
 8. Bolile plantelor ornamentale 
 

8.1. Rosa spp. 
Trandafirul 

 
Apple mosaic virus 

Mozaicul trandafirului 
 

Simptome. Pe frunze apar pete decolorate, galbene-verzui sau 
galbene-deschis, dispuse de-a lungul nervurii mediane şi în jurul nervurilor 
laterale (Fig. 147). Adesea se constată şi o deformare a foliolelor atacate. 
Bobocii plantelor bolnave se dezvoltă slab, iar florile se decolorează uneori. 

 

 
 

Fig. 147. Frunză de trandafir atacată de Apple mosaic virus. 
 

Agentul patogen. Apple mosaic virus parazitează diferite specii de 
plante: mărul (Malus domestica), piersicul (Persica vulgaris), prunul (Pru-
nus domestica), trandafirul (Rosa spp.) şi altele (Pop, 1988). Apple mosaic 
virus face parte din genul Ilarvirus (Tab. 5) şi are particule izodiametrice 
(Fig. 3), care conţin ARNmc.  
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Virusul se transmite prin altoire şi prin intermediul unor specii de 
nematozi şi acarieni. 

Profilaxie şi terapie. Pentru prevenire şi combatere, se recoman-
dă: igiena culturală; folosirea de altoi şi portaltoi sănătos; obţinerea de plan-
te libere de virus, prin culturi meristematice. 

 
Agrobacterium radiobacter pv. tumefaciens 

Cancerul bacterian al trandafirului 
 

Simptome. Boala se manifestă pe rădăcini, colet şi tulpină, prin 
apariţia unor excrescenţe cu suprafaţa neregulată. În general, sunt atacate 
plantele mature. Trandafirii atacaţi prezintă creştere încetinită, vitalitate 
scăzută, iar aparatul foliar, butonii florali şi florile sunt de slabă calitate 
(Fig. 148). 

 

 
 

Fig. 148. Cancer pe trandafir produs Agrobacterium radiobacter pv. 
tumefaciens. 
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Agentul patogen. Agrobacterium radiobacter pv. tumefaciens 
(sin.  Agrobacterium tumefaciens) face parte din familia Rhizobiaceae, 
ordinul Rhizobiales (Tab. 6) şi se prezintă sub formă de bastonaş (1,5-3,0 x 
0,8 µm), cu un cil polar (Fig. 1).  

Agentul patogen pătrunde în plante numai prin răni. Pe mediul de 
cultură formează colonii (după 2-3 zile) mici, circulare, uşor bombate, care 
sunt lucioase (Pârvu, 2004). 

Bacteria trăieşte în sol şi poate infecta plantele prin leziuni mici. 
Agentul patogen pătruns în plantă determină transformarea unei celule 
normale în celulă tumorală. Capacitatea de a forma tumori este dependentă 
de prezenţa unui plasmid mare Ti (inductor de tumori) în celula bacteriană. 
După transformare, celula tumorală se multiplică şi formează tumori cu 
suprafaţă neregulată. Răspândirea cancerului bacterian este favorizată de 
prezenţa nematozilor. De asemenea, s-a observat că această bacterioză este 
favorizată de solurile umede şi grele şi de excesul de îngrăşăminte azotate. 

Prevenire şi combatere. Pentru prevenirea şi combaterea 
cancerului bacterian la trandafir se recomandă: îndepărtarea din cultură a 
plantelor atacate (Böhmer şi Wohanka, 1999); evitarea excesului de 
îngrăşăminte cu azot; dezinfectarea uneltelor folosite la lucrările de 
întreţinere; stropiri cu emulsii cu efect bactericid (Marinescu şi colab., 
1988). 
 

Podosphaera pannosa  
Făinarea trandafirului 

 
Boala este răspândită în toate ţările unde se cultivă trandafirul 

(Rosa spp.).  
Simptome. Făinarea trandafirului se manifestă pe frunze, pe 

ramurile tinere, pe boboci şi chiar pe fructe, în toată perioada de vegetaţie a 
plantei gazdă (Fig. 149). Pe ambele feţe ale frunzelor atacate, apar pete 
diferite ca formă şi mărime, de culoare albă, formate din miceliul, 
conidioforii şi conidiile ciupercii. Ţesuturile din dreptul petelor suferă un 
proces de necroză, iar frunzele se răsucesc şi se usucă. Ramurile tinere 
atacate sunt acoperite de o pâslă miceliană groasă, compactă, albicioasă la 
început, apoi gălbuie. În miceliul de pe ramuri, toamna, se diferenţiază 
cleistoteciile ciupercii, care se prezintă sub forma unor puncte mici, brune. 
Ramurile atacate nu se lignifică complet şi nu rezistă la gerurile din timpul 
iernii.  

Bobocii florali afectaţi sunt acoperiţi de miceliul albicios, rămân 
mai mici şi nu mai formează flori. Alteori, florile atacate sunt mici, defor-
mate şi cu petalele pătate. 
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Boala este favorizată de vremea caldă şi umedă, de aşezarea 
plantelor în locuri închise, neaerisite, lipsite de lumină, de schimbările 
bruşte de temperatură, de solurile uscate etc. De asemenea, excesul de azot 
favorizează dezvoltarea făinării la trandafiri (Wagner, 2002). 

 

 
 

Fig. 149. Podosphaera pannosa: 
a. frunză cu făinare; b. boboci florali cu făinare. 

 
Agentul patogen. Podosphaera pannosa (sin. Sphaerotheca pa-

nnosa var. rosae) aparţine familiei Erysiphaceae (ord. Erysiphales; tab. 
10). Stadiul conidian (Oidium leucoconium) are conidii unicelulare, hialine, 
cilindrice, de 24-27 x 15-18 µm (Fig. 150). Cleistocarpii sunt sferici (94-
125 µm), negricioşi şi conţin o singură ască ovoidă (72-86 x 60-70 µm), cu 
8 ascospori unicelulari (23-30 x 13-16 µm) şi elipsoidali (Rădulescu şi 
Rafailă, 1970). De la un an la altul, se transmite prin cleistotecii şi prin 
miceliul de rezistenţă localizat în ramuri (Pârvu, 2000). 

După separarea de gazdă, conidiile sunt foarte sensibile la 
condiţiile de mediu. Ele nu sunt adaptate pentru o supravieţuire de lungă 
durată şi îşi pierd capacitatea germinativă în mai puţin de 24 de ore. 
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Fig. 150. Podosphaera pannosa: conidiofor (a); conidii (b). 
 
Soiurile de trandafir din cultură prezintă rezistenţă diferită la 

făinare. Dintre teahibrizi sunt sensibile la făinare soiurile: Baccara, 
Cardinal, Super Star, Versailles. Dintre floribunde şi trandafirii de peisaj 
sunt sensibili Foc de tabără, Swany şi Auriu de Cluj, iar dintre trandafirii 
urcători Danse du Feu, Dorothy Perkins, New Dawn etc. (Pârvu, 2004). 

Un micoparazit important care limitează atacul de făinare la 
trandafir este Ampelomyces quisqualis (Fig. 151). Prima încercare de a 
folosi hiperparazitul Ampelomyces quisqualis (sin. Cicinnobolus cesatii) în 
combaterea făinărilor a fost făcută de Yarwood (Braun, 1987). 
Ampelomyces quisqualis prezintă picnidii piriforme sau globuloase, fără 
ostiolă, deşi uneori par papilate. Conidiile (5–9  2–4 m) sunt hialine sau 
maro pal, netede, fără septe, cu vârfurile rotunjite, drepte sau uşor curbate 
(Ellis şi Ellis, 1988).  
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Picnidiile au formă diferită, în funcţie de organul ciupercii pe care 
îl parazitează. Picnidiile piriforme (50-110 x 30-60 µm) de A. quisqualis se 
dezvoltă în conidioforii de Podosphaera pannosa, cele fusiforme (50-100 x 
20-50 µm) în hife, iar cele sferice (80-110 µm) în cleistoteciile parazitate. 
Formarea cleistoteciilor de Podosphaera pannosa este afectată de 
micoparazitul A. quisqualis (fam. Incertae sedis; ord. Incertae sedis; tab. 
10). 
 

 
 

Fig. 151. Ampelomyces quisqualis: 
conidii de Podosphaera pannosa (a) şi picnidii de Ampelomyces quisqualis 

(b); (coloraţie cu fucsină acidă/imagine la microscop optic). 
 

Micoparazitul A. quisqualis supravieţuieşte sub formă de picnidii. 
Când plouă, picnosporii sunt expulzaţi din picnidii şi sunt dispersaţi de 
picăturile de ploaie în alte colonii de Podosphaera pannosa pe care le 
parazitează. Infecţia este favorizată de temperaturi cuprinse între 20-30°C. 
Micoparazitul penetrează direct pereţii hifelor, conidioforilor şi 
cleistoteciilor imature, dar poate fi incapabil să infecteze cleistoteciile 
mature (Falk şi colab., 1995). 
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Din ciuperca Ampelomyces quisqualis s-a obţinut produsul 
Ampelomicin, care a fost eficient în combaterea făinărilor (Baicu şi Şesan, 
1996). 

Profilaxie şi terapie. Prevenirea făinării la trandafir se poate 
realiza prin aplicarea următoarelor măsuri: tăierea şi arderea lăstarilor 
atacaţi; strângerea şi arderea frunzelor bonave; aplicarea în mod echilibrat a 
îngrăşămintelor cu azot; cultivarea de soiuri de trandafir rezistente 
(Luchian, Foc de tabără şi altele). Un rol important în limitarea atacului de 
făinare la trandafir are micoparazitul A. quisqualis. 

În ceea ce priveşte combaterea făinării la trandafir, pe lângă 
măsurile de igienă culturală, interesante sunt metodele tradiţionale, care 
presupun folosirea pentru stropitul plantelor bolnave a unei soluţii obţinute 
din 5–10 g praf de copt la 1 l de apă sau a ceaiului de isop (Hyssopus 
officinalis) (Wagner, 2002). 

În timpul perioadei de vegetaţie, se vor face tratamente chimice cu 
diferite fungicide, precum: Systhane 12,5 CE (miclobutanil 125 g/l) 0,05%; 
Mirage 45 EC (procloraz 450 g/l) 0,10%; Saprol 190 EC (triforin 190 g/l) 
0,10% ; Afugan EC (pirazofos 30 %) 0,10 % şi altele, care se repetă la 
interval de 15 zile (1, 19). De asemenea, în timpul repausului vegetativ se 
aplică tratamente chimice cu Zeamă sulfocalcică (sulf ca polisulfură 12 %) 
10 %. 

Pentru combaterea făinării la trandafir se recomandă, de asemenea, 
tratamente cu produse antibiotice (Polyoxin 0,025%, Trichothecin 0,02%, 
Polymicin 0,0025%, Phytobacteriomycin 0,0025% etc.) (Marinescu şi 
colab., 1988). 
 

Diplocarpon rosae 
Pătarea neagră a frunzelor la trandafir 

 
Această specie produce pete negre, pe frunzele de trandafir. Este o 

boală destul de frecventă şi păgubitoare. 
Simptome. Pe frunzele de trandafir (Rosa spp.) atacate, apar pete 

circulare, de 3-10 mm în diametru, de culoare negricioasă-violacee. Petele 
foliare sunt vizibile mai ales pe faţa superioară a limbului. Ele nu au contur 
precis şi se dezvoltă radiar, în jurul punctului de infecţie (Fig. 152). 

Pe suprafaţa petelor foliare, se observă mici proeminenţe negri-
cioase – acervuli subcuticulari – formate din miceliul şi sporulaţia ciupercii 
(Pârvu, 2000). Datorită atacului, frunzele bolnave cad de timpuriu, iar 
plantele formează puţine flori. 
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Fig. 152. Frunză atacată de Diplocarpon rosae. 
 

Agentul patogen. Diplocarpon rosae (fam. Dermateaceae, ord. 
Helotiales; tab. 10) are miceliul de culoare brună şi formează strome mici 
pe care, subcuticular, se dezvoltă sporulaţia conidiană (Marssonina rosae) 
grupată în acervul. 

Apoteciile ciupercii se formează în frunzele moarte, căzute pe 
pământ şi ajung la maturitate în primăvara următoare. Ele conţin asce cu 8 
ascospori bicelulari, hialini, de 20-25 x 5-6 µm. Acest stadiu nu se întâl-
neşte frecvent în natură. 

Pătarea neagră a trandafirului se întâlneşte mai intens, în anii 
ploioşi, pe plantele slab hrănite. Carenţa de potasiu a solului sensibilizează 
plantele la atacul pătării negre. Soiurile de trandafir prezintă rezistenţă 
diferită la atacul ciupercii. Dintre soiurile rezistente la pătare neagră 
menţionăm: Emeraude d’ Or şi First Prize (din grupa teahibrizilor); Foc de 
tabără, Lavender Dream, Nozomi, Swany etc. (dintre floribunde şi 
trandafirii de peisaj); Danse du Feu, New Dawn etc. (dintre cei urcători) 
(Wagner, 2002). 
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Dintre soiurile sensibile la pătare neagră amintim Fire King şi 
Konfetti (Pârvu, 2004). 

Profilaxie şi terapie. Prevenirea şi combaterea se realizează prin 
diferite măsuri. Dintre măsurile preventive, deosebit de importante sunt: 
adunarea şi distrugerea frunzelor atacate, la sfârşitul perioadei de vegetaţie; 
cultivarea de soiuri rezistente de trandafir etc. 

Combaterea chimică se realizează cu diferite fungicide: Systhane 
12,5 CE (miclobutanil 125 g/l) 0,05%; Systhane 12 E (miclobutanil 125 
g/l) 0,05%; Mirage 45 EC (procloraz 450 g/l) 0,10 % etc. (Anonymous, 
2004).  
 

Botrytis cinerea 
Putregaiul (mucegaiul) cenuşiu 

 
Simptome. Putregaiul cenuşiu se manifestă pe toate organele 

supraterane ale plantelor de trandafir. Cel mai păgubitor este atacul pe 
frunze, muguri florali şi flori (Fig. 153). Organele atacate de agentul 
patogen se brunifică şi treptat sunt acoperite de sporulaţia formată din 
conidiofori şi conidii. 

Cel mai frecvent atacate de putregaiul cenuşiu sunt soiurile de 
trandafir cu multe petale şi cele cu petale fine şi subţiri. Excesul de azot din 
sol sensibilizează plantele la atacul ciupercii (Falk şi colab., 1995). 

Agentul patogen. Putregaiul (mucegaiul) cenuşiu la trandafir este 
determinat de ciuperca Botrytis cinerea (fam. Sclerotiniaceae, ord. 
Helotiales; tab. 10). 

Miceliul acestei specii este alcătuit din hife pluricelulare, 
ramificate, cu celule prozenchimatice, hialine, dispuse cap la cap. Acest 
miceliu este ectofit, dar poate pătrunde în ţesuturile gazdei până la vasele 
conducătoare. Pe miceliu se diferenţiază conidiofori lungi, bruni, septaţi şi 
ramificaţi monopodial la partea superioară (Fig. 154). Ultimele ramificaţii 
ale conidioforului prezintă sterigme pe care se formează conidii ovoide, 
unicelulare, mai ascuţite la unul din capete, colorate în brun, de 9-12 x 6,5-
10 µm (Fig. 155).  

Conidiile se prind cu partea mai ascuţită pe conidiofor. Ele sunt 
numeroase şi conferă părţii terminale a conidioforului aspectul unui 
ciorchine (Pârvu, 2004). 

Conidiile speciilor de Botrytis sunt considerate, de obicei, organe 
de propagare, cu viaţă scurtă, dar există dovezi că, în anumite condiţii, chiar 
şi acestea pot asigura supravieţuirea speciei (Pârvu, 1993). Suprafaţa coni-
diilor prezintă numeroase echinulaţii (Fig. 155). 
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Fig. 153. Botrytis cinerea: 
floare de trandafir cu putregai cenuşiu şi floare sănătoasă (roşie). 

 

 
 

Fig. 154. Botrytis cinerea: 
conidiofor cu conidii (coloraţie cu fucsină acidă;imagine la optic). 
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Fig. 155. Botrytis cinerea: 
conidie (imagine la microscop electronic scanning). 

 

 
 

Fig. 156. Botrytis cinerea: 
colonie cu sporulaţie cenuşie şi scleroţi negri, pe mediul Czapek-agar. 
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Pe mediul de cultură, ciuperca formează miceliu, sporulaţie şi 
scleroţi negri lamaturitate (Fig. 156). 

De la un an la altul, ciuperca se transmite prin miceliul de rezis-
tenţă şi scleroţii de pe organele plantelor atacate. În timpul perioadei de 
vegetaţie, agentul patogen se propagă prin conidii. 

Profilaxie şi terapie. Pentru combaterea agentului patogen, se 
recomandă o serie de măsuri preventive, precum: adunarea şi distrugerea 
frunzelor, florilor şi ramurilor atacate; folosirea de soiuri rezistente în 
cultură. 

Pentru combaterea biologică a ciupercii Botrytis cinerea se 
foloseşte ciuperca hiperparazită Trichoderma viride (Fig. 157). Hiper-
parazitul este una dintre cele mai răspândite ciuperci din sol, fiind citată din 
diferite habitate: zonele nordice extreme, zonele alpine, zonele tropicale. 
Specia este deseori confundată cu alte specii ale genului. Ea a fost izolată 
din lemn putred, sol, cariopse de grâu depozitate, ovăz, orz, arahide, tomate, 
cartofi, citrice (Samson şi Van Reenen-Hoekstra, 1988). 

 

 
 

Fig. 157. Trichoderma viride: 
a. colonie pe mediu Czapek-agar; b. conidiofor; c. conidii. 

 
Ciuperca Trichoderma viride (fam. Hypocreaceae, ord. Hypo-

creales; tab. 10) prezintă sporulaţie alcătuită din conidiofor şi conidii. 
Conidioforii sunt bogat ramificaţi şi au ramuri laterale relativ lungi. 
Ramificaţiile sunt adesea curbate sau sinuoase. Forma conidiilor la T. viride 
variază de la globuloase până la elipsoidale. Conidiile sunt rugoase, iar dacă 
au pereţii netezi, atunci sunt globuloase şi mai mari de 3,5 m în diametru. 
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De obicei, clamidosporii sunt prezenţi în miceliul culturilor vechi. Ei sunt 
dispuşi intercalar sau uneori terminal pe hifele miceliene, sunt globuloşi, 
hialini şi au pereţii netezi (Samson şi Van Reenen-Hoekstra, 1988). 

Pe mediul nutritiv, T. viride formează miceliu şi sporulaţie 
caracteristică (Fig. 157). Coloniile cresc repede, iniţial sunt hialine, iar apoi 
sunt albe-verzui cu zone conidiale albastre-verzui. Hipotalul este incolor. 
Temperatura optimă de dezvoltare a speciei T. viride este cuprinsă între 20 
şi 28C, cea minimă este de 0C, iar cea maximă de 30 – 37C (Samson şi 
Van Reenen-Hoekstra, 1988). 

Din Trichoderma viride s-au sintetizat mai multe produse, precum 
Trichodermin 1-5, Trichodermicin, Binab, Phior, Trichosemin 25 PTS. 
Aceste biopreparate au fost testate în combaterea ciupercii Botrytis cinerea 
de pe diferite plante gazdă, precum seminţele de fasole, soia etc. (Baicu şi 
Şesan, 1996). 

Aplicarea unei suspensii conidiene de T. viride pe viţa de vie, a 
redus cu 32 % incidenţa putregaiului determinat de Botrytis pe fructe 
(Roulston şi Lane, 1988). 

Profilaxie şi terapie. Pentru combaterea agentului patogen, se 
recomandă o serie de măsuri preventive, precum: adunarea şi distrugerea 
frunzelor, florilor şi ramurilor atacate; folosirea de soiuri rezistente în 
cultură etc. 

În timpul perioadei de vegetaţie, se aplică tratamente foliare cu 
diferite fungicide: Benlate 50 WP (benomil 50 %) 0,10 %; Ridomil 25 WP 
(metalaxil 25 %) 0,25 %; Topsin 70 PU (metil-tiofanat 70 %) 0,10 % şi 
altele (Anonymous, 2004). 
 

Elsinoë rosarum 
Antracnoza trandafirului 

 
Simptome. Atacul de antracnoză se manifestă pe toate organele 

supraterane ale plantei, însă primele simptome apar pe frunze. Pe acestea 
apar pete de culoare verde-pal la început şi apoi cenuşii în centru şi purpurii 
pe margini (Fig. 158). Ţesuturile atacate se subţiază, se desprind şi cad, iar 
frunza pare ciuruită. De obicei, petele sunt răspândite, în mod neregulat, pe 
suprafaţa frunzei. Adesea, ele se reunesc şi ocupă o suprafaţă mare, care 
determină uscarea şi căderea prematură a foliolelor.  

Pete asemănătoare cu cele de pe limbul frunzelor se formează şi pe 
peţioluri, pe caliciu şi chiar pe petale. Pe scoarţa lăstarilor se formează pete 
mici (cca. 2 mm), circulare, adâncite în substrat, de culoare brună, cu 
reflexe violet şi cu centrul cenuşiu-albicios (Săvulescu şi colab., 1969). 
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Fig. 158. Elsinoë rosarum: 
a. frunză cu antracnoză; b. conidiofori şi conidii; c. conidii. 

 
Agentul patogen. Elsinoë rosarum (fam. Elsinoaceae, ord. Myri-

angiales; tab. 10) este cunoscută şi sub denumirea de Sphaceloma rosarum. 
Ciuperca are miceliu endoparazit intercelular şi subepidermal, pe care se 
formează lagăre de conidiofori neseptaţi, hialini, de 7-142-3 m, cu 
conidii, de culoare brună, ovale sau elipsoidale, unicelulare, de 6-7,52,8-
5,5 m (Fig. 158). Sub presiunea conidioforilor şi conidiilor, epiderma se 
rupe şi se eliberează conidiile (Marinescu şi colab., 1988). 

În timpul iernii, ciuperca rezistă sub formă de strome în frunzele şi 
ramurile atacate. Antracnoza se întâlneşte pe diferite specii de Rosa şi pe 
soiuri de trandafiri cultivaţi. Sensibilitatea la atacul ciupercii este diferită în 
funcţie de specie şi soi. Speciile Rosa acicularis, R. jundzilli, R. marginata, 
R. pendulina şi R. rugosa sunt moderat sensibile (Marinescu şi colab., 
1988). 

Profilaxie şi terapie. Pentru combaterea antracnozei la trandafir se 
recomandă: măsuri de igienă culturală care constau în strângerea frunzelor 
atacate şi distrugerea lor prin ardere; cultivarea de soiuri mai rezistente; 
trata-mente chimice cu fungicide, precum: Captadin 50 PU 0,25%; 
Dithane M 45 0,20% şi altele (Pârvu, 2004). 
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 Phragmidium mucronatum  
Rugina trandafirului 

 
Boala este răspândită la soiurile şi hibrizii de trandafir, cât şi la alte 

specii ale genului Rosa. 
Simptome. Atacul se manifestă pe frunze, flori, lăstari şi fructe. Pe 

faţa superioară a frunzelor apar primăvara pete galbene (Fig. 159), în 
dreptul cărora, pe faţa inferioară se formează pustule (lagăre) portocalii, 
circulare, ce reprezintă ecidiile ciupercii (Fig. 160). 

În lunile iunie-iulie, pe frunze apar pete clorotice, unghiulare, 
izolate la început, apoi confluente. În dreptul acestor pete, pe faţa inferioară 
a frunzelor, apar uredosorii ciupercii, prăfoşi, de culoare galben-deschis. 
Mai târziu, apar hipofil teleutosorii care sunt negricioşi (Fig. 161). 

 

 
 

Fig. 159. Phragmidium mucronatum: 
pete de rugină pe frunză de trandafir. 

 
Agentul patogen. Phragmidium mucronatum (fam. Phragmi-

diaceae, ord. Uredinales; tab. 11) - cunoscută şi sub denumirea de 
Phragmidium disciflorum - este o specie autoică şi macrociclică. Picnidiile 
sunt epifile, plane, gălbui şi conţin picnospori unicelulari, hialini, de 2-3,5 x 
1,5-2,4 µm. Ecidiile sunt de tip Caeoma. Ecidiosporii sunt unicelulari, de 
20-28 x 18-21 µm, sunt sferici, elipsoidali, verucoşi.  
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Fig. 160. Phragmidium mucronatum: 
a. frunză cu uredosori; b. frunză cu teleutosori. 

 

 
 

Fig.  161. Phragmidium mucronatum: 
uredospor (imagine la microscop electronic scanning). 
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Fig. 162. Phragmidium mucronatum: 
teleutospori (imagine la microscop electronic scanning). 

 
Uredosporii sunt hipofili, unicelulari, sferici sau elipsoidali, 

verucoşi, de 15-30 x 13-20 µm (Fig. 161). Teleutosporii sunt fusiformi, 
pluricelulari (5-9 celule), de 65-110 x 28-40 µm, cu pedicel persistent şi 
tare. În partea apicală, teleutosporul prezintă un mucron (Fig. 162). 

Profilaxie şi terapie. Pentru combaterea agentului patogen, se 
recomandă măsuri preventive, precum: adunarea şi distrugerea frunzelor 
atacate; tăierea şi arderea ramurilor uscate; cultivarea de soiuri rezistente de 
trandafir. Combaterea chimică a agentului patogen se realizează prin aplica-
rea a 4-5 tratamente foliare cu diferite produse (Systhane 12,5 CE 0,05%; 
Mirage 45 EC 0,10%; Plantvax 20 EC 0,30%).  

  
8.2.Tulipa gesneriana 

Laleaua 
 

Tulip band-breaking virus  
Pătarea lalelelor 

 
Simptome. Boala afectează anumite organe sau întreaga plantă. 

Simptomele caracteristice stării de boală se manifestă mai ales pe flori şi 
frunze (Fig. 163).  
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