 µm în diametru, cu apendici (fulcre) numeroşi (13-40). Fulcrele sunt
hialine, dispuse ecuatorial şi sunt ramificate dicotomic, de 4-6 ori.
Ramificaţiile terminale ale fulcrelor sunt curbate. Ascele sunt uşor
pedicelate şi au 50-70 x 30-50 µm. Fiecare ască conţine 6-8 ascospori
unicelulari, elipsoidali-ovoizi, de 18-25 x 9-11 µm (Braun, 1987).
Prevenirea şi combaterea acestei specii se realizează prin aceleaşi măsuri ca
şi în cazul speciei Erysiphe alphitoides (Tăut, 1995).
Erysiphe adunca var. adunca
Făinarea plopului şi salciei
Această boală se întâlneşte frecvent în plantaţii ale diferitelor
specii de salcie (Salix spp.) şi plop (Populus spp.).
Simptome. Atacul se manifestă pe frunze şi mai rar pe lăstari.
Frunzele atacate sunt acoperite treptat, epifil şi hipofil, de miceliul şi sporulaţia albicioasă ale agentului patogen. Frunzele atacate sunt răsucite şi devin
treptat casante (Fig. 225).

Fig. 225. Erysiphe adunca var. adunca:
a. miceliu alb cu cleistotecii negre, pe frunza atacată; b. cleistoteciu;
c. ască cu ascospori; d. miceliu, conidiofori şi conidii; e. conidii.
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Agentul patogen. Miceliul ciupercii Erysiphe adunca var. adunca
(sin. Uncinula salicis) este ectoparazit, dens, alb-cenuşiu şi persistent. Pe
miceliu se formează conidii de tip Oidium, unicelulare, eliptice, de 24-36 x
12-18 µm. Cleistoteciile sunt grupate, au 95-165 µm în diametru şi conţin
numeroase (4-15) asce. Pe suprafaţa cleistoteciilor se găsesc numeroase
fulcre lungi şi uncinate. Acestea sunt de 1-2 ori mai lungi decât diametrul
cleistoteciului. Ascele conţin 4-6 ascospori eliptici, de 18-30 x 10-18 µm.
Această specie aparţine familiei Erysiphaceae (ord. Erysiphales; tab. 10).
Profilaxie şi terapie. Tratamentele de prevenire şi combatere vor
fi efectuate, utilizând alternativ diferite fungicide (Derosal 0,08-0,10%;
Bavistin 50 WP 0,06-0,10%; Microthiol 0,30-0,40%; Thiovit 0,30-0,40%;
Tilt 250 CE 0,03%). Doza de soluţie la hectar este de 500-700 l.
Phyllactinia guttata
Făinarea alunului
Simptome. Atacul se manifestă pe frunze şi mai rar pe lăstari.
Frunzele atacate sunt acoperite treptat, epifil şi hipofil, de miceliul şi
sporulaţia albicioasă ale agentului patogen. Frunzele atacate sunt răsucite şi
devin treptat casante (Fig. 226). De asemenea, pe suprafaţa miceliului se
formează numeroase cleistotecii caracteristice.

Fig. 226. Phyllactinia guttata:
a. făinare cu miceliu şi cleistotecii pe frunză de Corylus (alun);
b. cleistoteciu (imagine la microscop optic).
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Agentul patogen. Phyllactinia guttata (fam. Erysiphaceae, ord.
Erysiphales; tab. 10) este un parazit polifag. Această specie atacă plante
din diferite genuri: Acer, Hedera, Fagus, Carpinus, Corylus, Salix, Populus,
Tilia, Ulmus, Vitis şi altele.
Cleistoteciile sunt mari (100-400 µm în diametru), sferice, brune şi
au peretele pluristratificat. Pe suprafaţa lor, cleistoteciile prezintă 5-30
apendici ecuatoriali, drepţi, rigizi, prevăzuţi cu veziculă la bază şi ascuţiţi la
vârf (Fig. 227). În partea superioară a cleistoteciului se găsesc alţi apendici
scurţi, hialini, ramificaţi digitiform la vârf. Aceştia se transformă într-o
substanţă gelatinoasă ce serveşte la o mai bună aderenţă a sporilor. În
cleistoteciu se formează numeroase (5-25) asce pedicelate, de 60-100 x 2440 µm. Ascele conţin câte 2-4 ascospori elipsoidali-ovoizi, de 25-45 x 1425 µm (Eliade, 1990).

Fig. 227. Phyllactinia guttata:
cleistoteciu (imagine la microscop electronic scanning)
Terapie. În combaterea chimică a făinării se folosesc diferite fungicide, precum: Tilt 250 EC 0,03%; Bumper 250 EC 0,03%; Topas 100
EC 0,035%; Microthiol special 0,30-0,40%.
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Nectria cinnabarina
Brobonarea roşie a ramurilor
Această specie se întâlneşte frecvent în perioadele reci ale anului,
pe porţiunile uscate ale ramurilor infectate. Boala se întâlneşte la toate
speciile de foioase.
Simptome. Boala se recunoaşte uşor prin pustulele roşii care apar
primăvara sau chiar toamna, pe ramurile atacate în masă (Fig. 228). Atacul
este favorizat de îngheţ şi secetă.

Fig. 228. Nectria cinnabarina:
stromă pe ramură atacată.
Agentul patogen. Miceliul ciupercii Nectria cinnabarina (fam.
Nectriaceae, ord. Hypocreales; tab. 10) este hialin, septat, bogat ramificat.
Se dezvoltă în scoarţa ramurilor atacate şi poate pătrunde prin razele
medulare până în lemn. În scoarţă, miceliul formează aglomerări care ies la
suprafaţă şi formează sporodochii. Conidiile sunt cilindrice până la ovoide.
Periteciile sunt înglobate în strome de culoare roşie-vişinie (Fig. 229).
Ascele prezintă 8 ascospori bicelulari care produc infecţia de primăvară.
Stadiul conidian este denumit Tubercularia vulgaris.
Profilaxie. Pentru prevenirea şi răspândirea bolii, se ard ramurile
atacate. De asemenea, se respectă măsurile fitosanitare.
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Fig. 229. Nectria cinnabarina:
a. Tubercularia vulgaris: sporodochie, conidiofori şi conidii; b. conidiofori
şi conidii; c. peritecii cu asce; d. parafize şi ască cu ascospori.
Ophiostoma piceae
Uscarea stejarului şi gorunului
Această specie contribuie la fenomenul de uscare în masă a stejarului şi gorunului şi urmează, în mod obişnuit, atacului de Erwinia
Simptome. Atacul se manifestă prin îngălbenirea şi uscarea frunzelor, uscarea lăstarilor şi ramurilor. În final, plantele atacate se usucă definitiv. Atacul se răspândeşte în plantă prin vasele conducătoare. Ca urmare a
atacului, în vasele conducătoare se formează tiloze, care le astupă şi stânjenesc circulaţia sevei. De asemenea, plantele atacate secretă gome în lemn.
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Fig. 230. Ophiostoma piceae:
a. periteciu; b. extremitatea gâtului periteciului; c. ască cu ascospori;
d. ascospori; e. Rhinotrichum valachicum: conidiofori şi conidii; f. conidii.
Agentul patogen. Uscarea la stejar (Quercus robur) şi gorun
(Quercus petraea) este cauzată de Ophiostoma piceae (fam. Ophiostomataceae, ord. Ophiostomatales; tab. 10). Ophiostoma piceae (sin.
Ophiostoma valachicum) prezintă peritecii cu un gât lung (485-662 µm).
Ascosporii sunt în formă de semilună, au extremităţile ascuţite şi
dimensiuni de 3,6–4 µm (Fig. 230). Stadiul conidian se numeşte
Rhinotrichum valachicum (Georgescu, 1957; Marcu şi Tudor, 1976).
Profilaxie. Combaterea acestei boli se realizează mai ales prin măsuri fitosanitare, deoarece agentul patogen se localizează în vasele conducătoare.
Ophiostoma ulmi
Moartea ulmului
Atacul se întâlneşte la toate speciile de ulm (Ulmus spp.) şi produce uscarea plantelor. Boala afectează ulmii de diferite vârste, de la puieţi,
până la arborii maturi (Fig. 231).
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Fig. 231. Ophiostoma ulmi:
a. ramură de ulm atacată, secţionată transversal; b. ramură de ulm atacată,
secţionată longitudinal; c. Graphium ulmi: coremie; d. periteciu;
e. conidiofor şi conidii.
Simptome. Boala afectează diferite organe supraterane ale plantelor. Atacul se manifestă iniţial pe frunze, la începutul verii.
Frunzele atacate îngălbenesc, apoi se ofilesc şi se usucă. Aceste
frunze sunt situate mai ales spre partea superioară a lăstarilor, spre periferia
coroanei. Mai târziu, în lunile iulie şi august, atacul se extinde şi afectează
lăstarii şi chiar ramurile laterale ale coroanei. Ca urmare a bolii, plantele
afectate se usucă, iar în final mor. Moartea arborilor bolnavi este precedată
de apariţia pe tulpină a lăstarilor lacomi. De asemenea, la baza tulpinii apar
lăstari etiolaţi. Pe porţiunile uscate ale tulpinii, coaja se usucă, crapă neregulat
şi se desprinde în plăci, iar lemnul este dezvelit şi este colorat brun-ruginiu
(Fig. 231).
Agentul patogen. Ciuperca Ophiostoma ulmi (sin. Ceratocystis
ulmi) aparţine familiei Ophiostomataceae (ord. Ophiostomatales; tab. 10).
Miceliul ciupercii este format din filamente subţiri, hialine, care se dezvoltă
în spaţiile intercelulare şi ajunge până în vasele lemnoase. Conidiile sunt de
două tipuri: microconidii şi macroconidii. Microconidiile sunt ovale,
elipsoidale, de 2-3 µm şi se formează pe conidiofori asociaţi în coremii.
Stadiul conidian este denumit Graphium ulmi. Macroconidiile se formează
pe conidiofori izolaţi. Acest stadiu conidian este de tip Rhinotrichum. Peri-
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teciile sunt globuloase, negre, de 105-135 µm. Ele sunt prevăzute cu un gât
lung, la capătul căruia se găseşte osteolul, înconjurat de numeroşi ţepi.
Ascosporii sunt unicelulari, hialini, de 4-6 x 1,5 µm (Fig. 231). Ca organe
de rezistenţă prezintă scleroţi (Georgescu, 1957; Marcu şi Tudor, 1976).
Profilaxie. Datorită faptului că boala este o traheomicoză, combaterea acesteia se realizează prin diferite măsuri preventive, precum: cultivarea ulmului în staţiuni proprii; utilizarea de material săditor rezistent; extragerea exemplarelor bolnave din cultură; cultivarea ulmului împreună cu
specii imune, în arborete de amestec, pentru a limita răspândirea bolii.
Rosellinia quercina
Putrezirea rădăcinilor la puieţi
Boala este foarte periculoasă pentru puieţii de stejar (Quercus
robur), în vârstă de 1-3 ani. Atacul se întâlneşte mai rar la puieţii de 10 ani.
De asemenea, atacul afectează puieţii de fag (Fagus sylvatica), molid (Picea
excelsa) şi paltin (Platanus spp.).

Fig. 232. Rosellinia quercina:
a. miceliu şi peritecii negre, ovale, pe rădăcina atacată; b. conidiofor cu
conidii; c. periteciu; d. parafize şi ască cu ascospori; e. ascospori.
Simptome. Boala se manifestă în pepiniere şi plantaţii tinere, numai în condiţii de umiditate excesivă. Puieţii atacaţi se recunosc uşor, datorită decolorării progresive a frunzelor superioare dinspre peţiol spre limb.
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Atacul pe tulpină se manifestă prin apariţia unor pete brune şi zbârcirea
scoarţei deasupra coletului. Lemnul afectat se înnegreşte şi putrezeşte
(Fig. 232).
Agentul patogen. Miceliul ciupercii Rosellinia quercina (fam.
Xylariaceae, ord. Xylariales; tab. 10) se prezintă sub formă de rizomorfe
care se dezvoltă între scoarţă şi lemn, la baza tulpinilor, dar şi pe rădăcini.
Pe miceliu se formează conidiofori pe care se diferenţiază conidii ovoide
sau cilindrice, incolore (Georgescu, 1957; Marcu şi Tudor, 1976).
Periteciile au circa 1 mm în diametru, sunt de culoare neagră, fiind
cărbunoase şi consistente. Ele conţin asce cilindrice, de 160-170 x 8-10 µm.
Ascele conţin câte 8 ascospori trunchiat-fusiformi, coloraţi în brun şi cu
dimensiuni de 25-30 x 6-7 µm (Fig. 232).
Profilaxie şi terapie. Pentru combaterea bolii, se recomandă scoaterea şi arderea puieţilor bolnavi. De asemenea, se vor lua măsuri pentru îndepărtarea excesului de umiditate, prin săparea unor şanţuri. Datorită localizării ciupercii la nivelul rădăcinii, tratamentele chimice aplicate au efect
limitat. Rezultate promiţătoare s-au obţinut prin folosirea fungicidului
Topsin M70 0,10%.
Rhytisma acerinum
Pătarea neagră a frunzelor de arţar
Boala se întâlneşte pe toate speciile genului Acer, fiind uşor de
recunoscut.
Simptome. În timpul verii, pe frunze apar pete gălbui de diferite
forme şi mărimi, care au marginile rotunjite. Petele ajung până la circa 2 cm
în diametru. Treptat, petele devin negre, dar rămân înconjurate de o zonă
galbenă. Frunzele atacate se usucă şi cad de timpuriu (Fig. 233).
Agentul patogen. Miceliul ciupercii Rhytisma acerinum (fam.
Rhytismataceae, ord. Rhytismatales; tab. 10) se dezvoltă endoparazit
intercelular în frunzele atacate şi formează strome de culoare neagră. Pe
acest miceliu se formează conidiofori şi conidii de tip Melasmia acerina,
grupaţi în acervul. Conidiile sunt unicelulare, hialine, ovoide, de 5-6 x 1
µm. Ele realizează infecţia plantelor, în timpul perioadei de vegetaţie.
În timpul iernii, ciuperca rezistă în frunzele atacate prin stromele
care se formează. Primăvara, pe stromele din frunze se formează apotecii
care conţin asce cu ascospori. Aceşti spori sunt filiformi şi produc infecţiile
primare ale frunzelor (Fig. 234).
Profilaxie şi terapie. Pentru prevenirea şi răspândirea bolii în pepiniere, se adună frunzele atacate şi se ard. Atacul pe puieţii din pepiniere
afectează creşterea. De aceea, se efectuează tratamente cu diferite fungicide
(Baytan universal 0,5 l/ha sau Impact 125 SC 1 l/ha).
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Fig. 233. Rhytisma acerinum: simptome foliare.

Fig. 234. Rhytisma acerinum:
a. conidiofori şi conidii în acervul; b. apoteciu cu asce;
c. parafize şi asce cu ascospori.
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Ciboria batschiana
Mumifierea ghindei
Atacul se manifestă pe fructele speciilor de Quercus şi este foarte
păgubitor.
Simptome. Boala se întâlneşte frecvent în depozite. Ghinda atacată
prezintă pete rotunde sau ovale, de 0,5-2 mm în diametru, situate pe cotiledoane. În dreptul petelor, ţesuturile se adâncesc şi au culoare portocalie.
Marginea petelor prezintă ţesuturi răsfrânte şi o dungă cenuşie care delimitează porţiunile atacate. Cu timpul, petele se unesc, iar cotiledoanele devin
galbene, apoi roşcate, iar în final au culoare brună cu pete măslinii. Ghinda
atacată se înnegreşte, capătă o consistenţă spongioasă şi devine sfărâmicioasă (Fig. 235).

Fig. 235. Ciboria batschiana:
a. fruct (ghindă) sănătos; b. fructe atacate; c. sclerot germinat cu apotecii;
d. parafize şi ască cu ascospori; e. ascospori.
Agentul patogen. Ciboria batschiana (sin. Sclerotinia pseudotuberosa) face parte din familia Sclerotiniaceae (ord. Helotiales; tab. 10).
Miceliul ciupercii este format din hife cenuşii şi se dezvoltă în
cotiledoane, pe care le distruge. Pe miceliu se formează scleroţi prin care
ciuperca rezistă în timpul iernii. Primăvara, scleroţii germinează şi formează
apotecii pedicelate. Apoteciile au pedicelul de 0,3-5 cm lungime şi 1-1,5
mm grosime. Stratul himenial al apoteciului conţine asce cilindrice.
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Apoteciul este brun-ruginiu la exterior. În fiecare ască se găsesc câte 8
ascospori unicelulari şi eliptici.
Profilaxie şi terapie. Pentru prevenirea bolii şi limitarea atacului,
trebuie ca fructele să fie depozitate în condiţii tehnice corespunzătoare.
Pentru combaterea acestei specii, se aplică tratamente cu diferite fungicide,
precum: Derosal 50 PU 0,2 g/Kg; Rovral 2 g/Kg; Bavistin DF 2 ml/Kg;
Gammavit 85 PSU 4 g/Kg; Tiramet 600 SC 4 g/Kg etc.
Verticillium albo-atrum
Verticilioza la stejar şi arţar
Verticilioza la stejar şi arţar este o boală foarte comună. Agentul
patogen parazitează şi alte specii din genurile Aesculus, Fagus, Syringa,
Tilia, Ulmus etc. (Fig. 236).

Fig. 236. Verticillium albo-atrum:
a. miceliu, conidiofor şi conidii; b. conidii.
Simptome. Atacul tipic se manifestă pe frunze şi ramuri. Frunzele
atacate se ofilesc, se încreţesc uneori şi se brunifică. Frunzele atacate se
usucă de la vârf spre bază. Frunzele uscate cad, iar ramuri întregi ori
porţiuni din acestea rămân defoliate. La speciile de Quercus, pe lăstari apar
crăpături din care primăvara se scurge un lichid vâscos şi negricios. În
secţiune transversală, lăstarii atacaţi prezintă pete vineţii-brune, în dreptul
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vaselor conducătoare. La ramurile mai bătrâne, porţiunile vineţii se unesc,
iar colorarea se poate extinde până la măduvă. Lângă cambiu, rămâne o
zonă îngustă, necolorată.
Agentul patogen. Miceliul ciupercii Verticillium albo-atrum (fam.
Plectosphaerellaceae, ord. Incertae sedis; tab. 10) pătrunde din sol în
rădăcini şi se localizează în vasele conducătoare lemnoase unde se dezvoltă.
Pe miceliu se formează conidiofori bruni, adesea septaţi, cu 3-5 verticile de
fialide ascuţite. Conidiile sunt eliptice, incolore sau brunii şi au 5-12 x 3 µm
(Fig. 236). Datorită dezvoltării în vasele conducătoare, boala determinată
este o traheomicoză. Sub influenţa toxinelor produse de ciupercă, în celulele
gazdei se formează gome, care iniţial sunt galbene-deschis, iar în final sunt
galbene-brune.
Profilaxie şi terapie. Boala poate cauza pagube importante mai
ales la puieţii de 1-5 ani. Pentru prevenirea şi combaterea bolii se pot
efectua tratamente cu fungicide de contact şi sistemice, precum: Bavistin
FL 0,05-0,10%; Derosal 50 PU 0,10%; Metoben 70 PU 0,10%.
Fusarium oxysporum
Culcarea plantulelor
Împreună cu alte ciuperci din genurile Pythium, Phytophthora,
Rhizoctonia, Phomopsis, Alternaria, Botrytis etc., specia Fusarium oxysporum determină moartea plantelor de la germinare până la lignificarea tulpiniţelor. Această specie produce pierderi mari în silvicultură.
Simptome. Datorită atacului, plantele nu mai răsar sau după
răsărire se frâng. Plantele tinere atacate sunt acoperite într-un miceliu hialin,
alb, care pătrunde în ţesuturi. Atacul care se produce în sol se observă mai
greu. După ce plantele au răsărit, evoluţia bolii poate fi urmărită mai uşor.
Astfel, la plantele tinere atacate, frunzele (acele) se îngălbenesc. Apoi, pe
colet apar pete brune, urmate de ştrangularea tulpiniţelor în zona de atac.
Plantele se veştejesc şi se usucă şi pot fi scoase cu uşurinţă din sol.
În perioadele umede, ciuperca formează un manşon de mucegai
alb, situat în jurul tulpinii, la nivelul solului. Atacul este foarte intens în
solarii, unde sunt factori favorabili (temperatură, umiditate) dezvoltării
acestei ciuperci. Perioada critică de atac este cuprinsă între semănare şi până
la 50 zile.
Agentul patogen. Specia Fusarium oxysporum (fam. Nectriaceae,
ord. Hypocreales; tab. 10). prezintă numeroase forme specializate. Dintre
acestea, în silvicultură se întâlnesc frecvent: F. oxysporum f.sp. lycopersici;
F. oxysporum f.sp. pini; F. oxysporum f.sp. querci şi F. oxysporum f.sp.
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elaeagni. Aceste ciuperci sunt saprofite tericole, dar în anumite condiţii
trăiesc ca parazite.
Hifele miceliene sunt hialine sau colorate uşor în roz. Microconidiile sunt ovale sau eliptice, unicelulare şi au 5-12 x 2,2-3,5 µm. Macroconidiile sunt pluricelulare, fusiforme, curbate, de 33-60 x 3-5 µm. În condiţii nefavorabile, ciuperca formează clamidospori, care sunt organe de rezistenţă (Fig. 166).
Profilaxie şi terapie. Combaterea acestei specii se realizează prin
măsuri curative şi preventive. Astfel, patul nutritiv poate fi tratat chimic
înainte de semănat cu Previcur 607 SL 0,25% sau Folpan 50 WP 0,20%,
cu o doză de 4-5 l/m2. Înainte de semănare, seminţele vor fi tratate cu
diferite fungicide, precum: Tiramet 600 SC 4 g/Kg; Topsin 70 PU 6 g/Kg;
Trichosemin 25 PTS 4 g/Kg. În funcţie de evoluţia bolii, se vor aplica
săptămânal tratamente cu Nemispor 80 PU 0,20-0,40%, Dithane 75 WG
0,20-0,40% etc.
Exobasidium vaccinii var. vaccinii

Fig. 237. Frunze atacate de Exobasidium vaccinii var. vaccinii.
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Specia Exobasidium vaccinii var. vaccinii (fam. Exobasidiaceae,
ord. Exobasidiales; tab. 11) este o varietate a speciei Exobasidium vaccinii
şi parazitează pe frunzele speciei Vaccinium vitis-idaea (Pârvu, 1999), pe
care se formează excrescenţe mari, cărnoase, de culoare roz (Fig. 237). Între
celulele epidermice ale frunzelor atacate se formează holobazidii dispuse
sub forma unui strat.
Fomes fomentarius
Iască, văcălie, iasca fagului, copita calului, văcălie de fag
Simptome. Ciuperca atacă alburnul, iar apoi pătrunde în duramen,
unde are loc atacul principal. Lemnul atacat putrezeşte şi se colorează mai
întâi în brun-închis. Treptat, tot lemnul intră într-o putrezire albă-uscată.
Lemnul devine casant şi crapă în direcţia razelor medulare; apoi radiază
longitudinal, ca un sector de cerc.

Fig. 238. Carpozom de Fomes fomentarius.
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Agentul patogen. Fomes fomentarius (fam. Polyporaceae, ord.
Polyporales; tab. 11) are carpozoamele perene, izolate sau etajate, de 10-40
cm în diametru şi 6-25 cm grosime, în formă de copită, cu suprafaţa netedă
şi zonată concentric. Au culoare cenuşie, brună-închis sau neagrăstrălucitoare (Fig. 238).
Tuburile sporifere sunt stratificate, fiecare strat are 2 -6 mm. Porii
tuburilor sporifere sunt rotunzi, mici, de 0,2-0 ,4 mm în diametru, sunt
iniţial albicioşi, apoi bruni. Trama este dură, compactă, fibroasă şi de
culoare brună (Pârvu, 2007).
Bazidiosporii sunt hialini, oblongi- elipsoidali, de 14-24 x 5-8 µm
(Romagnesi, 1995).
Se dezvoltă pe trunchiuri moarte, dar mai ales vii, de la diferiţi
arbori foioşi, mai ales fag, ulm, carpen, frasin, stejar, plop, salcâm, castan
etc. Produce un putregai alb al lemnului. Se întâlneşte tot timpul anului. Din
tramă se obţine iasca (Pârvu, 2007).
Profilaxie şi terapie. Combaterea terapeutică este extrem de
dificilă. Prevenirea atacului poate fi efectuată prin măsuri fitosanitare.
Daedalea quercina
Iasca de cioată a stejarilor
Carpozoamele sunt multianuale, au formă de consolă, sunt sesile,
izolate sau imbricate, uneori întinse pe trunchiuri (Fig. 239).
Au consistenţă suberoasă. Partea superioară a carpozoamelor este
aproape plană, uşor păroasă, zonată, gălbuie - cenuşie, cu marginea subţire.
Tuburile sporifere sunt confluente, de forma unor lame labirintiforme.
Porii tuburilor sporifere sunt labirintiformi, rar unghiuloşi şi sunt
albicioşi. Trama este suberoasă, elastică, gălbuie. Bazidiosporii sunt elipsoidali sau cilindrici, hialini, de 5-7 x 2,5-3,5 µm.
Ciuperca Daedalea quercina (fam. Fomitopsidaceae, ord. Polyporales; tab. 11) se dezvoltă ca saprofită pe lemnul de stejar şi mai rar pe
alţi arbori foioşi. Produce un putregai roşiatic al lemnului. Se întâlneşte tot
timpul anului (Eliade şi Toma, 1977; Tănase şi colab., 2009).
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Fig. 239. Carpozoame de Daedalea quercina pe cioată.
Trametes versicolor
Iasca de cioată a foioaselor
Este una dintre cele mai răspândite specii xilofage întâlnită la
arborii foioşi. În mod curent, se dezvoltă pe orice cioată de foioase, precum
şi pe buştenii lăsaţi în pădure (Fig. 240).
Simptome. Atacul se manifestă prin putrezirea albă-gălbuie a
lemnului. La speciile cu duramen colorat, putrezirea lemnului se limitează
în alburn. La carpen şi la alte specii, pătrunde în inima lemnului, cauzând
într-un singur an putrezirea sa.
Agentul patogen. Specia Trametes versicolor (sin. Coriolus versicolor) are carpozoamele asociate, suprapuse, sesile, subţiri de 1-3 mm şi de
1-6 cm în diametru. Carpozoamele (bazidiocarpii) ciupercii Trametes
versicolor (fam. Polyporaceae, ord. Polyporales; tab. 11) sunt coriacee, cu
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zone concentrice brune, roşietice, cenuşii sau gălbui şi sunt păros catifelate
pe suprafaţă .
Tuburile sporifere au 1-2 mm şi sunt albe sau albicioase. Porii
tuburilor sporifere sunt albi sau gălbui, circulari sau unghiuloşi. Carnea este
albă, coriacee. Tuburile sunt lungi de 1-3 mm, iar porii sunt mici, rotunjiţi,
iniţial sunt albi, iar apoi devin gălbui-roşietici.
Bazidiosporii sunt cilindrici, uşor arcuaţi, hialini, de 5-7 x 2,5-5
µm. Se întâlneşte tot timpul anului.

Fig. 240. Carpozoame de Trametes versicolor.
Profilaxie. Atacul poate fi prevenit prin evitarea rănirii arborilor în
momentul exploatării şi prin scoaterea cât mai urgentă a buştenilor din
parchete.
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Heterobasidion annosum
Iască de rădăcini
Specia Heterobasidion annosum (fam. Bondarzewiaceae, ord.
Russulales; tab. 11) are carpozoame sesile, perene, lemnoase, variate ca
formă şi mărime. Pe faţa superioară, carpozomul prezintă striuri concentrice
şi are culoare brună (Fig. 241). Partea inferioară a carpozomului este albă
sau cenu-şie-albicioasă. Himenoforul este alcătuit din tuburi stratificate,
care au circa 3 mm grosime fiecare. Bazidiosporii sunt elipsoidali sau
ovoizi, cu membrană netedă, incoloră şi cu dimensiuni de 4,5-5,5 µm.

Fig. 241. Carpozom de Heterobasidion annosum.
Heterobasidion annosum (sin. Fomes annosus) cauzează o
putrezire roşie a lemnului la arbori foioşi (fag, mesteacăn, frasin, arţar etc.)
şi la conifere (molid, brad, pin etc.). Infecţia are loc prin rănile rădăcinilor şi
prin rănile tulpinii, situate în apropierea coletului. Putrezirea începe din
rădăcină şi se extinde, în tulpină, până la 1-3 m de la nivelul solului. La
molid şi brad, putrezirea se poate extinde până la coroană.
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Pentru combaterea acestei specii, se recomandă: extragerea
arborilor atacaţi; realizarea de arborete din amestecuri de foioase şi
răşinoase; adoptarea unei scheme de plantat, cu distanţe mai mari între
puieţi (Pârvu, 1999).
Stereum hirsutum
Specia Stereum hirsutum (fam. Stereaceae, ord. Russulales; tab.
11) formează carpozoame coriacee, întinse pe substrat, crustiforme sau cu o
mar-gine răsfrântă, grupate şi imbricate (Fig. 242). Partea superioară a
carpozomului este cenuşie-gălbuie, păroasă, cu zone concentrice. Regiunea
himenială este netedă, de culoare galbenă sau ocracee. Bazidiosporii sunt
albi, eliptici, cilindrici, de 6-7,5 x 3-3,5 µm (Phillips, 2006).
Se întâlneşte frecvent pe trunchiul şi ramurile arborilor foioşi
(stejar, arin, carpen, mesteacăn, alun, castan, fag, platan, frasin, plop) şi
produce putrezirea lemnului. De asemenea, produce boala numită “escă” la
viţa de vie (Pârvu, 2000). Este comună, se întâlneşte tot timpul anului şi nu
este comestibilă (Phillips, 2006).

Fig. 242. Carpozoame de Stereum hirsutum.
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Fistulina hepatica
Limba boului, păstrăv roşu de stejar, bureţi de stejar
Specia Fistulina hepatica (fam. Fistulinaceae, ord. Agaricales;
tab. 11) prezintă carpozoame izolate sau etajate, de 10-20 cm în diametru şi
2-6 cm în grosime. Carpozoamele sunt cărnoase, lobate, de culoare roşie ca
sângele, iar cu vârsta sunt brune (Fig. 243).

Fig. 243. Carpozoame de Fistulina hepatica.
Ciuperca are forma unei limbi sau unui lob de ficat, este vâscoasă
pe partea superioară şi are numeroase papile punctiforme.Tuburile sporifere
sunt scurte, gălbui-albicioase. Porii sunt albi iniţial, apoi devin gălbui, iar în
final roz. La atingere, devin bruni. Porii sunt mici şi circulari. Bazidiosporii
sunt ovoizi, de 4-5,5 x 3-4 µm, gălbui, cu o picătură uleioasă.
Piciorul este scurt (3-7 cm), gros, inserat lateral, brun-negricios,
plin şi dur. Carnea este roşie, fibroasă, secretă un latex roşu cu miros plăcut
şi gust puţin acrişor.
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Se întâlneşte pe stejar, de vara până toamna, la baza trunchiurilor vii sau pe
cioate şi produce o putrezire roşie a lemnului (Fig. 243). Este o ciupercă
comestibilă (Sălăgeanu şi Sălăgeanu, 1985; Tănase şi colab., 2009).
Laetiporus sulphureus
Iasca galbenă a foioaselor
Carpozoamele de Laetiporus sulphureus (sin. Polyporus sulphureus) au formă semicirculară sau neregulată, sunt imbricate şi sudate între
ele la bază (Fig. 244). Au diametrul de 10-4 0 cm, cu faţa superioară
ondulată, zbârcită, iniţial de culoare portocaliu-închis, apoi galben-roşcat
sau albicioasă.

Fig. 244. Carpozoame de Laetiporus sulphureus.
Carpozomul ciupercii Laetiporus sulphureus (fam. Fomitopsidaceae, ord. Polyporales; tab. 11) este moale, cărnos, cu miros plăcut şi
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gust acrişor. Carnea este moale la început, suculentă, gălbuie; apoi, devine
albă, tare şi sfărâmicioasă.
Stratul himenial se află pe faţa inferioară a carpozomului. Tuburile
sporifere au 1,5-4 mm lungime şi sunt galbene ca sulful. Porii tuburilor
sporifere sunt mici, de 0,3-0,8 mm în diametru, sunt circulari şi au culoare
galbenă ca sulful. Bazidiosporii sunt albi-gălbui, de 3,5- 4,5 x 5-7 µm.
Creşte pe trunchiuri vii şi moarte, de la diferiţi arbori foioşi, pomi
fructiferi şi foarte rar pe conifere. Produce un putregai roşu al lemnului. Se
întâlneşte de primăvara până toamna. Este comestibilă în stadiul foarte tânăr
(Eliade şi Toma, 1977).
Ganoderma lucidum
Linguriţa zânei, lingura zânei
Carpozoamele de Ganoderma lucidum lucidum (fam. Ganodermataceae, ord. Polyporales; tab. 11) sunt diferenţiate în pălărie şi picior
(Fig. 245).

Fig. 245. Carpozoame de Ganoderma lucidum.
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Pălăria este reniformă sau circulară, convexă, zonată concentric şi
are 6-10 cm în diametru. Este de culoare roşie-brună sau roşie-strălucitoare
şi este acoperită cu o crustă lucioasă. În stadiul tânăr, marginea pălăriei este
albă. Piciorul este lateral, excentric sau central, este scurt, cilindric şi ajunge
până la 5-8 cm în lungime. Are aceeaşi culoare ca şi pălăria şi este acoperit
cu o crustă lucioasă.
Trama este iniţial gălbuie-brună, apoi devine brună. Bazidiosporii
sunt ovoizi, bruni, de 7-12 x 6-8 µm (Romagnesi, 1995).
Se întâlneşte tot timpul anului, adesea în grup, pe arbori vii de
stejar (Quercus robur), la nivelul rădăcinii şi la baza tulpinii. Determină
putregaiul alb al rădăcinilor. Mai rar se poate întâlni şi pe alţi arbori foioşi
(Eliade şi Toma, 1977).
Piptoporus betulinus
Iasca mesteacănului, văcălie de mesteacăn, bureţi de mesteacăn

Fig. 246. Carpozoame de Piptoporus betulinus pe trunchi de mesteacăn.
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Specia Piptoporus betulinus (sin. Polyporus betulinus) are carpozomul sesil sau prevăzut cu un picior scurt, fixat lateral pe pălărie (Fig.
246). Carpozomul ajunge până la 8-20 cm în diametru şi 2-6 cm grosime;
este reniform, convex, neted, acoperit cu o crustă subţire, brună-cenuşie,
care se desprinde cu uşurinţă în fâşii.
Stratul himenial al ciupercii Piptoporus betulinus (fam. Fomitopsidaceae, ord. Polyporales; tab. 11) este situat pe faţa inferioară a pălăriei
şi este format din tuburi sporifere de 2-8 mm lungime, dispuse pe un singur
strat. Tuburile se desprind uşor de tramă. Porii tuburilor sunt rotunzi, de 0,10,3 mm în diametru, sunt albicioşi, albi sau cenuşii-albicioşi. Trama este
suberoasă, uscată, albă sau puţin gălbuie, cu miros şi gust acid.
Sporii sunt elipsoidali, alungiţi, netezi, de 4,5- 6,5 x 1,25-1,75 µm
(Romagnesi, 1995).
Creşte pe trunchiuri vii de mesteacăn (Betula spp.) şi produce un
putregai roşiatic intens al lemnului. Poate să se dezvolte şi pe trunchiuri
căzute în pădure. Se întâlneşte de vara până toamna.
Schizophyllum commune
Putrezirea lemnului
Ciuperca se dezvoltă pe majoritatea foioaselor, fiind saprofită şi
mai rar parazită. Produce putrezirea lemnului. Se întâlneşte şi la pomii
fructiferi. Este considerată ca unul dintre agenţii încingerii lemnului de fag.
Se întâlneşte şi pe ghindă.
Simptome. Miceliul ciupercii se dezvoltă între scoarţă şi lemn.
Distruge cambiul, alburnul şi duramenul. Ramurile atacate se usucă şi se
rup uşor (Fig. 247). Ciuperca se întâlneşte şi pe ghindele ţinute în locuri
umede. Atacul se manifestă pe cotiledoane şi le distruge total.
Agentul patogen. Specia Schizophyllum commune (fam. Schizophyllaceae, ord. Agaricales; tab. 11) formează carpozoame numeroase care
au formă de scoică sau de evantai. Pălăria este semicirculară, de 2-5 cm în
diametru, este coriacee, uscată, simplă sau lobată, de culoare cenuşie-albicioasă, cu marginea răsucită înăuntru (Fig. 250). Lamele sunt albicioase,
apoi devin roz-violet-brune. Ele sunt despicate longitudinal. Bazidiosporii
au culoare gălbuie, sunt cilindrici, de 3-7 x 1-3 µm.
Se întâlneşte tot timpul anului. Se poate întâlni şi pe lemnul
prelucrat din depozite sau construcţii.
Pentru prevenirea atacului asupra lemnului, trebuie evitată rănirea
arborilor. De asemenea, sunt necesare măsuri de igienă fitosanitară. Atacul
asupra ghindei (fructelor) poate fi evitat prin aplicarea de fungicide sistemice (Tilt 250 CE 0,03%; Ridomil MZ 72 WP 0,40 %).
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Fig. 247. Carpozoame de Schizophyllum commune pe lemn de mesteacăn.
Pholiota squarrosa
Specia Pholiota squarrosa (fam. Strophariaceae, ord. Agaricales;
tab. 11) are pălăria cărnoasă, de 5-12 cm în diametru, iniţial convexă, apoi
întinsă. Pălăria este de culoare galbenă sau roşcată-ocracee şi este acoperită
cu numeroase scvame turtite, galbene, care devin brune-roşietice. Lamele
sunt serate, de culoare galben-deschis, iar la maturitatea sporilor devin
brune-ruginii (Tănase şi colab., 2009).
Piciorul este cilindric, tare, flexuos, plin, mai îngustat la bază. Are
aceeaşi culoare ca şi pălăria şi este prevăzut cu scvame pubescente. Inelul
de pe picior este păros (Fig. 248).
Carnea este comestibilă, cu miros tare, puţin plăcut.
Bazidiosporii sunt galbeni-ocracei, elipsoidali, netezi, de 5,5-9 x
3,5-5 µm (Romagnesi, 1995).
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Fig. 248. Carpozoame de Pholiota squarrosa.
Creşte în grupuri cu numeroase exemplare, la baza trunchiurilor
tăiate sau chiar pe arbori vii, de foioase sau mai ales de conifere. Se întâlneşte toamna. Nu este comestibilă (Romagnesi, 1995).
Se poate întâlni şi pe lemnul prelucrat din depozite sau construcţii.
Pentru prevenirea atacului asupra lemnului, trebuie evitată rănirea
arborilor. De asemenea, sunt necesare măsuri de igienă fitosanitară. Atacul
asupra ghindei (fructelor) poate fi evitat prin aplicarea de fungicide sistemice (Tilt 250 CE 0,03%; Ridomil plus 0,40 %).
Armillaria mellea
Gheba de rădăcini
Specia Armillaria mellea (sin. Clitocybe mellea) este o specie
polifagă, fiind foarte păgubitoare pentru majoritatea coniferelor, arborilor
foioşi, pomilor fructiferi şi la numeroase plante erbacee. Se instalează pe
exemplarele de toate vârstele şi produce o putrezire albă a lemnului (Fig.
249).
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Fig. 249. Carpozoame de Armillaria mellea.

Fig. 250. Rizomorfe de Armillaria mellea.
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Simptome. La arborii atacaţi îngălbeneşte frunzişul, iar ramurile se
usucă, mai ales spre vârful coroanei. De asemenea, pe plante se observă
producerea de răşină, gome, situate pe rădăcină sau în apropierea coletului.
În cursul anului, prezenţa ciupercii se recunoaşte după miceliul său sub
formă de evantai sau reprezentat de rizomorfe. Rizomorfele sunt cordoane
miceliene cilindrice, ce ajung până la câţiva metri lungime. Ele sunt slab
ramificate, la exterior sunt brune iar la interior sunt albe. Rizomorfele se
formează între scoarţă şi lemn. Acestea sunt organe de propagare şi de
infecţie (Fig. 250). Când ocupă toată circumferinţa coletului, rizomorfele
determină uscarea arborilor. Sporulaţia apare toamna la capătul
rizomorfelor, pe cioate, rădăcini sau în dreptul coletului, la arborii uscaţi în
picioare.
Agentul patogen. Specia Armillaria mellea (fam. Marasmiaceae,
ord. Agaricales; tab. 11) are pălăria de 5-12 cm în diametru, de culoare
brună-gălbuie ca mierea, fiind mai închisă la centru. Iniţial este semisferică,
iar apoi devine întinsă. Pe suprafaţa pălăriei se află numeroşi solzi cafenii şi
persistenţi. Marginea pălăriei este răsucită în jos, este subţire şi striată.
Lamele sunt albe, apoi devin crem. Ele sunt pătate cu brun, iar la maturitate
sunt decurente (Eliade şi Toma, 1977).
Piciorul este lung de 5-12 cm şi este gros de 1-2 cm. Este cilindric,
adesea curbat, striat longitudinal, plin, fibros şi elastic. Piciorul are aceeaşi
culoare ca şi pălăria (Fig. 249). Inelul este alb, membranos, persistent, pătat
cu galben la margine.
Carnea este albă sau gălbuie, cu miros uşor şi gust amar.
Bazidiosporii sunt eliptici, netezi, albi, de 8-9 x 5-6 µm
(Romagnesi, 1995).
Creşte în tufe de 20-30 exemplare, pe rădăcinile şi trunchiurile
arborilor vii şi morţi, din păduri de conifere, de foioase şi din livezi. Produce un putregai al lemnului. Se întâlneşte toamna. Este o specie comestibilă,
fiind foarte bună (Sălăgeanu şi Sălăgeanu, 1985).
Profilaxie. Pentru prevenirea atacului, se asigură condiţii favorabile pentru o creştere activă şi viguroasă a arborilor, prin înfiinţarea arboretelor în condiţii propice speciilor cultivate. Pentru evitarea propagării ciupercii prin sol, se izolează vetrele de infecţie prin şanţuri adânci de 50-80 cm.
Loranthus europaeus
Genul Loranthus este reprezentat de specia Loranthus europaeus
(vâscul de stejar) care parazitează specii ale genului Quercus. Loranthus
europaeus (fam. Loranthaceae; ord. Santalales; tab. 12) este o plantă
antofită hemiparazită, arbustivă, cu tulpina ramificată dicotomic, frunze
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lanceolate şi verzi, care sunt caduce (Fig. 251). Pentru combaterea acestei
specii patogene se recomandă aceleaşi măsuri ca în cazul vâscului.

Fig. 251. Loranthus europaeus
Cuscuta spp.
Genul Cuscuta cuprinde numeroase specii holoparazite pe plante
ierboase şi lemnoase care se întâlnesc în toate ţările.
Aceste specii parazite au tulpina volubilă, flori mici grupate în
glomerule şi sunt lipsite de frunze. În cadrul genului Cuscuta sunt cuprinse
peste 100 specii dintre care în ţara noastră au fost descrise numai 13
Dintre speciile genului Cuscuta (fam. Cuscutaceae, ord.
Solanales; tab. 12), în ţara noastră se întâlnesc frecvent Cuscuta campestris
(cuscuta mare), Cuscuta trifolii (cuscuta trifoiului, cuscuta mică) şi Cuscuta
europaea (Selegean, 2006).
Cuscuta campestris parazitează un număr mare de plante furajere,
ornamentale, medicinale, legume şi altele (Fig. 252). Dintre acestea
menţionăm câteva: lucerna, trifoiul roşu, trifoiul alb, ceapa, castravetele,
dalia şi altele. În ţara noastră, Cuscuta trifolii parazitează mai ales plante
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leguminoase din genurile Trifolium, Medicago, Lotus şi Vicia. Atacul
acestui parazit are loc în vetre.
Cuscuta europaea este răspândită în aproape toate ţările Europei şi
este tot atât de dăunătoare ca şi Cuscuta campestris. Această specie
parazitează numeroase plante dintre care menţionăm tutunul, cartoful şi
sfecla (Pârvu, 1996).

Fig. 252. Tulpină de plantă ierboasă atacată de Cuscuta campestris.
Prevenire şi combatere. Cuscutele au o mare putere de răspândire
prin seminţele numeroase pe care le formează. Acestea îşi păstrează
capacitatea germinativă în sol până la 5-6 ani.
Pentru combaterea speciilor de Cuscuta se recomandă măsuri
preventive, precum: folosirea de sămânţă curată la semănat, liberă de
cuscută; cosirea plantelor afectate şi distrugerea lor prin ardere.
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Lathraea squamaria
Genul Lathraea (muma pădurii) are ca specie caracteristică pe
Lathraea squamaria care creşte prin păduri umede şi parazitează pe
rădăcinile unor specii de Fagus, Alnus, Corylus, Carpinus şi altele.
Lathraea squamaria (fam. Orobanchaceae, ord. Scrophulariales;
tab. 12) este o plantă holoparazită perenă, frecventă în păduri (de fag, stejar,
carpen etc.) şi zăvoaie, care apare primăvara de timpuriu (Fig. 253).

Fig. 253. Lathraea squamaria.
10.2. Bolile coniferelor
Cele mai comune specii de conifere din România sunt molidul
(Picea excelsa), bradul (Abies alba), pinul roşu (Pinus sylvestris), pinul
negru (Pinus nigra), zâmbrul (Pinus cembra) şi zada (Larix decidua). Pe
aceste specii, se întâlnesc frecvent numeroase ciuperci patogene.
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