II. SISTEMATICA AGENŢILOR FITOPATOGENI
Bolile plantelor sunt cauzate de diferiţi agenţi fitopatogeni:
virusuri, bacterii, ciuperci şi antofite. În funcţie de agentul cauzal, bolile
plantelor sunt denumite viroze, bacterioze, micoze şi antofitoze.
1. Nomenclatura şi clasificarea virusurilor fitopatogene
Prin cercetări biochimice şi de microscopic electronică etc. s-au
determinat morfologia şi structura virusurilor, precum şi funcţiile diferitelor
componente ale lor. Unităţile infecţioase ale virusurilor fitopatogene particulele virale sunt alcătuite din genom viral şi capsidă.
Virusurile fitopatogene aparţin, în general, la două grupuri cu
morfologie şi simetrie distinctă: grupul virusurilor izometrice sau
izodiametrice şi grupul virusurilor alungite (Fig. 3).
Virusurile izodiametrice se deosebesc nu numai prin dimensiuni, ci
în special prin forma particulei virale. Suprafaţa particulei virale poate fi
netedă sau cu proeminenţe.
Virusurile alungite se pot prezenta ca particule baciliforme rigide
cu un canal axial, ca bastonaşe uşor flexuoase cu striuri transversale, ca
bastonaşc flexuoase sau foarte flexuoase (Fig. 3).
Dimensiunile virusurilor fitopatogene variază între 120-1720
mµ/10-20 mµ în cazul celor alungite şi 17-130 mµ în diametru la cele
izodiametrice (Zarnea, 1983).
Genomul viral al virusurilor fitopatogene se află în interiorul
particulei virale (virionului, nucleocapsidei) şi este protejat de capsidă. Cele
mai multe virusuri fitopatogene au genomul viral alcătuit din ARNmc; alte
virusuri conţin ARNdc, ADNmc sau ADNdc. În structura virusurilor
fitopatogene se găseşte numai un singur tip de acid nucleic. Acidul nucleic
viral conţine informaţia genetică şi este responsabil de infecţiozitate
(Zarnea, 1983).
Sistemele actuale de clasificare a virusurilor fitopatogene (Fauquet
şi colab., 2005; Webster şi Granoff,1994) sunt realizate pe baza caracterelor
cuprinse în criptograme. Aceste sisteme de clasificare grupează virusurile
fitopatogene în familii şi grupe (Tab. 5), iar pentru specii folosesc
denumirile în engleză (Webster şi Granoff, 1994; Brunt şi colab., 1996;
Agrios, 2005; Fauquet şi colab., 2005).
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Fig. 3. Familii şi grupe de virusuri fitopatogene (după Webster şi Granoff,
1994):
a. Rhabdovirus (framilia Rhabdoviridae); b. Tospovirus (Bunyaviridae);
c. Reovirus (Reoviridae); d. Alfalfa mosaic virus; e. Tobamovirus;
f. Potexvirus; g. Capillovirus; h. Carlavirus; i. Potyvirus.
Cele mai reprezentative familii de virusuri fitopatogene (Fig. 3)
sunt Bromoviridae, Reoviridae, Rhabdoviridae, Potyviridae, iar cele
mai comune grupe sunt Cucumovirus, Tobamovirus, Potexvirus, Potyvirus
şi altele (Webster şi Granoff, 1994).
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Tabelul 5
Familii, genuri şi specii de virusuri fitopatogene
Familia
Bromoviridae

Genul
Ilarvirus

Specia
Apple mosaic virus

Comoviridae

Nepovirus

Grapevine fanleaf virus

Flexiviridae

Potexvirus

Potato virus X

Potyviridae

Potyvirus

-

Tobamovirus

Beet mosaic virus
Bean common mosaic
virus
Onion yellow dwarf virus
Tulip band-breaking
virus
Potato virus Y
Plum pox virus
Tobacco mosaic virus

Bibliografie
Brunt şi
colab., 1996;
Plant
Viruses
Online
Agrios,
2005;
Plant
Viruses
Online
Fauquet şi
colab., 2005
Fauquet şi
colab., 2005;
Plant
Viruses
Online

Fauquet şi
colab., 2005;
Plant
Viruses
Online

2. Taxonomia bacteriilor fitopatogene
Cel mai recent sistem de clasificare bacteriană grupează bacteriile
în două domenii: Archaea cu 2 încrengături şi Bacteria cu 24 încrengături
(Garrity şi colab., 2007) (http://www.taxonomicoutline.org/)
Cele mai comune specii de bacterii fitopatogene sunt incluse în
încrengăturile Firmicutes, Proteobacteria şi Actinobacteria, din domeniul
Bacteria (Garrity şi colab., 2007) (http://www.taxonomicoutline.org/).
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Tabelul 6
Bacterii fitopatogene
după: Garrity et al., 2007; http://www.taxonomicoutline.org/
Încrengătura
Firmicutes

Clasa

Ordinul

Familia

Genul

Mollicutes

Mycoplasmatales

Mycoplasmataceae

Mycoplasma

Proteobacteria

Alphaproteobacteria
Gammaproteobacteria

Rhizobiales

Rhizobiaceae

Xanthomonadales
Pseudomonadales
Enterobacteriales

Xanthomonadaceae
Pseudomonadaceae
Enterobacteriaceae

Agrobacterium
Xanthomonas
Pseudomonas
Erwinia

Actinobacteria

Actinomycetales

Streptomycetaceae
Microbacteriaceae

Actinobacteria

Streptomyces
Clavibacter

Clasificarea bacteriilor se realizează în funcţie de caracterele lor
morfologice, fiziologice şi mai ales biochimice (enzime, toxine, proteine,
acizi nucleici etc.). Majoritatea bacteriilor fitopatogene au formă de bastonaş şi filamentoasă (Fig. 3).
Principalele bacterii fitopatogene aparţin genurilor Mycoplasma,
Agrobacterium, Pseudomonas, Xanthomonas, Erwinia, Clavibacter şi
Streptomyces (Tab.6).
3. Clasificarea ciupercilor fitopatogene
3.1. Morfologia ciupercilor
Aparatul vegetativ (talul) al ciupercilor este denumit miceliu, este
lipsit de clorofilă şi este constituit dintr-o singură celulă (tal unicelular) sau
mai multe celule (tal pluricelular).
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Fig. 4. Tipuri de tal la ciuperci:
a. gimnoplast; b. plasmodiu; c. dermatoplast; d. sifonoplast;
e. miceliu primar; f. miceliu secundar.
La ciupercile inferioare, miceliul este un plasmodiu. Acesta este
lipsit de perete celular şi este constituit din membrană plasmatică,
citoplasmă şi nuclei. Numeroase ciuperci au miceliul format din hife
(unicelulare sau pluricelulare) acoperite de perete celular. Miceliul
unicelular ramificat, neseptat şi plurinucleat poartă denumirea de
sifonoplast. La unele ciuperci, miceliul este unicelular, de tip dermatoplast
(Fig. 4).
Cele mai multe ciuperci au miceliul alcătuit din hife filamentoase,
septate, ramificate şi pluricelulare. Acest miceliu poate fi primar şi
secundar.
Miceliul primar este alcătuit din hife pluricelulare care conţin câte
un nucleu haploid (n) în fiecare celulă, iar miceliul secundar (dicariotic)
câte doi nuclei haploizi.
La cele mai evoluate ciuperci (Basidiomycota), pe lângă miceliul
primar şi secundar, se întâlneşte şi miceliul terţiar, care ia parte la formarea
bazidiocarpilor (carpozoamelor, bazidiofructelor). Acest miceliu este
alcătuit din celule binucleate precum miceliul secundar, de care se
deosebeşte printr-o structură anatomo-histologică aparte.
Miceliul primar şi miceliul secundar (Fig. 4) se deosebesc între ele şi în
ceea ce priveşte structura septului hifei, care este simplu la ciupercile ascomicete şi mai complex (sept dolipor) la ciupercile bazidiomicete.
Hifele miceliene pot fi independente sau împletite şi dau naştere la
structuri foarte diferite, cu roluri multiple în viaţa ciupercilor.
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Miceliul ciupercilor saprofite se dezvoltă în interiorul substratului
organic mort şi produce la suprafaţă carpozoame (bazidiocarpi), care au forme şi mărimi diferite.
Ciupercile parazite se dezvoltă în interiorul ţesuturilor vii (intracelular şi/sau intercelular) sau la suprafaţa lor. În funcţie de aceasta,
miceliul poate fi extern (ectofit) la speciile ectoparazite şi intern (endofit), la
speciile endoparazite.
Carpozoamele (bazidiocarpii, corpurile sporifere) sunt denumite şi
carpofori. Ele sunt cunoscute sub denumirea populară de ciupercă şi sunt
alcătuite din miceliu terţiar care formează ţesuturi false sau plectenchimuri.
La ciupercile Basidiomycota, carpozoamele au forme foarte
variate, precum: crustă, consolă, copită, pălărie şi picior, tubercul, tufă,
sferă, cupă şi altele.
Părţile componente ale carpozomului. Structura cea mai
complexă a bazidiocarpului se întâlneşte la ciupercile din ordinul
Agaricales, care au carpozomul format din pălărie (pileus) şi picior sau
stipes (Fig. 5). Pălăria poate avea dimensiuni diferite, de la câţiva mm până
la 0,50 m, în raport de specie. Forma, culoarea, aspectul şi marginea pălăriei
constituie criterii care servesc la determinare (Eliade şi Toma, 1977).
Piciorul ciupercilor are forme, dimensiuni şi culori foarte variate;
unele specii au carpozomul sesil (fără picior). Inserţia piciorului la pălărie
poate fi diferită (centrală, marginală, excentrică).
Pălăria este formată din pieliţă (cuticulă), carne (tramă) şi regiunea
himenială (himenofor). Pieliţa pălăriei are o structură diferită de cea a
tramei, în raport de specie.
Regiunea himenială produce asce cu ascospori sau bazidii cu bazidiospori. La ciupercile Ascomycota şi la unele Basidiomycota, această
regiune fertilă este netedă. La majoritatea ciupercilor Basidiomycota,
regiunea himenială se prezintă sub formă de ţepi (la Hydnum, Sarcodon
etc.) tuburi (la Boletus, Suillus etc.), lame (la Lactarius, Russula şi altele)
etc., formaţiuni denumite himenofori şi care realizează o suprafaţă fertilă
mare.
La majoritatea ciupercilor evoluate, în regiunea fertilă se
diferenţiază un strat de celule, situat pe suprafaţa himenoforului, numit strat
himenial sau himeniu (Fig. 6).
În raport de grupul de ciuperci (Ascomycota, Basidiomycota), la
care aparţine specia analizată, stratul himenial este constituit din asce cu
ascospori sau bazidii cu bazidiospori (Fig. 6.).
În stratul himenial, ascele sunt însoţite de parafize, iar bazidiile de
cistide, de diferite forme şi de mare importanţă în determinarea genurilor şi
speciilor.
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Fig. 5. Părţile componente ale unui carpozom la Agaricales:
A. carpozom tânăr; B. carpozom tânăr, secţionat longitudinal;
C. carpozom matur: a. volvă; b. picior (stipes); c. inel; d. cortină;
e. solzi; f. pălărie.

Fig. 6. Componentele stratului himenial la:
A. Ascomycota: a. ască cu ascospori; b. parafize; B. Basidiomycota:
a. bazidie cu bazidiospori; b. cistide.
Bazidiile au formă diferită şi sunt neseptate (holobazidii) sau
septate (fragmobazidii). Pe bazidii se diferenţiază sterigme pe care se
formează bazidiospori (Fig.7).
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Fig.7. Tipuri de bazidii:
a. fragmobazidie (divizată longitudinal) de Exidia glandulosa (Exidiaceae,
Tremellales); b. fragmobazidie (divizată longitudinal) de Calocera viscosa
(Dacrymycetales); c. fragmobazidie (divizată transversal) de Auricularia
auricula (Auriculariaceae); d. teliospor germinat şi fragmobazidie de
Ustilago avenae; e. teleutospor germinat şi fragmobazidie de Puccinia
graminis; f . holobazidie.
Bazidiosporii sunt unicelulari, de dimensiuni, formă, culoare,
ornamentaţie, reacţie de colorare foarte variate şi servesc drept criterii în
determinare. Bazidiosporii pot fi sferici, ovoizi, elipsoidali, cilindrici,
fusiformi etc., cu suprafaţa netedă sau echinulată. De asemenea, cistidele au
forme variate. Pentru determinarea ciupercilor mari (macromicetelor) se iau
în considerare caracterele macroscopice ale carpozoamelor, dar şi
caracterele microscopice ale sporulaţiei (Pârvu, 2007).
Culoarea carpozoamelor este foarte variată şi constituie un caracter
important, la identificarea macroscopică a speciilor. Chiar la aceeaşi specie,
culoarea se schimbă în raport de stadiul dezvoltării ontogenetice şi
condiţiile de mediu (lumină, umiditate etc.).
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3.2. Înmulţirea ciupercilor
Ciupercile sunt organisme cu o capacitate foarte mare de înmulţire,
care se realizează vegetativ, asexuat şi sexuat.
Înmulţirea vegetativă se realizează prin porţiuni de miceliu,
înmu-gurire, scleroţi şi clamidospori. O porţiune de miceliu regenerează în
condiţii prielnice şi continuă procesele de creştere şi dezvoltare ale
ciupercii. De asemenea, înmulţirea vegetativă se poate realiza prin
înmugurirea (blastospori) celulei fungice. Clamidosporul este constituit
dintr-o porţiune de miceliu care se înconjoară cu o membrană groasă şi care
reproduce întregul organism, în condiţii favorabile. Sclerotul este o
formaţiune structurală alcătuită din hi-fe miceliene împletite strâns la
exterior (paraplectenchim) şi mai puţin dens la interior
(prosoplectenchim).
Înmulţirea asexuată se realizează prin spori asexuaţi specializaţi
(conidii şi sporangiospori) care au rol important în supravieţuirea şi
răspân-direa ciupercilor.

Fig. 8. Sporangiofori şi sporangi la ciuperci:
a. Plasmopara; b. Peronospora; c. Bremia; d. Albugo.
Sporangiosporii (sporii endogeni) se formează în interiorul celulelor sau al unor organe denumite sporangi şi se deosebesc între ei, în ceea
ce priveşte mobilitatea. Din acest punct de vedere se disting două categorii:
zoospori şi aplanospori.
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Zoosporii (planosporii) se dezvoltă într-un sporange (sporocist)
situat terminal pe hifă sau pe un sporangiofor (Fig. 8) şi sunt prevăzuţi cu
flageli (1 sau 2) care le asigură mobilitatea.
Aplanosporii sunt spori imobili care se formează în sporange
situat terminal pe hifă specializată numită sporangiofor (Fig. 9). Sporii se
eliberează din sporange prin ruperea peretelui. Aplanosporii sunt
caracteristici ciupercilor Zygomycota (ordinul Mucorales).

Fig. 9. Morfologia talului şi sporulaţia asexuată la Mucorales:
A. Rhizopus stolonifer; B. Mucor mucedo:
a. miceliu cu rizoizi; b. stolon; c. sporangiofor; d. columelă; e. aplanospori;
f. sporange.
Conidiile sunt spori exogeni care se formează la suprafaţa
organelor pe care se susţin şi care sunt denumite conidiofori. Pe un
conidiofor se formează o singură conidie sau mai multe.
La ciupercile Eurotiales, sporulaţia asexuată se formează pe miceliul primar şi este alcătuită din conidiofori şi conidii (Fig. 10). La
Penicillium, conidioforii sunt pluricelulari, iar la Aspergillus sunt erecţi,
neramificaţi şi au, apical, o vezică. În partea apicală, conidioforii de
Aspergillus şi Penicillium prezintă metule, fialide şi conidii dispuse în lanţ.
Conidiile sunt diferite ca formă, ornamentaţie şi număr de celule.
Unele specii de ciuperci formează lanţuri de conidii. Un asemenea tip de
lanţ conidial se întâlneşte la ciupercile Erysiphaceae (Fig. 11).
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Fig. 10. Morfologia talului şi stadiul conidian la Eurotiales:
A. aspect microscopic la Aspergillus; B. aspect general al miceliului şi
sporulaţiei la Penicillium; C. aspect microscopic la Penicillium:
a. miceliu; b. conidiofor; c. sterigme; d. conidii.

Fig. 11. Conidiofor şi conidii la Erysiphaceae:
A. Oidium; B. Pseudoidium; C. Oidium; D. Oidiopsis; E. Ovulariopsis:
c. conidie; cf. conidiofor; h. miceliu; hs. haustor.
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Fig. 12. Gruparea conidioforilor şi conidiilor:
A. Colletotrichum lindemuthianum (a. pată cu acervuli; b. acervul secţionat;
c. conidii); B. Gnomonia leptostyla (a. pată cu acervuli; b. acervul secţionat;
c. conidii); C. Isariopsis griseola (a. pată colţuroasă cu coremii; b. coremie,
în profil; c. conidii); D. Coniothyrium concentricum (a. pată cu picnidii;
b. picnidie, aspect exterior şi în secţiune; c. picnospori.); E. Septoria
lycopersici (a. pată cu picnidii; b. picnidie secţionată; c. picnospori);
F. Monilinia fructigena (a. sporodochii pe fruct; b. sporodochie secţionată;
c. conidii).
Conidioforii şi conidiile (conidiomata) ciupercilor sunt grupate, în
mod diferit, la suprafaţa sau în interiorul organelor vegetale atacate. În
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funcţie de modul de grupare, se disting următoarele categorii: coremie,
acervul, picnidie şi sporodochie (Fig. 12).
Coremia este alcătuită din conidiofori grupaţi care prezintă
conidie sau conidii în vârf. Acervulul este constituit din hife împletite
strâns, care poartă la suprafaţa lor conidiofori scurţi cu conidii. Picnidia
este o forma-ţiune miceliană de formă ovală, sferică sau altele, care are
peretele alcătuit din hife împletite pe care sunt aşezaţi, la interior,
conidiofori scurţi. În vârful conidioforilor se formează sporii denumiţi
picnospori. Sporodochia are aspectul unei perniţe şi se formează prin
împletirea hifelor miceliene, pe care se diferenţiază conidiofori scurţi şi
conidii (Pârvu, 2007).
Înmulţirea asexuată este întâlnită cu preponderenţă în faza haploidă
a ciupercilor (Zygomycota, Oomycetes, Ascomycota). La ciupercile
bazidi-omicete, înmulţirea asexuată este întâlnită mai puţin, deoarece pe
parcursul vieţii predomină miceliul secundar.
Înmulţirea sexuată. În ciclul de viaţă al ciupercilor există o fază
ha-ploidă sau haplofază - cu celule care au n cromozomi - şi o fază diploidă
sau diplofază - cu celule care au 2n cromozomi. Prin fecundaţie (F) se face
tre-cerea de la faza haploidă la cea diploidă, iar prin diviziunea reducătoare
sau meioză (M) se face trecerea din nou la haplofază. Fecundaţia constă din
două etape distincte: plasmogamia (P) şi cariogamia (C). Plasmogamia
constă în fuzionarea citoplasmelor a două celule de sex diferit, iar în
cariogamie are loc contopirea nucleilor (Pârvu, 2007).
Între procesele de plasmogamie şi cariogamie există o anumită
perioadă de timp, care este mai mare la ciupercile evoluate.
Schema alternanţei fazelor nucleare, la ciupercile inferioare, se
prezintă astfel:
—————————PC ============== M————————
Haplofaza (n)
Diplofaza (2n)
Haplofaza (n)
La ciupercile evoluate (Ascomycota, Basidiomycota) există o fază
intermediară (dicariofază) situată între haplofază şi diplofază, în care nucleii
rămân separaţi, o perioadă de timp, după fuzionarea citoplasmei.
—————— P ============== C =========== M——————
Haplofază (n) Dicariofază (n + n)
Diplofază (2n)
Haplofază (n)
La ciuperci, se întâlnesc diferite tipuri de înmulţire sexuată,
precum gametogamia sau merogamia,
gametangiogamia
şi
somatogamia.
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Rezultatul înmulţirii sexuate este formarea sporilor sexuaţi (zigospor,
oospor, ascospor şi bazidiospor) care prezintă caractere taxo-nomice
importante şi sunt folosiţi la identificarea ciupercilor.
Zigosporul este sporul sexuat caracteristic ciupercilor
Zygomycota, iar oosporul ciupercilor Oomycota.
Ascosporul este caracteristic ciupercilor Ascomycota şi se
formează în urma înmulţirii sexuate denumite ascogamie. Ascosporii se
formează în asce libere (la Taphrinales) la suprafaţa substratului (Fig. 13)
sau situate în corp sporifer (Pârvu, 2007).

Fig. 13. Ască şi ascospori la ciuperci Ascomycota:
a. Saccharomyces cerevisiae; b. Taphrina; c. Sphaerotheca;
d. Microsphaera; e. Polystigma rubrum; f. Gnomonia leptostyla;
g. Claviceps purpurea; h. Sclerotinia sclerotiorum (ască unitunicată
inoperculată); i. Peziza (ască unitunicată operculată); j. Venturia (ască
bitunicată); s. ascospori.
La majoritatea ciupercilor ascomicete, ascele se formează în
corpuri sporifere (ascocarpi, ascomata), care sunt de diferite tipuri:
cleistoteciu, periteciu şi apoteciu (Fig. 14). Anumite ciuperci, precum cele
Erysiphaceae, prezintă pe suprafaţa cleistoteciului (corpului sporifer),
prelungiri filamentoase denumite fulcre sau apendici (Fig. 15). De
asemenea, numărul de asce din cleistoteciu, mărimea acestora, numărul de
ascospori din ască etc., diferă în funcţie de gen şi specie.
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Fig.14. Tipuri de corpuri sporifere la ciuperci Ascomycota:
a. cleistoteciu; b. ască în cleistoteciu secţionat; c. periteciu; d. asce şi
parafize în periteciu secţionat; e. apoteciu; f. asce şi parafize în apoteciu
secţionat.

Fig.15. Tipuri de cleistotecii la ciuperci Erysiphaceae:
a. Sphaerotheca; b. Podosphaera; c. Erysiphe; d. Uncinula;
e. Microsphaera; f. Phyllactinia.
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Ciupercile Erysiphales sunt parazite obligate şi determină la
plante boli cunoscute sub denumirea de făinare sau oidium. Stadiul asexuat
este reprezentat de conidii care se formează pe conidiofor (Fig. 11) şi are
culoare albă. Ascele sunt situate în cleistoteciu (Fig.15). În fiecare
cleistoteciu se poate forma o singură ască (la genurile Sphaerotheca,
Podosphaera) sau mai multe asce (la Erysiphe, Microsphaera, Phyllactinia,
Uncinula, Leveillula). În funcţie de acest caracter, speciile se împart în
Erysiphaceae monoasce şi Erysiphaceae poliasce (Pârvu, 2007).
Bazidiosporul este sporul sexuat caracteristic pentru ciupercile
Basidiomycota. Bazidiosporii se formează pe bazidie, de care sunt fixaţi
prin sterigme scurte. Bazidiile pot fi întregi (holobazidii) sau septate (fragmobazidii). Bazidiosporii sunt unicelulari, de dimensiuni, forme, culoare,
ornamentaţii variate şi servesc drept criterii în determinare (Fig. 16).
La ciupercile Ustilaginales, bazidia se formează prin germinarea
sporilor de rezistenţă denumiţi teliospori (Fig. 16d). Ciupercile Uredinales
prezintă spori de rezistenţă sesili sau pedicelaţi (Fig. 17), denumiţi
teleutospori. Prin germinarea teleutosporilor se formează fragmobazidie
(Fig. 16e).

Fig. 16. Tipuri de bazidii:
a. fragmobazidie (divizată longitudinal) de Exidia glandulosa (Exidiaceae,
Tremellales); b. fragmobazidie (divizată longitudinal) de Calocera viscosa
(Dacrymycetales); c. fragmobazidie (divizată transversal) de Auricularia
auricula (Auriculariaceae); d. teliospor germinat şi fragmobazidie de
Ustilago avenae; e. teleutospor germinat şi fragmobazidie de Puccinia
graminis; f . holobazidie.
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Fig. 17. Aspecte morfologice ale teleutosporilor la Uredinales:
a. Uromyces; b. Puccinia; c. Tranzschelia; d. Cumminsiella;
e. Gymnosporangium; f. Phragmidium.
3.3. Clasificarea ciupercilor
Fungii sunt clasificaţi în categorii taxonomice (încrengătură, clasă,
subclasă, ordin etc.) pe baza caracterelor sporilor (morfologie, mod de
formare, structură) şi miceliului. Denumirea categoriilor taxonomice în care
fungii (ciupercile) sunt clasificaţi s-a stabilit în conformitate cu principiile şi
regulile Codului Internaţional de Nomenclatură Botanică.
Ciupercile aparţin la trei regnuri (Protozoa, Chromista şi Fungi)
care sunt incluse în domeniul (supraregnul) Eukaryota (Eukarya).
Ciuperci Protozoa
Regnul Protozoa cuprinde trei încrengături (Acrasiomycota,
Myxomycota şi Plasmodiophoromycota) cu 960 de specii.
Încrengătură Plasmodiophoromycota are o singură clasă
(Plasmodiophoromycetes), cu un singur ordin (Plasmodiophorales) şi 47
de specii care au talul de tip plasmodiu. Sunt endoparazite obligate
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(Plasmodiophora, Spongospora) ale plantelor cu flori, algelor (Woronina în
Vaucheria; Sorodiscus în Chara) şi ciupercilor (Woronina în
Saprolegniales) şi induc, în mod frecvent, hipertrofii ale celulelor infectate
(Kirk şi colab., 2001).
Din această familie, prezintă importanţă fitopatologică speciile
Spongospora subterranea şi Plasmodiophora brassicae (Tab. 7).
Tabelul 7
Ciuperci fitopatogene Protozoa
(după: Kirk şi colab., 2001; www.indexfungorum.org/Names/Names.asp)
Încrengătura
Plasmodiophoromycota

Clasa
Plasmodiophoromycetes

Ordinul
Plasmodiophorales

Genul
Plasmodiophora
Spongospora

Ciuperci Chromista
În regnul Chromista sunt cuprinse 889 de specii de ciuperci, care
aparţin încrengăturilor Hyphochytridiomycota, Labyrinthulomycota şi
Oomycota.
Ciupercile Oomycota sunt specii saprofite sau parazite şi sunt
grupate într-o singură clasă (Oomycetes)(Tab. 8). Acestea au tal unicelular,
stadiu diploid dominant şi se întâlnesc în mediul acvatic (dulcicol sau
marin) sau terestru şi sunt cosmopolite (Kirk şi colab., 2001).
Ordinul Pythiales cuprinde ciuperci saprofite şi parazite, care au
tal micelial sau pseudomicelial, sporangi terminali sau intercalari şi
înmulţire sexuată prin oogamie. Dintre genurile caracteristice menţionăm
Lagenidium şi Pythium (Tab. 8). Importanţă practică deosebită prezintă
Pythium debaryanum care parazitează difertite specii de plante.
Ordinul Peronosporales cuprinde ciuperci parazite obligate care
au miceliu (sifonoplast) intercelular cu haustori, reproducere asexuată prin
zoospori (excepţie Peronospora şi Bremia la care sporul este o conidie) şi
reproducere sexuată prin oospori care au peretele gros, neted sau
ornamentat (Kirk şi colab., 2001). Dintre genurile caracteristice menţionăm
Hyaloperonospora, Phytophthora, Plasmopara, Peronospora, Pseudoperonospora şi Bremia (Tab. 8).
Genurile Plasmopara, Peronospora, Pseudoperonospora şi
Bremia cuprind specii care determină boli comune la plante, denumite mană
sau mănare. Pe frunzele plantelor, mănarea se manifestă prin formarea unor
pete epifile gălbui care treptat se brunifică şi/sau înnegresc şi în dreptul
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cărora, hipofil, în condiţii favorabile, se formează sporulaţia de culoare
cenuşie. La Peronospora destructor, sporulaţia se formează pe suprafaţa
petelor de boală. Morfologia sporulaţiei este deosebit de importantă, pentru
determinarea speciilor.
Tabelul 8
Ciuperci fitopatogene Oomycota
(după: Kirk şi colab.,2001; www.indexfungorum.org/Names/Names.asp)
Clasa
Oomycetes

Ordinul
Olpidiopsidales

Familia
Olpidiopsidaceae

Pythiales

Pythiaceae

Albuginales
Peronosporales

Albuginaceae
Peronosporaceae

Genul
Olpidiopsis
Olpidium
Lagenidium
Pythium
Albugo
Phytophthora
Plasmopara
Peronospora
Hyaloperonospora
Pseudoperonospora
Bremia

Regnul Fungi
În regnul Fungi (lat. fungus = ciupercă) sunt cuprinse ciupercile
adevărate sau propriu-zise, care sunt grupate în patru încrengături:
Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota şi Basidiomycota (Kirk şi
colab., 2001). Acestea prezintă tal unicelular sau pluricelular (filamentos) şi
perete celular format din chitină şi β-glucani. Se reproduc asexuat sau
sexuat şi au nutriţie diferită (saprofită, în simbioză sau parazită).
Ciuperci Chytridiomycota
Încrengătura Chytridiomycota cuprinde ciuperci care se hrănesc
saprofit sau parazit şi se întâlnesc în sol şi în ape, mai ales dulci.
Dintre speciile parazite pe plante (Tab. 9) menţionăm Olpidium
brassicae şi Synchytrium endobioticum.
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Tabelul 9
Ciuperci Chytridiomycota şi Zygomycota
(după: Kirk şi colab., 2001 ; www.indexfungorum.org/Names/Names.asp)
Încrengătura
Chytridiomycota
Zygomycota

Clasa
Chytridiomycetes
Zygomycetes

Ordinul
Chytridiales
Incertae
sedis
Enthomophthorales
Mucorales

Familia
Synchytriaceae

Genul
Synchytrium

Olpdiaceae
Enthomophthoraceae
Mucoraceae

Olpidium
Enthomophthora
Mucor
Rhizopus
Actinomucor
Absidia

Ciuperci Zygomycota
Încrengătura Zygomycota cuprinde ciuperci saprofite şi parazite
pe insecte, pe om, pe alge şi pe protalul ferigilor (Webster şi Weber, 2007).
Câteva specii trăiesc în simbioză cu plantele vasculare şi formează micorize
(Scagel şi colab., 1984). Majoritatea ciupercilor Mucorales (Tab.8) sunt
saprofite, în natură, pe diferite substraturi, iar anumite specii sunt patogene
pe plante şi animale (Kirk şi colab., 2001).
Ciuperci Ascomycota
Încrengătura Ascomycota cuprinde 7 clase, 56 ordine, 227 de
familii şi 32739 de specii (Kirk şi colab., 2001) saprofite, simbionte sau
parazite, în general, pe plante.
În general, ciupercile Ascomycota au miceliul primar de lungă
durată, iar miceliul secundar de scurtă durată. Înmulţirea acestora se realizează pe cale asexuată şi sexuată.
Înmulţirea asexuată. Organele de înmulţire asexuată sunt reprezentate de conidii, care se formează pe miceliul primar (haploid) şi care sunt
organe de propagare.
Conidiile prezintă caractere morfologice diferite, în ceea ce
priveşte forma, dimensiunea şi culoarea etc., care constituie un criteriu
important de identificare a genurilor şi speciilor. Conidiile se pot forma
direct pe filamente miceliene, fiind denumite conidii de înmugurire sau pe
70

conidiofor. Conidioforii pot fi izolaţi sau grupaţi în coremie, sporodochie,
acervul sau picnidie (Fig. 12).
Înmulţirea sexuată. Aceasta se realizează prin ascogamie
(heterogametangiogamie) şi constă în fuzionarea conţinutului anteridiei cu
al ascogonului. La alte specii, nu se mai diferenţiază organe sexuale, iar
înmulţirea sexuată se realizează prin somatogamie (unirea filamentelor
vegetative). Produsul înmulţirii sexuate (ascogamiei) este asca (organul
sporifer caracteristic) în care, de regulă, se formează 8 ascospori haploizi.
La majoritatea ascomicetelor, ascele se formează în corpuri
sporifere, iar la celelalte direct pe miceliu sau pe substrat.
Tabelul 10
Ciuperci Ascomycota
(după: Kirk şi colab., 2001; www.indexfungorum.org/Names/Names.asp)
Clasa
Taphrinomycetes
Ascomycetes

Ordinul
Taphrinales

Familia
Taphrinaceae

Genul
Taphrina

Eurotiales

Trichocomaceae

Erysiphales

Elaphomycetaceae
Erysiphaceae

Penicillium
Aspergillus
Elaphomyces

Hypocreales

Clavicipitaceae
Hypocreaceae
Nectriaceae

Ophiostomatales
Myriangiales
Phyllachorales
Diaporthales
Xylariales

Ophiostomataceae
Elsinoaceae
Phyllachoraceae
Gnomoniaceae
Xylariaceae

Sphaerotheca
Podosphaera
Blumeria
Erysiphe
Uncinula
Microsphaera
Phyllactinia
Claviceps
Trichoderma
Fusarium
Gibberella
Nectria
Neonectria
Ophiostoma
Elsinoë
Polystigma
Gnomonia
Rosellinia
Xylaria
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Capnodiales

Mycosphaerellaceae

Davidiellaceae
Rhytismatales

Rhytismataceae

Pleosporales

Leptosphaeriaceae
Pleosporaceae

Helotiales

Venturiaceae
Dermateaceae
Sclerotiniaceae

Lecanorales
Incertae sedis
Incertae sedis

Hemiphacidiaceae
Hyaloscyphaceae
Parmeliaceae
Plectosphaerellaceae
Glomerellaceae
Incertae sedis

Cercospora
Isariopsis
Mycosphaerella
Passalora
Pseudocercospora
Septoria
Stigmina
Cladosporium
Heterosporium
Rhytisma
Lophodermium
Coniothyrium
Leptosphaeria
Alternaria
Helminthosporium
Setosphaeria
Venturia
Blumeriella
Coccomyces
Diplocarpon
Botryotinia
Botrytis
Ciboria
Dumontinia
Monilinia
Sclerotinia
Rhabdocline
Dasyscyphus
Pseudevernia
Usnea
Verticillium
Colletotrichum
Ampelomyces
Trichothecium

După forma şi structura lor, corpurile sporifere sunt de trei tipuri:
cleistoteciu, periteciu şi apoteciu (Fig. 14).
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Ciclul biologic al ciupercilor Ascomycota cuprinde, în general, un
stadiu anamorf (asexuat, imperfect) şi un stadiu teleomorf (sexuat,
perfect).
Pentru clasificarea ciupercilor Ascomycota se iau în considerare
următoarele caractere: procesul formării ascelor; morfologia şi structura
acestora; modul de aranjare a ascelor în corpul sporifer; mecanismul de
eliberare a ascosporilor; datele biochimice, genetice şi, mai ales, de biologie
moleculară. Pe baza acestor caractere, încrengătura Ascomycota (Tab. 10)
cuprinde 7 clase, dintre care sunt acceptate 6, precum: Ascomycetes,
Saccharomycetes, Schizosaccharomycetes şi Taphrinomycetes (Kirk şi
colab., 2001).
Ciuperci Taphrinomycetes
Clasa Taphrinomycetes are un ordin (Taphrinales), două familii
(Protomycetaceae şi Taphrinaceae), 6 genuri şi 115 specii. Familia
Taphrinaceae cuprinde un singur gen (Taphrina) cu 95 de specii parazite,
capabile să sintetizeze chinone (fitohormoni) care determină gale,
hiperplazii pe organele atacate. Miceliul este subcuticular sau subepidermal
şi este format din celule dicariotice ascogene, care predomină în ciclul
biologic. Ascele sunt libere, cilindrice, sunt susţinute de o celulă bazală şi
se formează pe suprafaţa organelor atacate. Între asce nu există ţesuturi.
Într-o ască se formează câte 8 ascospori unicelulari, hialini, elipsoidali sau
sferici, care au capacitatea de a înmuguri în aceasta (Fig. 13b). Aceste specii
nu prezintă organe de înmulţire (conidii) asexuată (Kirk şi colab., 2001).
Dintre speciile genului Taphrina, mătură de vrăjitoare produc
speciile T. carpini pe carpen (Carpinus betulus), T. cerasi pe cireş (Cerasus
avium) şi vişin (Cerasus vulgaris). Taphrina coerulescens produce
băşicarea frunzelor de stejar (Quercus), iar T. populina (sin. T. aurea) a
frunzelor de plop (Populus).
Ciuperci Ascomycetes
Clasa Ascomycetes cuprinde ciupercile ascomicete care au ascele
grupate în corpuri sporifere (cleistoteciu, periteciu sau apoteciu) şi care se
înmulţesc asexuat prin conidii. Stadiul sexuat este reprezentat de ască cu
ascospori. Această clasă cuprinde 12 subclase, 50 de ordine, 175 de familii,
3328 de genuri şi 32325 de specii saprofite sau parazite (Kirk şi colab.,
2001).
Ordinul Eurotiales cuprinde specii care au corp sporifer
cleistotecial, mic, solitar, rar absent şi stadiul anamorf reprezentat de conidii
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care se formează pe conidiofor. Ascele sunt saciforme sau clavate şi conţin
ascospori aseptaţi. Dintre genurile caracteristice din acest ordin menţionăm
Aspergillus şi Penicillium (mucegai verde-albăstrui). Ciupercile Eurotiales
se întâlnesc pe sol şi pe material vegetal (Kirk şi colab., 2001).
Ordinul Erysiphales cuprinde o familie (Erysiphaceae), cu 494 de
specii parazite obligate, care au cleistoteciu (monoasc sau poliasc) solitar
sau dispus în grup. Ţesuturile interascale lipsesc, iar ascele conţin ascospori
uni-celulari, elipsoidali sau ovoizi (Kirk şi colab., 2001).
Stadiul asexuat este reprezentat de conidiofor cu conidii de tip
Oidium, Ovulariopsis, Oidiopsis şi Pseudoidium (Fig. 11). Miceliul şi
sporulaţia ciupercii au culoare albă şi/sau cenuşie, precum făină, ceea ce
deter-mină denumirea bolii de făinare. În timpul iernii, supravieţuiesc prin
miceliul de rezistenţă şi/sau cleistotecii (Fig. 15).
Combaterea chimică a făinărilor la plante se realizează cu diferite
produse, care se aplică în timpul repausului vegetativ (la plantele lemnoase)
şi în timpul perioadei de vegetaţie.
Speciile din familia Erysiphaceae pot fi distruse în natură, de
ciuperca hiperparazită Ampelomyces quisqualis (fam. Incertae sedis, ord.
Incertae sedis; tab. 10) care descompune miceliul şi sporulaţia.
Ordinul Hypocreales cuprinde 6 familii (Clavicipitaceae,
Hypocreaceae, Nectriaceae etc.), 117 genuri, cu 654 de specii care au
ascele în periteciu sau mai rar în cleistoteciu. Ţesuturile corpurilor sporifere
sunt cărnoase şi, frecvent, sunt colorate strălucitor. Ascele sunt ± cilindrice
şi conţin ascospori variaţi ca formă, culoare, mărime şi număr de celule, în
raport de specie. În corpul sporifer, printre asce se găsesc parafize. Ordinul
Hypocreales cuprinde specii saprofite sau specii parazite (Tab. 10) pe
plante (Kirk şi colab., 2001).
Ordinul Ophiostomatales cuprinde 2 familii, 6 genuri, cu 110
specii, care au corpul sporifer peritecial şi rar cleistotecial (Tab. 10).
Ţesuturile interascale sunt absente, iar ascele sunt mici şi conţin ascospori
hialini, în general aseptaţi. Se întâlnesc pe diferite substraturi (plante,
artropode etc.) şi sunt cosmopolite (Kirk şi colab., 2001).
Ordinul Phyllachorales cuprinde ciuperci, care au corp sporifer
peritecial. Ţesuturile interascale sunt reprezentate de parafize, iar ascele ±
cilindrice conţin ascospori în general hialini şi aseptaţi. Stadiul anamorf
(conidian) este variat (picnidii, acervuli, conidiofori izolaţi etc.). Sunt specii
saprofite sau parazite (Tab. 10) pe ţesuturi vegetale şi sunt cosmopolite
(Kirk şi colab., 2001).
Ordinul Diaporthales cuprinde ciuperci (447 specii) care au corp
sporifer peritecial, prevăzut cu un gât mai mult sau mai puţin alungit, care
iese la suprafaţa substratului. La extremitatea gâtului periteciului se află un
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por de deschidere prin care se eliberează ascosporii. Ţesuturile interascale
sunt absente, iar ascele conţin ascospori foarte variaţi. Stadiul conidian este
de diferite tipuri. Sunt specii saprofite sau parazite (Tab. 10) pe plante şi
sunt cosmopolite (Kirk şi colab., 2001).
Ordinul Capnodiales cuprinde numeroase specii care formează
peritecii mici. Ţesuturile interascale lipsesc, iar ascele sunt ovoide până la
saciforme şi conţin ascospori hialini şi septaţi transversal. Stadiul conidian
(anamorf) este foarte variat. Sunt specii saprofite sau parazite (Tab. 10) pe
ţesuturi vegetale şi sunt cosmopolite (Kirk şi colab., 2001).
Ordinul Myriangiales cuprinde specii care prezintă: hife
parenchimatice de consistenţă diferită; asce sferice, sesile dispuse într-o
cameră loculară; ascospori hialni până la bruni, septaţi transversal sau
muriformi şi sporulaţie conidiană în acervul. În cadrul ordinului se disting 3
familii, 17 genuri, cu 96 de specii (Kirk şi colab., 2001).
Ordinul Rhytismatales cuprinde specii care au corp sporifer
apotecial imersat în stromă şi care eliberează sporii la suprafaţă longitudinal
sau radiar. În apoteciu există parafize simple şi asce cilindrice, cu ascospori
hialini, unicelulari, adesea alungiţi şi acoperiţi cu un strat de mucus.
Stadiul anamorf (conidian) este reprezentat de picnidii, acervuli,
conidiofori izolaţi cu conidii etc. Sunt specii saprofite sau parazite pe plante
(Tab. 10) şi sunt cosmopolite (Kirk şi colab., 2001).
Ordinul Pleosporales cuprinde ciuperci (1447 specii) care au corp
sporifer peritecial şi mai rar cleistotecial, cu perete negru şi care se deschide
la suprafaţă printr-o ostiolă, prevăzută, la unele specii, cu peri. În corpul
sporifer se găsesc pseudoparafize şi asce ± cilindrice care conţin ascospori
septaţi, acoperiţi adesea cu o teacă gelatinoasă.
Stadiul anamorf (conidian) este foarte variat şi este reprezentat de
picnidii, acervuli, conidiofori izolaţi cu conidii etc. Sunt specii saprofite sau
parazite pe plante (Tab. 10 ) şi sunt cosmopolite (Kirk şi colab., 2001).
Ordinul Helotiales cuprinde ciuperci (2022 specii), care au corp
sporifer apotecial, sesil sau pedunculat, sub formă de cupă sau disc, rareori
convex. În apoteciu se găsesc parafize simple şi asce cilindrice prevăzute cu
un por apical, delimitat de un inel. Ascosporii sunt mici, unicelulari sau
septaţi, în general netezi. Datele de biologie moleculară sunt insuficiente şi
nu pot elucida relaţiile filogenetice în cadrul ordinului. Acest ordin (Tab. 9)
cuprinde specii saprofite, specii parazite pe plante şi specii care formează
simbioze în licheni (Kirk şi colab., 2001).
Ordinul Lecanorales cuprinde licheni (5419 specii), care au tal
foarte variat şi corp sporifer apotecial. În apoteciu se gă-sesc parafize şi
asce unitunicate care conţin ascospori. Stadiul anamorf este reprezentat de
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picnidie (Kirk şi colab., 2001). Aceste specii se întâlnesc pe diferite
substraturi.
Ciuperci Basidiomycota
Încrengătura Basidiomycota cuprinde cele mai evoluate ciuperci,
care prezintă în ciclul de dezvoltare miceliu primar (haploid) de scurtă
durată şi miceliu secundar (dicariotic) de lungă durată, prevăzut cu sept
dolipor.
Principalul organ sporifer al ciupercilor Basidiomycota este
bazidia pe care se formează bazidiospori şi care este similară cu asca de la
ascomicete. După structură şi modul de formare, se disting două tipuri generale de bazidii: holobazidii şi fragmobazidii (Fig. 17).
Clasificarea bazidiomicetelor se face în funcţie de modul de
formare a bazidiilor şi bazidiosporilor, forma exterioară a corpurilor de
fructificare (carpozoamelor, bazidiocarpilor), caracterele regiunii himeniale,
caracteristicile ciclului biologic şi ale sporilor de rezistenţă etc.
Încrengătura Basidiomycota cuprinde 4 clase, 33 ordine, 130
familii, 1353 genuri, cu 29914 specii. Dintre aceste clase, numai
Basidiomycetes, Uredinomycetes şi Ustilaginomycetes cuprind specii
cosmopolite (Kirk şi colab., 2001).
Ciuperci Basidiomycetes
Clasa Basidiomycetes cuprinde 16 ordine, 112 familii, 1037
genuri, cu 20391 de specii (Kirk şi colab., 2001), care au carpozoame de
forme şi mărimi diferite, prevăzute cu o regiune himenială denumită
himeniu.
Ordinul Polyporales cuprinde ciuperci care au carpozoame de
consistenţă diferită (lemnoasă, suberoasă sau coriacee, rareori cărnoasă) şi
foarte variate ca formă şi mărime (Kirk şi colab., 2001). Regiunea himenială
poate fi netedă, zbârcită, ţepoasă, tubulară sau sub formă de lame dispuse
radiar (Pârvu, 1999).
Ordinul Russulales cuprinde 11 familii (Bondarzewiaceae,
Hericiaceae, Russulaceae, Stereaceae etc.), 64 genuri, cu 1709 specii, care
sunt ectomicorizante, saprofite sau parazite pe arbori, epigee sau parţial
hipogee şi cosmopolite (Tab. 11).
Ordinul Agaricales cuprinde numeroase ciuperci (9387 specii),
care au regiunea himenială, în general, sub formă de lame (Tab.11). Sunt
micorizante, saprofite sau rareori parazite pe plante sau alte ciuperci, sunt
comestibile, necomestibile sau otrăvitoare şi sunt cosmopolite (Kirk şi
colab., 2001).
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Ciuperci Ustilaginomycetes
În clasa Ustilaginomycetes (Tab. 11) sunt cuprinse 10 ordine
(Entylomatales, Exobasidiales, Tilletiales, Ustilaginales şi altele), cu
1464 specii de ciuperci care produc boli la plante. Aceste bazidiomicete
prezintă spori de rezistenţă şi de propagare denumiţi teliospori. Teliosporii
pot fi solitari, în perechi sau dispuşi în grămezi (sori). Prin germinarea
sporilor de rezistenţă se formează bazidie (întreagă sau fragmentată) cu
bazidiospori (Kirk şi colab., 2001).
Ordinul Exobasidiales cuprinde ciuperci parazite pe plante
antofite (Ericaceae, Empetraceae, Lauraceae etc.) şi care nu au teliospori.
Bazidiile acoperă suprafaţa ţesuturilor vegetale parazitate, pe care se
formează gale (Kirk şi colab., 2001).
Ordinul Entylomatales cuprinde ciuperci care nu au haustori şi
care formează teliospori, intercelular, în ţesuturile plantei gazdă. Teliosporii
rămân închişi în ţesuturile plantei gazdă şi devin liberi numai după
putrezirea acestora.
Ordinul Tilletiales cuprinde o singură familie (Tilletiaceae), 7
genuri, cu 179 de specii care produc boli la plante (Kirk şi colab., 2001).
Cel mai comun gen este Tilletia care cuprinde specii ce produc mălură.
Speciile de Tilletia prezintă teliospori care prin germinare formează bazidie
întreagă (holoba-zidie) cu bazidiospori dispuşi apical (Vánky, 2002).
Ordinul Ustilaginales cuprinde 12 familii cu 672 specii care
produc boli foarte comune (tăciuni), la plante cultivate şi spontane. Prin
germinarea sporilor de rezistenţă (teliosporilor) se formează bazidie
fragmentată cu bazidiospori sau bazidie întreagă. Sporii se formează în
organele atacate ale plantelor sau pe plantă. Un gen comun din acest ordin
este Ustilago care cuprinde 230 de specii parazite pe Gramineae cultivate
şi spontane (Vánky, 2002).
Ciuperci Uredinomycetes
Clasa Uredinomycetes (Tab. 11) cuprinde 5 ordine (Microbotryales, Septobasidiales, Uredinales şi altele), 195 de genuri, cu 8057 de
specii (Kirk şi colab., 2001).
Ordinul Uredinales (Pucciniales) cuprinde 6929 de specii de
ciuperci parazite obligat care determină rugini la plante cultivate şi
spontane. Miceliul acestor specii este, în general, endoparazit intercelular şi
formează frecvent haustori, care absorb substanţele din corpul plantelor.

77

Ciupercile Uredinales formează până la 5 tipuri de spori, care se
notează cu cifre romane (0-IV), precum: picnospori sau picnidiospori (0),
ecidiospori (I), uredospori (II), teleutospori (III) şi bazidiospori (IV).
Picnosporii (picnidiosporii) sunt spori uninucleaţi, de propagare şi
se formează în picnidie, pe miceliul primar. Ecidiosporii se formează în
ecidie, pe miceliu secundar şi generează prin germinare miceliu de acelaşi
tip. Ei se formează în coloane (catene), în ecidie, au peretele celular subţire
şi verucos. Cei mai mari ecidiospori sunt la vîrful ecidiei, iar cei mai mici şi
cei mai tineri sunt situaţi la bază, pe miceliul secundar.
Uredosporii se formează în grămezi denumite uredosor şi sunt
spori de vară care au rol de propagare. În general, uredosporii sunt
unicelulari, pedicelaţi, caduci, cu perete celular pigmentat şi echinulat şi cu
doi sau mai mulţi pori germinativi (Săvulescu, 1953).
Teleutosporii se formează în grămezi denumite teleutosori (telia) şi
sunt spori de rezistenţă ai ciupercii. Prin germinare, teleutosporii formează
bazidie fragmentată cu bazidiospori. Teleutosporii pot fi unicelulari, bicelulari sau pluricelulari, pedicelaţi sau sesili şi au perete celular gros, pigmentat
şi ornamentat (Fig. 17).
Uredinalele la care se întâlnesc cele 5 tipuri de spori se numesc
macrociclice sau cu ciclul complet. Cele la care lipsesc mai multe forme
sau una se numesc microciclice sau cu ciclul incomplet.
Uredinalele se pot dezvolta pe o singură plantă gazdă şi se numesc
specii autoice; cele care au gazdă intermediară pe care se formează faza ecidiană (picnosporii şi ecidiosporii) şi gazda definitivă pe care se formează
uredospori şi/sau teleutospori se numesc heteroice (Kirk şi colab., 2001).
Pe baza diferitelor caractere (morfologice, fiziologice, biochimice,
genetice, de biologie moleculară) ale miceliului şi sporulaţiei, ciupercile
Uredinales (Tab. 11) sunt grupate în 13 familii, precum Cronartiaceae,
Melampsoraceae, Phragmidiaceae, Pucciniaceae, Uropyxidaceae şi
altele (Cummins şi Hiratsuka, 2003).
Tabelul 11
Ciuperci Basidiomycota
(după: Kirk şi colab., 2001; www.indexfungorum.org/Names/Names.asp)
Clasa
Basidiomycetes

Ordinul
Polyporales

Familia
Fomitopsidaceae

Ganodermataceae

Genul
Daedalea
Laetiporus
Fomitopsis
Piptoporus
Ganoderma
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Meruliaceae
Polyporaceae

Russulales
Boletales
Agaricales

Sparassidaceae
Bondarzewiaceae
Hericiaceae
Stereaceae
Coniophoraceae
Paxillaceae
Fistulinaceae
Marasmiaceae
Pleurotaceae
Pluteaceae
(Amanitaceae)
Schizophyllaceae
Strophariaceae

Ustilaginomycetes

Uredinomycetes

Exobasidiales
Ustilaginales
Tilletiales
Urocystidiales
Entylomatales
Microbotryales
Uredinales
(Pucciniales)

Exobasidiaceae
Ustilaginaceae
Tilletiaceae
Urocystidaceae
Entylomataceae
Microbotryaceae
Pucciniaceae

Uropyxidaceae
Phragmidiaceae
Cronartiaceae
Melampsoraceae
Pucciniastraceae
Coleosporiaceae

Merulius
Fomes
Polyporus
Trametes
Sparassis
Heterobasidion
Hericium
Stereum
Serpula
Paxillus
Fistulina
Armillaria
Falmmulina
Pleurotus
Amanita
Schyzophyllum
Hypholoma
Pholiota
Exobasidium
Ustilago
Tilletia
Urocystis
Entyloma
Sphacelotheca
Uromyces
Puccinia
Gymnosporangium
Cumminsiella
Tranzschelia
Phragmidium
Cronartium
Melampsora
Melampsorella
Chrysomyxa
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4. Clasificarea antofitelor parazite
Antofitele parazite produc boli denumite antofitoze. În funcţie de
gradul de parazitism pe care-l prezintă, antofitele parazite se împart în două
grupe mari: semiparazite (hemiparazite) şi holoparazite.
Antofitele semiparazite au pigmenţi asimilatori şi pot sintetiza
substanţele organice necesare creşterii şi dezvoltării lor, pe seama sevei
brute pe care o iau de la plantele gazdă. Antofitele holoparazite nu prezintă
pigmenţi asimilatori. Ele folosesc substanţe organice pe care le iau de la
plantele gazdă (Pârvu, 1996).
Cele mai comune plante hemiparazite aparţin genurilor Thesium,
Viscum, Loranthus, Melampyrum şi Rhinanthus, din încrengătura
Magnoliophyta (Angiospermae), regnul Plantae (Popescu, 2009;
http://www.itis.gov). Dintre antofitele holoparazite, cele mai comune specii
aparţin genurilor Cuscuta, Orobanche şi Lathraea (Tab. 12).
Tabelul 12
Încadrarea sistematică a unor antofite parazite
(după: Popescu, 2009; http://www.itis.gov)
Clasa
Magnoliopsida (Dicotyledonatae)

Subclasa
Asteridae

Rosidae

Ordinul
Solanales

Familia
Cuscutaceae

Genul
Cuscuta

Scrophulariales

Orobanchaceae

Orobanche
Lathraea

Santalales

Loranthaceae
Viscaceae

Loranthus
Viscum
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