Plantele de orz sunt infectate germinal de Ustilago hordei, iar ciclul biologic al ciupercii se desfăşoară într-un an (într-o perioadă de vegetaţie). Atacul agentului patogen este favorizat de umiditatea ridicată a solului, de un pH acid şi de temperatură (10-20 oC).
Profilaxie şi terapie. Pentru combaterea agentului patogen se
recomandă o serie de măsuri preventive, precum: cultivarea de soiuri rezistente; semănatul la timp, la adâncimea şi densitatea stabilită prin tehnologia
de cultură a orzului. Calea cea mai sigură de combatere a agentului patogen
este tratamentul chimic, înainte de semănat, cu diferite produse (Vitavax
200 PUS 2,0 kg/tonă; Raxil 60 FS 0,5 l/tonă; Tiradin 70 PUS 3,5 Kg/tonă
orz).
Tilletia pancicii
Mălura orzului
Simptome. Atacul se întâlneşte la orz (Hordeum vulgare). Spicele
atacate au o culoare gălbuie-albicioasă şi stau drepte. Spiculeţele sunt
zbârlite, iar aristele sunt fragile. În locul cariopselor se formează o masă de
teliospori de culoare brună-violacee, cu miros caracteristic de trimetilamină.
Agentul patogen. Tilletia pancicii (fam. Tilletiaceae, ord.
Tilletiales; tab. 11) are teliospori sferici, aproape sferici sau alungiţi, de 1924 m. Teliosporii sunt acoperiţi de o membrană brună-violacee,
ornamentată cu o reţea de formă pentagonală de creste, înalte de 1,8-2,5 m.
Pe un teliospor se află 36-38 ochiuri poligonale (Fig. 201).
Profilaxie şi terapie. Se recomandă aceleaşi măsuri de prevenire şi
terapeutice, ca şi pentru mălura comună a grâului.
9.5. Zea mays
Porumbul
Gibberella zeae
Putregaiul tulpinilor şi ştiuleţilor de porumb
Simptome. Plantele de porumb sunt atacate, în toate fazele de
vegetaţie. Atacul se manifestă frecvent pe tulpini şi ştiuleţi. Tulpinile atacate au internodiile colorate iniţial în galben, apoi în brun. Măduva tulpinii
este descompusă şi, de regulă, capătă o culoare roşiatică. Pe ştiuleţi apare un
mucegai roşiatic, care începe de la vârf (Fig. 207). Facultatea germinativă a
boabelor de porumb atacate este redusă. Porumbul atacat este toxic.
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Fig. 207. Gibberella zeae: porumb atacat.
Agentul patogen. Boala este cauzată de ciuperca Gibberella zeae
(fam. Nectriaceae, ord. Hypocreales; tab. 10), f.c. Fusarium graminearum.
Periteciile conţin asce cu câte 8 ascospori eliptici, pluricelulari (cu 1-3
septe), bruni, de 18-24 x 4-5 m. Conidiile sunt fusiforme, uşor arcuite, la
extremităţi, septate de 3-5 ori şi măsoară 30-40 x 4 m. În timpul perioadei
de vegetaţie, ciuperca se răspândeşte prin conidii. De la un an la altul, se
transmite prin resturile de plante atacate rămase în sol şi prin cariopsele
(boabele) infectate.
Profilaxie şi terapie. Ca măsuri preventive, se recomandă: îngroparea resturilor vegetale, prin arătură adâncă, după recoltare; folosirea de
soiuri rezistente de porumb; rotaţia culturii; utilizarea de boabe sănătoase la
semănat sau tratate chimic, cu diferite fungicide.

Setosphaeria turcica
Pătarea cenuşie a frunzelor de porumb
Simptome. Pe frunzele plantelor atacate apar pete mari (4 -10 cm),
galbene-cenuşii, înconjurate de o margine mai închisă. Petele sunt izolate
sau confluente şi acoperă uneori întreaga suprafaţă a limbului. În dreptul
petelor, se formează sporulaţia brună-cenuşie, alcătuită din conidioforii şi
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conidiile ciupercii. Ţesuturile atacate se necrozează şi frunzele se sfâşie
(Fig. 208).

Fig. 208. Setosphaeria turcica:
frunze atacate.
Agentul patogen. Pătarea cenuşie este cauzată de Setosphaeria
turcica (sin. Helminthosporium turcicum) care aparţine familiei
Pleosporaceae (ord. Pleosporales; tab. 10). Miceliul ciupercii se dezvoltă
în parenchimul frunzelor, în dreptul petelor vizibile cu ochiul liber.
Conidioforii sunt bruni, sunt grupaţi în mănunchiuri de 2-6, sunt drepţi sau
flexuoşi şi au 2-4 pereţi transversali (Fig. 209). Conidiile sunt brunemăslinii, sunt fusiforme, pluricelulare (1-9 septe), de 60-120 x 16-23 m
(Fig. 210).
În afară de porumb, ciuperca poate ataca sorgul, orzul, ovăzul,
orezul şi grâul. Ciuperca se răspândeşte, în timpul perioadei de vegetaţie,
prin conidii, iar de la un an la altul rezistă pe resturile de plante atacate.
Profilaxie şi terapie. Prevenirea şi combaterea bolii se realizează
prin diferite măsuri: îngroparea resturilor de plante atacate, prin arătură;
utilizarea de hibrizi rezistenţi; folosirea de boabe sănătoase la semănat sau
tratate chimic cu diferite fungicide: Raxil 60 FS 0,5 l/tonă; Vitavax 200
PUS 2,0 Kg/tonă etc. (Anonymous, 2004).
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Fig. 209. Setosphaeria turcica:
conidiofori formaţi pe miceliul din mezofilul atacat.

Fig. 210. Setosphaeria turcica: conidii.
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Ustilago maydis
Tăciunele comun (cu pungi) al porumbului
Această boală este răspândită pe glob în toate zonele de cultură a
porumbului.
Simptome. Pe suprafaţa organelor supraterane (ştiuleţi, panicul,
tulpină, frunze) ale plantelor, uneori şi pe rădăcinile adventive, se formează
pungi pline cu teliospori. Aceste pungi sunt iniţial acoperite cu o membrană
argintie-albicioasă. Atacul pe ştiuleţi determină scăderea considerabilă a
producţiei de ştiuleţi (Fig. 211).

Fig. 211. Ustilago maydis:
a. tăciune comun la porumb; b. teliospori (imagine la microscop optic).
Agentul patogen. Ustilago maydis (sin. Ustilago zeae) aparţine familiei Ustilaginaceae (ord. Ustilaginales; tab. 11). Ciuperca are teliosporii
sferici, ovoizi (7-15 µm în diametru ), bruni, cu episporul fin echinulat (Fig.
211).
La microscopul electronic scanning, pe suprafaţa sporului se
observă echinulaţii (140-160) de formă conică, distribuite neregulat, de 400500 nm lungime. Suprafaţa dintre echinulaţii prezintă proeminenţe scurte
(Fig. 212).
Teliosporii pot rezista, în sol, timp de 2-3 ani. Ei conţin un alcaloid
toxic numit ustilagină. Primăvara, prin germinarea teliosporilor din sol ia
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naştere un promiceliu (bazidie), pe care se formează bazidiospori. Aceştia
înmuguresc şi formează blastospori. Miceliul secundar al ciupercii se formează prin copularea bazidiosporilor sau blastosporilor. Acest miceliu produce infecţia primară, locală, a plantelor, mai ales la baza tulpinilor. După
circa 3 săptămâni, la locul infecţiilor se formează pungile caracteristice cu
teliospori, capabili să producă un mare număr de infecţii secundare. Infecţia
plantelor se poate face prin străpungerea activă a epidermei, prin stomate şi,
cel mai adesea, prin leziuni provocate de diferite cauze (insecte, grindină,
lucrări agricole şi altele).

Fig. 212. Ustilago maydis:
teliospor (imagine la microscop electronic scanning).
După circa 3 săptămâni, la locul infecţiilor se formează pungile
caracteristice cu teliospori, capabili să producă un mare număr de infecţii
secundare. Infecţia plantelor se poate face prin străpungerea activă a
epidermei, prin stomate şi, cel mai adesea, prin leziuni provocate de diferite
cauze (insecte, grindină, lucrări agricole şi altele).
Profilaxie şi terapie. Prevenirea tăciunelui comun la porumb se
poate realiza prin aplicarea unui ansamblu de măsuri dintre care menţionăm:
strângerea şi distrugerea prin ardere a resturilor de plante după recoltare;
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rotaţia culturii, cu revenirea porumbului pe acelaşi teren după 4-5 ani;
pregătirea agrotehnică corespunzătoare a terenului de cultură; cultivarea de
soiuri rezistente de porumb; evitarea rănirii mecanice a plantelor şi altele.
Tratarea chimică a porumbului, înainte de semănat, se face cu
diferite fungicide: Vitavax 200 PUS 2,5 Kg/tonă; Caroben T 2,5 Kg/tonă;
Tiramet 60 PTS 3Kg/tonă (Anonymous, 2004).
Sphacelotheca reiliana
Tăciunele ştiuleţilor şi paniculelor de porumb
Simptome. Sunt atacate inflorescenţele bărbăteşti (paniculele) şi
cele femeieşti (ştiuleţii); foarte rar, boala se manifestă şi pe frunze. În locul
inflorescenţelor atacate, se formează o masă brună-negricioasă, constituită
din teliosporii ciupercii şi acoperită iniţial cu o membrană subţire şi albicioasă (Fig. 213).

Fig. 213. Sphacelotheca reiliana:
a. atac pe ştiulete şi panicul; b. teliospori.
Agentul patogen. Boala este produsă de ciuperca Sphacelotheca
reiliana (fam. Microbotryaceae, ord. Microbotryales; tab. 11). Această
specie are teliosporii (Fig. 213) globuloşi sau neregulaţi ca formă, de 9-12 x
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8-10 m, cu episporul brun şi verucos. Iniţial, teliosporii sunt aglomeraţi în
grămezi sferice sau neregulate. La maturitate, teliosporii se separă cu
uşurinţă şi devin liberi, izolaţi.
Ciuperca supravieţuieşte prin teliosporii care rămân pe sol.
Infecţia plantelor de porumb este germinală. Miceliul ciupercii se
dezvoltă sistemic în plantă şi ajunge în inflorescenţele (bărbăteşti şi femeieşti) pe care le distruge. În inflorescenţă, miceliul formează masa de spori.
Sphacelotheca reiliana (sin. Sorosporium holci-sorghi) prezintă forme specializate, care atacă diferite specii de Sorghum.
Profilaxie şi terapie. În general, se recomandă aceleaşi măsuri de
combatere, ca şi în cazul tăciunelui comun al porumbului.
Puccinia sorghi
Rugina porumbului
Este o boală frecventă şi la noi în ţară.
Simptome. Începând din luna august, pe frunzele de porumb (Zea
mays) apar uredosori dispersaţi epifil şi hipofil, în direcţia nervurilor, având
culoare brună-deschis (Fig. 214).

Fig. 214. Puccinia sorghi:
a. frunză atacată; b. uredospori; c. teleutospori.
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Aceşti uredosori sunt acoperiţi iniţial de epidermă. Teleutosorii
sunt de culoare neagră, de 1-2 mm lungime, sunt circulari sau alungiţi şi
sunt aşezaţi pe ambele feţe foliare. Iniţial, teleutosorii sunt acoperiţi de
epidermă.
Agentul patogen. Puccinia sorghi (fam. Pucciniaceae, ord. Uredinales; tab. 11) este o specie heteroică şi macrociclică. Stadiul ecidian se
dezvoltă pe specii de Oxalis. Acest stadiu nu a fost găsit la noi în ţară.
Ciuperca trăieşte numai pe porumb sub formă de uredospori şi teleutospori.
Uredosporii sunt sferici sau elipsoidali, de 20-30 x 22-25 µm, cu
membrana brună-deschis şi echinulată, cu 3-4 pori germinativi. Teleutosporii sunt bicelulari, de 28-50 x 15-24 µm. Pedicelul este egal sau mai lung
decât sporul (Fig. 214).
Profilaxie şi terapie. Ca măsuri preventive, se recomandă: introducerea resturilor vegetale în sol, prin arătură; folosirea de hibrizi rezistenţi.
În condiţii de atac puternic, se aplică tratamente chimice foliare.
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