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INTERRELAŢII ERYSIPHACEAE — ALŢI PATOGENI;

IMPLICAŢII ÎN COMBATEREA BIOLOGICĂ

EUGENIA ELIADE

Se prezintă mai multe tipuri de relaţii între Erysiphaceae — ciu-

perci parazite la plante şi alţi agenţi fitopatogeni, anume : virusuri,

bacterii, ciuperci. Se analizează în detaliu fenomenul de micoparazitism

şi rolul micoparaziţilor în combaterea biologică a ciupercilor hiper-

parazitate. i

Este cunoscut faptul că microorganismele — bacterii, ciuperci, vi-

rusuri ■— formează în natură asociaţii caracteristice, sinergice sau anta-

goniste.

Sînt unii agenţi patogeni, cum este şi cazul erizifaceelor, care pot

convieţui pe aceeaşi plantă gazdă cu alţi patogeni, şi care se pot sau

nu influenţa reciproc.
Deosebim deci, ca şi în cazul altor ciuperci — cum sînt de pildă

uredineele, relaţii de tip indiferent (neutralism) şi de tip .antagonist.

în continuare se prezintă : relaţiile dintre erizifacee şi virusuri fi-

topatogenc, dintre erizifacee şi bacterii fitopatogene şi multiplele as-

pecte ale interrelaţiilor erysifacee — alte ciuperci.

1. Inlerrelaţii erizifacee — virusuri fitopatogene

Este un fapt cunoscut că produsele de metabolism de la numeroase

ciuperci au acţiune inhibitorie asupra virusurilor sau asupra infecţiilor
virale (B a w d e n, 1954, К 1 i n к o w s к i, 1954).

Вla 11 и у şi Oswald (1954) au arătat relaţiile dintre Sphaero-

theca humuli şi virusul mozaicului hameiului — pe frunzele de hamei.

Blumer, Stal der şi Harder (1955), Blumer (1955, 1967)

au descris corelaţiile dintre Erysiphe polyphaga ce produce făinarea

castraveţilor şi VMC, virusul mozaicului castraveţilor, — Cucumis vi-

rus 1 (Marmor cucumerinus), după observaţiile din natură şi din infecţii

experimentale. La castraveţii fără făinare simptomele infecţiei virale

apar de regulă după 5—6 zile. Dacă plantele tinere de castraveţi se in-

fectează mai întîi cu Erysiphe polyphaga şi două zile mai tîrziu cu vi-
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rus, după perioada do incubaţie, numai 20—30% din planto prezintă

simptome de mozaic.

Aceasta inhibare a infecţiei virotice prin făinare este şi mai evidentă'

dacă timpul dintre infecţia cu virus este şi mai mare. într-o experienţă

făcută în astfel de condiţii, la 50% din plante nu s-a putut constata o

infecţie virotică nici după 18 zile. în experienţele combinate cu Erysiphe

polyphaga şi VMC, cotiledoanele au fost mult mai puternic afectate,

decît în cazul infecţiilor separate. Experienţele ulterioare au arătat că

inhibarea infecţiei virotice creşte cînd sucul obţinut prin presare şi sus-

pensia conidială, stăteau în contact in vitro mai mult timp la 3° C. Ducă

acest timp era prelungit la 4 zile atunci în perioada de experienţă nu au

mai apărut niciun fel de simptome de mozaic. Extractele apoase ale

unei suspensii conidiale au produs o inhibare redusă asupra atacului

virotic. Pe baza acestor experienţe autorii au ajuns la concluzia că este

vorba de o inactivare directă a virusului de către produsele de metabo-

lism sau de descompunere ale conidiilor de Erysiphe polyphaga.

Invers, aceiaşi autori, au arătat că o infecţie virotică existentă Acţio-

nează inhibitor asupra făinării. Plantele cu infecţie virală, sistemică sînt

mult mai slab atacate de Erysiphe polyphaga decît plantele sănătoase şi

acolo unde făinarea apare pe o frunză mozaicată, ea se observă în por-

ţiunile verzi, neafectate de mozaic. în acest caz nu există argumente

pentru o acţiune de inhibare directă a virusului asupra ciupercii. Autorii

admit că datorită atacului virusului mozaicului castraveţilor, rexistenţa
plantei la Erysiphe polyphaga creşte ; deci aici ar putea fi vorba de o

acţiune antagonistă indirectă. i

Alţi autori (Q urc s h i s.a., 1978) au arătat interrelaţiile Cucumis

virus 3 — Oiclium sp. de
pe frunzele de Lagenaria siceraria ; în acest caz

virusul este transmis de conidii, simptomele virale apar mai devreme pe

plantele atacate de Oidium sp., iar făinarea este restrînsă şi nu apare in

dreptul petelor de decolorare produse de virus.

Interacţiunea Erysiphe betae — alţi patogeni a fost evidenţiată de

Wiesft er (I960) ; el a arătat că dezvoltarea făinării sfeclei de zahăr

este împiedicată dacă sfecla a fost infectată cu virusul pătării galbene.
Fradkina şi H e 1 m a n (1975) au observat că în condiţii normale de

creşte E. betae atacă sfecla iniţial infectată de virus ; pagubele pro-
duse de atacul simultan al celor doi patogeni, sînt mult mai ridicate

decît cele produse de fiecare boală în parte. Drandarevski (1978)
conchide că E. betae găseşte condiţii mult mai bune de dezvoltare pe

plantele infectate anterior de alţi patogeni.
Au mai fost descrise în literatura de specialitate relaţiile dintre

Erysiphe cichoracearum şi virusul mozaicului lucernei, dintre Oiclium

papayae şi virusul pătării inelare pe Papaya, dintre Blumeria gramiim
si virusul piticirii galbene a orzului (Potter, 1980) s.a.

Noi am constatat frecvent cum pe frunzele de Nicotiana alata viro-

zate, micehul de E. cichoracearum nu se mai dezvoltă (E li ad e, 1965).

2. Interne kiţiile erizijacee — bacterii jitopatogev."

Datele sînt foarte restrînse şi interpretarea acestor interrelaţii este

neconcludentă ; au fost descrise relaţiile dintre Erysiphe cichoracearum
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şi Pseudomonas syringae pv. lachrymans (syn. P. lachrymans) care pro-

duce pătarea unghiulară a castraveţilor.
De asemenea, în miceliul superficial, ectoparazit al erizifaceelor se

poate întâlni o ~floră bacteriană" însoţitoare, nepatogenă (Blumer,

1967).

3. Interrelaţii erizifacee — alte ciuperci

Deosebim mai multe tipuri de relaţii, anume :

3.1. Flora saprofită însoţitoare (denumită astfel de В 1 u m см-,

1933, 1967).
Dat fiind faptul că miceliul erizifaceelor este superficial, ectopa-

razit, deseori el este infectat de o multitudine de spori ai altor ciuperci.

în mod constant se întîlnesc spori ai speciilor de Cephalosporin, Tri-

îhothecium, Candida şi Botrytis. ,

Speciile de Microsphaera sînt însoţite frecvent de spori de Clado-

sporium, Torula şi Alternaria. Ciccarone (1951), menţionează pe

Alternaria tenuis printre conidiile de Leveillula compositarum f. cynarac

care produce făinarea anghinarei.
Noi am observat frecvent printre filamentele miceliene şi périteciile

de Phyllactinia jraxini de pe Fraxinus oregona, F. oxyphylla şi F. ex-

celsior var. monophylla, — conidiofori şi conidii de Cladosporium her-

barum. De asemenea pe periteciile de Phyllactinia guttata de pe

Syringa vulgaris şi pe cele de Sphaerot'ieca fuliginea de pe frunzele

de Lagenaria leucantha.

Neger (1901) citează pe Acrêstaîagmus cinnabarinus ca frecventă

pe miceliul speciilor de erizifacee, necunoscînd relaţiile dintre ele — de

comensalism sau de parazitism, i

3.2. Atac simultan de erizifacee şi alte ciuperci

Este un fapt unanim cunoscut că în foarte multe cazuri plantele

pot fi parazitate concomitent de două sau mai multe ciuperci din grupe

sistematice diferite sau din genuri sau specii diferite din aceiaşi familie.

Mult mai rare sînt însă cazurile cînd două sau mai multe ciuperci

parazitează simultan anumite organe ale aceleiaşi plante.

S-au descris atacuri simultane mai ales de uredinee (care produc

rugini) şi de erizifacee, de exemplu : Blumeria graminis şi Puccinia re-

condite pe frunzele de grîu (Johnston, 1934 ; Mains, 1934) ; Man-

ners şi G and y, 1954; Blumer, 1967); В. graminis şi P. hodrei pe

frunzele de orz (B o u с h a n a n s.a., 1962; Round s.a., 1978), Sphae-

rotheca fulginea şi Uromyces phaseoli pe frunzele de fasole (Yarwooä,

1963) ; Podosphaera tridaetyla şi Tranzschelia pruni-spinosae pe frunze

de cais (D e 1 m a s, 1953) s.a.

Noi am observat frecvent atac simultan de Oidium dianthi şi Uro-

myces caryphyllinus pe frunzele de garoafe, de E. artemisiae şi Puccinia

artemisieîia pe Artemisia vulgaris ; de E. biocellata şi P. menthae pc

Mentha aquatica ; de Uncinula adunca şi Melampsora larici-populina pc

Populus nigra.

Blumer (1967) menţionează atac concomitent de Erysiphe com-

munis şi Puccinia circeae pe Circeae lutetiatm (Lambert, 1926) şi cel
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de E. fîschèti şi Coleosporium senecionis de pc Senecio vulgaris, cu spe-

cificaţia că infecţiile cu Puccinia şi Coleosporium favorizează formarea

de peritecii la erizifaceele menţionate. .
în ceea ce priveşte atacul simultan de erizifacee şi ciuperci din alto

grupe sistematice, mai menţionăm: Sphaerotheca pannosa şi Taphriw

deformans pe frunzele de piersic (B 1u m e r, 1967), predispoziţia grîu-
lui la infecţiile cu Septoria tritici atacate iniţial de Blumeria graminis

(Brokenshire, 1974). Munteanu s.a. (1980) evidenţiază că grî-
nele atacate de Blumeria graminis sînt sensibile la atacul de Septori;
tritici şi Fusarium graminearum. i

Un caz interesant de atac simultan a două specii de ciuperci para-

zite obligate — Erysiphaceae şi Peronosporaceae a fost studiat de

С o h e n s.a. (1975) la tutun. Plantele atacate de Peronospora tabacina

relevă o rezistenţă dobîndită faţă de infecţiile ulterioare cu Erysiphe.
cichorßcearum. Se admite că modificările biochimice induse de Perono-

spora tabacina în frunzele de tutun (creştere a activităţii peroxidaze;
şi ß glucozidazei), le protejează faţă de o infecţie secundară în cazul

acesta al ciupercii E. cichoracearum. Mecanismul implicat în acest tip
de rezistenţă este comparabil cu cel descris de Stahman şi D e m o-

r'est (1973) şi de Lovrokovich s.a. (1968) care sînt de părere ca

nsiticafea activităţii peroxidazei la plantele de tututn, infectate cu

\ mT (Nicotiana virus 1) inhibă o infecţie secundară cu Pseudomonas

tabaci.

în ţara noastră s-au semnalat mai multe cazuri de atac simultan de :

— Bhuncria graminis şi Fusarium graminearum pe Trlticum

vulgare ;

— Erysiphe communis şi Albugo candida de Caspella bursa pastoris ;
— Erysiphe nitida şi Ramularia ranunculi

pc Ranunculus polyan-
t hernos ;

— Erysiphe umbellijerarum f. pastinacae si Cercospora pastinacae
pc Pastinaca sauva (F. R.E. XXXII, nr. 3139) ;

— Sphaerotheca juliginea şi Fusarium oxysporum pc Cucurbit л

var. turbaniformis ;

— Podosphaera tridactyla şi Stigmina carpophila pc Prunus vadus

(Crişan, 1972);
— Phyllactinia guttata şi Rhytisma acerinum pc Acer monsvessu-

lanum (Eli a de, 1979).

3.3. Atac a doua sau nud multe specii de erizifacee pe aceiaşi
plantă gazdă ,

Sînt destul de frecvente cazurile cînd o plantă poate fi atacata

de două sau mai multe specii ale aceluiaşi gen sau din genuri diferite.

De exemplu Acer campestre poate fi parazitată de Uncinula bicornis,
U. tulasnei şi Phyllactinia guttata; Clematis recta de Erysiphe aqui-
legiae şi E. ranunculi; Cucumis sativum şi alte Cucurbitaceae de Ery-
siphe cichoracearum, E. polyphaga şi Sphaerotheca fuliginea ; Geranium

pratense de Sphaerotheca fugax şi S. maculons; Syringa vulgaris de

Oidium sp., Microsphaera lonicerae şi Phyllactinia guttata ; Verbascum

ihapsiforme de Erysiphe veroasei şi Leveillula verbasci ; Salix viminalis
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de Podosphaera schlechtendalii şi Uncinula adunca şi alte numeroase1

exemple.

Aproape toate speciile de erizifacee pot fi asociate cu alte erizifacee

cu excepţia speciilor Blumeria graminis (pe Graminaceae) şi Uncinula

necator (pe Vitaceae) care nu se întîlnesc niciodată în asociaţie cu alte

erizifacee. i

De asemenea formele specializate ale aceleiaşi specii de erizifacee

sau de la diferite specii ale aceluiaşi gen sau din genuri diferite se pot

găsi asociate pe aceiaşi plantă gazdă. ,

3.4. Micoparaziţi

Micoparaziţii, hiperparaziţii, paraziţii de gradul 11, sau paraziţii
naturali ai ciupercilor fitopatogene se întîlnesc şi la erizifacee.

Microparazitismul, hiperparazitismul sau parazitismul de gradul 11,
socotit unanim ca o formă de relaţii de antagonism rare sau chiar

foarte rare, era considerat pînă acum două decenii ca lipsit de impor-

tanţă în dezvoltarea speciei atacate, în răspîndirea bolii produse de

ciuperca hiperparazitată. j
Din cercetări mai recente (J osifo v i c, 1967; Odintsova,

1975; Jar vi s şi colab., 1976, 1977; Phi lipp şi colab., 1979, 1982;

Sundhei m şi colab., 1982; Sund h e i m, 1982, 1983, 1984 s.a.) rezultă

că această competiţie specifică — erizifacee—micoparaziţi — este mai

frecventă în natură decît se presupune şi că destul de des, datorita

activităţii hiperparazitului, rezultă o foarte importantă reducere în

reproducerea şi răspîndirea gazdei sale, putînd fi folosiţi în combaterea

anumitor făinări ale plantelor cultivate. ,

Rudakov (1978; 1979) consideră că se cunosc aproape 2000 do

specii de „ciuperci micofilice" (mycophilic fungi) dintre care cele mai

importante sînt speciile genului Ampelomyces (syn. Cicinnobolus) para-

zite pe Erysiphaceae şi alte specii de ciuperci. >
încă din anul 1870 A. de Bary a arătat pentru prima dată rela-

ţiile dintre planta gazdă —
erizifacee — hiperparazit ; el a observat că

hifele hiperparazitului de dimensiuni aproape cît jumătatea diametrului

hifei gazdă, pot să pătrundă în miceliu, conidioforii şi periteciile de eri-

zifacee. Experimental prin inoculări încrucişate, a constatat de aseme-

nea că dimensiunile şi forma picnidiilor de Ampelomyces diferă în func-

ţie de speciile de erizifacee parazitate. .

Emmons (1930) a arătat că hifele hiperparazitului par să treacă

prin miceliul septat al gazdei fără a se distorsiona. Aceasta sugerează

că hiperparazitul penetrează pereţii celulei gazdă prin acţiune enzi-

maticâ. In continuare s-a arătat că in stadiile incipiente de hiperpara-

zitism nu se observă aproape nici o schimbare în protoplasma celulei

gazdă sau sînt schimbări puţine şi nesemnificative. Mai tîrziu o zonă

hialină înconjoară hifa de Ampelomyces, apoi dezintegrarea afectează

4 5 celule ale gazdei care sînt în drumul hifei ; aceste celule sînt

moarte (nu au membrană nucleară, se observă granulaţii şi degene-

rarea aparentă a citoplasmei). i

Picnidiile de Ampelomyces se diferenţiază cel mai adesea în coni-

dioforul gazdei, iar mai tîrziu în peritecii. Celulele conidioforului infec-

tat încep să se umfle rapid şi sînt pline de celulele mici ale parazitului.
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în acest stadiu nu se observă o hipertrofiere evident, ci numai după ce

celula gazdă moare, tînăra picnidie creşte în dimensiuni. In interiorul

picnidiei se diferenţiază numeroşi picnospori uninucleaţi.

Speer (1978) aduce prin cercetările sale asupra lui Ampelomyces

quisqualis de pe Microsphaera alphitoides (parazită pe Quercus robur)
şi de pe M. viburni (pe Viburnum opulus), precizări asupra particulari-

tăţilor morfologice ale acesteia, anume : forma apresorilor hifelor vege-

tative la locul de penetrare a pereţilor hifei-gazdă şi formarea osteolu-

lui picnidiei (Fig. 1) care se maturează în periteciile de erizifacee. Do

asemenea în relaţia hiperparazit—-gazdă arată cum conidii imature de

erizifacee pot să germineze prematur sub influenţa hiperparazitului şi
conidii mature care au în interior hife de A. quisqualis pot să se dise-

mineze.

Hashioka şi Nakai (1980) au investigat ultrastructura rela-

ţiilor parazit—gazdă în cazul cîtorva specii de erizifacee infectate natu-

ral cu Ampelomyces quisqualis şi au găsit că celulele hiperparazitului

continuă să crească normal în interiorul celulei gazdă în cursul dege-

nerării graduate a celulelor infectate ; A. quisqualis pătrunde din celulă

în celulă prin constricţia hifelor sau prin porii septelor transversale ale

hifelor gazdei. i

Un studiu amănunţit asupra relaţiilor Ampelomyces quisqualis—

Sphaerotheca fuliginea (pe castraveţi var. „Farbiola") la microscopul
electronic cu baleiaj a fost el'ectuat de Sund h e i m şi Кгeк 1 i n g

(1982) : după 6 ore de la inocularea castraveţilor cu S. julginea, la tem-

peratura de 22°C, se observă apariţia hifelor primare ; haustorii apar

după 10—12 ore, iar după 16 ore hifele secundare încetează să se mai

dezvoltare. Producerea conidiilor nu începe înainte de 96 —120 ore ele

la inoculare.

Parazitarea speciei S. julginea s-a observat după 24 ore de la ino-

cularea cu A. quisqualis ; după 48 ore de incubaţie, majoritatea lan-

ţurilor conidiene au fost pătrunse de parazit.

Micrografiile miceliilor şi conidiilor de S. fuligineci infectate, arată

clar o asociere intimă între A. quisqualis şi gazda sa, iar distincţia
acestor două ciuperci este evidentă prin dimensiunile acestora :

—
hifele de A. quisqualis au diametrul de I—21 —2 [xm, iar cele de

S. fuliginea de 4—6 ;

— conidiile de A. quisqualis măsoară 6—lo X 3 —4 fim, pe cînd
cele de S. fuliginea — 28—35 x 18—25 (im.

în timpul germinării, multe conidii de A. quisqualis dezvoltă numai

un tub de germinaţie, deşi ocazional s-au observat şi 2 tuburi, precum

şi tuburi germinative ramificate dicotomie (Fig. 2).' în absenţa gazdei
(S. fuliginea) tubul germinativ al hiperparazitului, poate creste pe
suprafaţa frunzei de castraveţi, la o lungime considerabilă. în coloniile
de S. fuliginea cu dezvoltare abundentă a hifelor şi conidiilor, hifele
de A. quisqualis măsoară de regulă de 2—5 ori lungimea conidiei.

Tubul germinativ al hiperparazitului la punctul de contact cu

hifele de S. fuliginea are o creştere distinctă a diametrului porţiunii
distale — asociată cu penetrarea gazdei, considerată ca o structură ase-

mănătoare cu un apresoriu (Fig. 3).



Ampelomyces quisqualis : a şi b — formarea apresorilor de pe

hifele vegetative la locul de penetrare a pereţilor hifei-gazdă şi în сош-

diofor de Microsphaera alphitoides ; c — formarea picnidiei de A. quis-

qualis terminal pe conidioforul de M. alphitoides ; d — conidie de

Л/. alphitoides infectată cu miceliu de A. quisqualis ; e — picnidie de

A. quisqualis dezvoltată într-o peritecie de Microsphaera viburni

(după Speer, 1978).

Fig. 1.
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Ampelomyccs quisquu :
— tubul germinativ la punct

ci e contact cu hifele de Sphaen
theca jullginea are o crestei

distinctă a diametrului portiun

distale, considerată ca o stru

tură asemănătoare cu un apr«

soriu (A) asociată cu penetrare

gazdei (după Sundheim

К rekling, 1982)

Fig. 3.

Ampelomyces guis

qualis — eonidie germinată

cu două tuburi de germinaţi;
şi apresoriu (A) pe tlife şi со

nidii de Sphaerothcca juliyi

neu (după Sund h e i m ţ

Kreitling, 1982).

Fig. 2.

Frunzele de castraveţi atacate de S. fuliginea după 48 de ore de

la inoculare cu A. quisqualis arată o creştere abundentă a acestuia din

urmă, după 72 de ore se constată o cantitate considerabilă de colonii

de A. quisqualis, iar după 5 zile se constată că sînt atacaţi şi conidioforii

de S. fuliginea.

Autorii au ajuns la concluzia că cercetările la microscopul electronic

cu baleiaj demonstrează că A. quisqualis este un micoparazit agresiv
pentru S. fuliginea.

Alte apsecte ale relaţiilor gazdă—hiperparazit au fost cercetare de

В e u t h e r s.a. (1981) care au studiat efectul extractelor de A quasqualis

asupra creşterii, sporulării şi germinării conidiilor de Sphaerotheca
fuliginea ; ei nu au putut pune în evidenţă producerea de toxine de

către hiperparazit, constatînd că gazda (S. fuliginea) a fost omorîtă

cu încetul.

Rao şi Mhaskar (1976) bazîndu-se pe conţinutul în amino-

acizi a 5 izolate de Ampelomyces quisqualis de pe erizifacee, deosebesc
3 forme fiziologice distincte ; într-un studiu din 1977 aceiaşi autori

susţin existenţa acestor forme fiziologice prin cercetări asupra efectului

pH-uiui, surselor de azot, vitamine şi izotopi. .
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Barnett şi Binder (1973) deosebesc două categorii de mico-

paraziţi :

— micoparaziţi necrotrofici — cei care intră în contact cu gazda,
secretă o substanţă toxică ce omoară celulele gazdei şi se folsoesc apoi
de nutrienţii eliberaţii ; ,

— micoparaziţi biotorfici — cei care sînt capabili să obţină nutri-

enţii din celulele vii ale gazdei.
în stadiul actual al cunoştinţelor privind interrelaţiile gazdă—

hiperparazit, este dificil de a plasa pe Ampelomyces quisqualis în una

din aceste categorii. i

Sundheim şi Krekling (1982), au demonstrat că A. quis-

qualis produce structuri de penetrare în gazdă, asemănătoare apreso-

rilor ; penetrarea peretelui celulei gazdă poate fi datorată unui proces

combinat
— mecanic şi enzimatic, şi presupun că digestia enzimatică

are un rol major în invazia celulei gazdă şi în distrugerea protoplasmei
acesteia. i

Abilitatea acestui hiperparazit de a se reproduce rapid pe gazdă şi

potenţialul de diseminare cu conidii de erizifacee infectate, indică posi-
bilitatea folosirii lui A. quisqualis în combaterea biologică.

Un mare număr de autori s-au ocupat de această problemă, utilizînd

pe A. quisqualis în combaterea făinării trifoiului (Yarwood, 1932),
făinării mărului (Bogovi к 1968) ; (Odintsova, 1969 ; 1975), ,(P u-

z a n o v a, 1979), făinării castraveţilor în sere (Jarvis şi Slingsby,

1977; Philipp şi Cr uger,' 1979; Sundheim,' 1981, 1982;

Sund he im, 1981, 1982; Sundheim şi Amundsen 1982 s.a.)

De pildă în experienţele efectuate de Odintsova (1975) care a

infectat pe Podosphaera leucotricha cu spori de Ampelomyces quisqualis

în luna iulie, a constatat apoi în mugurii de măr în primăvara următoare,

prezenţa periteciilor de P. leucotricha şi a picnidiilor de A. quisqualis.

Jarvis şi Slingsby (1977) au stropit cu apă, în care se aflau

spori de Ampelomyces quisqualis, frunzele de castraveţi în seră şi au

constatat că micoparazitul produce pe cotiledoanele şi pe frunzele de

castraveţi leziuni palide, angulare şi leziuni profunde de fructele ma-

ture, de culoare verde-măslinii, iar făinarea nu se mai dezvoltă.

J os i f i v i с (1967) menţionează însă că apariţia speciilor de Am-

pelomyces în Jugoslavia este relativ tradivă, fapt constatat şi de noi,

ceea ce diminuează importanţa practică a hiperparazitului în natură,

dat fiind că intervenţia acestuia se manifestă după perioada principală

de activitate nocivă a speciilor de erizifacee. Printre cauzele apariţiei

tardive a speciilor de Ampelomyces se consideră : lipsa unei cantităţi

mai mari din inoculumul acestor hiperparaziţi la începutul primăverii

sau rezistenţa mai mare pe care o prezintă gazdele lor, în prima fază

de creştere, faţă de atacul hiperparazitului, precum şi condiţiile meteo-

rologice care influenţează dinamica extinderii hiperparaziţilor şi împie-

dică apariţia lor timpurie.

Dat fiind faptul că este relativ uşor a cultiva pe Ampelomyces quis-

qualis pe medii nutritive şi de a proceda apoi la inocularea gazdelor



78

lui în diferite condiţii de mediu şi la perioade eşalonate, folosirea lor în

combaterea biologică a erizifaceelor este de mare perspectivă.

încă de la 1869—1870 A. de Вar y prin inoculări încrucişate cu

conidii de Cicinnobolus cesatii de pe diferite gazde (specii de erizifacee)
nu a găsit nici

o specificitate şi a concluzionat că ele aparţin la o singură

specie. Există o literatură foarte bogată referitoare la această specie Ci-

cinnobolus cesatii ca fiind singura care parazitează speciile de Erysi-

phaceae. Josifovic (1967) menţionează că în Jugoslavia, după Stn-

janovic hiperparazitul este Cicinnobolus hieracii (Bubâk) Migula si

nu C. cesatii de Bary.
Au fost descrise de asemenea diferite specii de Cicinnobolus după

planta gazdă (specia de erizifacee) :

C. polygoni Poteb. pe Erysiphe communis Fr.

С. limonii Dejeva pe E. communis Fr.

С. berteroa Dejeva pe E. communis Fr.

C. gypsophilae Vassjag. pe E. communis Fr.

Rudakov (1979) într-un studiu amănunţit arată că există pînă

în prezent aproximativ 2000 de „specii micofile", dintre care cele mai

importante sînt speciile genului Ampelomyces (syn. Cicinnobolus). Prin

cultivarea diferitelor izolate de Ampelomyces de pe diferite gazde (Ery-

siphaceae) pe mediu Czapek şi testarea virulenţei acestora pe E. cicho-

racearum f. cucurbitacearum ajunge la separarea mai multor specii de

Ampelomyces după caracterele culturale, virulenţă, forma şi dimensiu-

nile conidiilor. După aspectul coloniilor pe mediul de cultură deosebeşte
două tipuri :

—- specii cu colonii compacte înconjurate de picnidii ;

— specii cu colonii afinate, extinse cu picnidii superficiale.

După forma şi dimensiunile picnosporilor deosebeşte patru grup: :

1 — specii cu picnospori de formă ovoidă de 4—B X 2,5—3 jjL'm, ex. :

A. parasiticus pe Phyllactinia suffulta
A. phlomidis pe Erysiphe labiatarum ,
A. uncinulae pe Uncinula clandestina ,

2
— specii cu picnospori de formă elipsoidalâ de 3—l2X2—5 ц,т, ex.;

A. abelmoschi pe Oïdium abelmoschi ,
A. artemisiae pe Erysiphe cichoracearum

A. evonymi-japoniei pe Oidium evonymi-japonici
A. humuli pe Sphaerotheca macularis ,
A. plantaginis pe Shaerotheca fuliginea ,
A. polygoni pe Erysiphe communis f. poly goni ,
A. epilobii pe Oidium erysiphoides ,
A. quercinus pe Microsphaera alphitoides

3 — specii cu picnospori alungit-cilindrici, de 9—12 X 2—5 [xm, ex.

A. ulicis pe Erysiphe communis (în afară de f. polygoni)
A. novoae pe Sphaerotheca pannosa \

4 — specii cu picnospori elipsoidali de 2.5—3 X I—2 pm, ex. :

A. quisqualis pe diferite specii de erizifacee.
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Ampelomyces quisqualis după unii autori, în afară de erizifacee

parazitează şi alte ciuperci; Linnemann (1968) a reuşit să inocu-

leze specii de Mucorinee, iar Philipp şi Cru ger (1979), prin ino-

culări experimentale cu conidii de A. quisqualis crescute pe mediu

agarizat au obţinut infecţii pe specii de Mucor, Rhizopus şi Pilobolus.

Rudakov (1979) descrie încă 4 specii de Ampelomyces parazite

pe ciuperci din alte grupe decît erizifacee, anume : ,

— A. abramovii D. Babayan et Nelen — pe Fusarium lateritium

şi Mucor sp.

— A. heraclei (Dejeva) Rudak. (syn. Cicinnobolus heraclei Dejeva)

pe PlasTiiopara viticola ; i
— A. sporophagus (Golov.) Rudak. (syn. Cicinnobolus sporaphagus

Golov.) — pe Helminthosporium delphinii ;

— A bremiphagus (Naum.) Rudak. (syn. Cicinnobolus bremiphagus

Naum.) —pc Bremia graminicola. ,

In ultimul deceniu au apărut lucrări în care se semnalează noi hiper-

paraziţi ai erizifaceelor. Astfel Mitov şi Ibrahim (1977), descria

pe Aphanocladium album ce dezvoltă un miceliu alb cu conidii, pe

frunzele de Hibiscus esoulentus atacate de Erysiphe cichoracearum;

A. album a avut o acţiune letală asupra conidiilor de E. cichoracearum

si asupra larvelor de' Trialeurodes vaporarius care parazitau de ase-

menea pe Hibiscus esculentus, fapt pentru care autorii sugerează folo-

sirea el în combaterea biologică a erizifaceei şi insectei dăunătoare.

Aphanocladium album parazitează şi uredosorii de Puccinia graminis

f. sp. tritici de pe grîu ; miceliul pătrunde în uredosporii şi desintegrează

citoplasmă, fapt pentru care A. ttlbum este considerată micoparazit ne-

crotrofic (Кос s.a., 1981).

Rao şi Pavgi (1977) semnalează pe Cladosporium oxysporum ca

micoparazit pe Phyllactinia corylea de pe frunzele de dud, infecţiile tim-

purii cu această ciupercă inhibă dezvoltarea erizifaceeei şi maturarea

periteciilor. O a doua specie de micoparazit semnalată de aceşti autori

este Verticillium lacanii parazită pe Oidium tingitaninum de pe Citrus

sp. producînd desprinderea prematură a conidiilor din lanţ şi inhibă

germinarea acestora ce nu mai pot produce infecţii.

Si alte specii de Cladosporium au fost găsite pe erizifacee de exem-

plu Cladosporium herbarum a fost semnalat ca micoparazit pe conidio-

fori şi conidii de Phyllactinia corylea (Anahosur et al., 1980). Ma-

thur s.a. (1981) descriu pe Cladosporium spongiosum ca hiperparazii

pe Phylactinia dalbergiae de pe Dalbergia sissoo în India.

HochşiProwidenti (1979) au arătat relaţiile de micoparazitism

dintre Sphaerotheca fulginea de pe frunzele de castraveţi şi Tilletiop-

sis sp. ; prin stropirea frunzelor cu o suspensie de spori ai acestei

ultime ciuperci, autorii au obţinut eradicarea făinării pe frunzele de

castraveţi şi totodată protejarea plantei faţă de infecţiuni ulterioare.

La microscopul optic şi microscopul electronic nu s-au observat însă

decît relaţiile de la suprafaţa frunzelor şi nu a fost observată pene-

trarea micoparazitului în conidiile gazdei.
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La microscopul electronic cu baleiaj au fost puse în evidenţa

Yкa v a s.a., 1971) relaţiile de micoparazitism între Cicinobela cysto-

thecae pe Cystotheca wrightii.

Din aceste cîteva date reiese că nu există nici o îndoială de rolul

pe care îl au micoparaziţii în combaterea biologică a speciilor hiperpa-
razitate ; dar pînă la aplicarea în practică trebuie lămurite o serie fle

probleme ale interrelaţiilor gazdă—hiperparazit, anume gradul de viru-

lentă al hiperparazitului în diferitele faze de dezvoltare ; — variabili-

tatea susceptibilităţii gazdei la atacul micoparazitului ; — influenţa

condiţiilor de mediu asupra gazdei, şi mai cu seamă asupra hiperpara-

zitului (umiditatea are un rol de seamă în multiplicarea acestuia) ;

— obţinerea hiperparazitului în culturi pe medii nutritive în vederea

stabilirii condiţiilor care favorizează creşterea şi sporularea lui ; — ne-

cesitatea producerii de inoculum de hiperparazit la momentul optim

pentru infecţia ciupercii în momentul de maximă susceptibilitate a

acesteia faţă de hiperparazit.

Sînt cunoscute de asemenea bacterii micolitice şi ciuperci micoli-

tice (extractele de cultură de Trichoderma viricle (Grebenchuk,

1965) şi de Trichothecium roseum (D arp o u x et Fai v re-Ami ot,

1952) care au actione antagonistă şi faţă de erizifacee şi pot fi folosite

în combaterea biologică.

INTERRELATIONS ERYSIPHACÊES — AUTRES AGENTS

PHYTOPATHOGÈNES ; IMPLICATIONS DANS LA LUTTE

BIOLOGIQUE

Résumé

Dans cette étude sont présentées les multiples modes des relation:;

entre Erysiphacées — champignons parasites stricts sur la plantes — et

autres agents phytopathogènes, à savoir : les viruses, les bactéries et

les champignons. Est analisée en détail le phénomène de myfcoparasitism

et le role des mycoparasites dans la lutte biologique d'Erysiphaecvs.
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