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ACŢIUNEA UNOR FACTORI ASUPRA CIUPERCII

CONIOTHYRIUM CONCENTRICUM (Desm.) Sacc.

VERONICA TUDOSESCU

în condiţii de laborator s-a urmărit : comportarea ciupercii în

raport cu mediul de cultură ; nutriţia carbonului şi azotului ; influenţa

vitaminelor asupra germinării sporilor şi a creşterii miceliului ; acţiunea
toxică a unor produse fitofarmaceutice.

Dintre mediile de cultură, naturale şi sintetice, utilizate pentru

creşterea şi sporularea ciupercii Coniothyrium concentricum, mediul

cu extract de cartof plus 2% glucoza şi 0,2% peptonă s-a dovedit a

fi cel mai bun.

O bună sursă de carbon o constituie glucoza, după care se

situiază fructoza şi maltoza. Rafinoza, lactoza, arabinoza şi zaharoza

sînt asimilate în proporţie scăzută.

Peptona ca sursă de azot este cea mai favorabilă atît pentru

creşterea miceliului cît şi pentru sporularea. Oxiprolina şi thioureea nu

pot constitui surse de azot pentru această ciupercă.

Pyridoxina stimulează germinarea sporilor progresiv pînă la

concentraţia de 200 ng/1. Thiamina are efect stimulator în doze de

100—500 ng/1, pe cînd riboflavina nu stimulează germinaţia sporilor

decît în doze mai mari de 500 jj.g/1.
Produsele fitofarmaceutice : antracol şi dithane au toxicitatea

cea mai ridicată, după care urmează benlate, merpan şi bedilan. Mai

puţin toxice sînt : difolatan, cobox şi Chemia 11.

In explicarea raporturilor dintre planta gazdă şi parazit un rol

important îl are cunoaşterea biologiei agentului patogen. Astfel, pentru

înţelegerea relaţiilor gazdă-parazit şi a specificităţii speciilor este nece-

sar să se cunoască modul de nutriţie şi factorii care influenţează creş-

terea şi sporularea organismelor patogene. De asemenea, cunoştinţele

referitoare la fiziologia paraziţilor vegetali pot fi folosite cu succes în

combaterea bolilor la plante.
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Lucrarea de faţă cuprinde date cu privire la acţiunea unor factori

ca : mediul de cultură, sursele de carbon şi azot, vitaminele şi unele

fungicide asupra creşterii şi sporulării ciupercii Coniothyrium concen-

tricum (Desm.) Saca, care produce pătarea frunzelor de jilamen-
tosa L., Dracaena draco L., specii de Agave s.a.

Material şi metodă

Ciuperca Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc. a fost izolată de

pe frunze de Yucca filamentosa L. şi cultivată pe mediul de cartof cu 2o/ 0

glucoza şi agarizat.

Influenţa mediului de cultură s-a studiat prin cultivarea ciupercii
pe diferite medii naturale şi sintetice, agarizate. Ca medii sintetice

s-au folosit mediul Czapek la care în unele variante s-a adăugat 0,40/0

peptonă, amestec de vitamine (thiamină, riboflavină şi pyridoxină) în

doză de 100 [>- g/l fiecare, sau 100/0 extract de drojdie, precum şi mediul

recomandat de Bannerot, H. (1965) ca un mediu bun pentru fructi-

ficarea unor ciuperci şi pe care noi l-am notat ca mediu sintetic 11.

Inocularea s-a făcut cu o suspensie de spori cu densitatea de circa

80 000 spori pe mm cub.

Efectul diferiţilor compuşi ai carbonului şi azotului asupra creş-

terii miceliului şi sporulării s-a urmărit pe mediul Czapek în plăci
Petri. Sursele de carbon şi azot au fost adăugate la mediu de bază

(fără glucoza şi respectiv azotat de amoniu) în cantitate echivalentă la

20 g glucoza la litru şi 2 g azotat de amoniu la litru. Pentru inoculare

s-au tăiat discuri de miceliu cu diametru de 3 mm, din culturi de

6 zile, crescute pe mediul de cartof-glucoză-agar. Aprecierea creşterii
miceliului s-a făcut prin observarea zilnică a culturilor şi măsurarea

diametrului, iar apariţia şi abundenţa sporilor prin examinarea la

microscop.

Influenţa vitaminelor : thiamină riboflavină (B 2) şi pyridoxină

(B
6
) s-a studiat pe mediul Czapek solid cu adaus de vitamine în doza

de 50, 100, 200, 500 şi 1000 g/l. Vitaminele au fost adăugate la mediu

după autoclavare. Observaţiile asupra germinării sporilor s-au făcut

după 24 ore, iar asupra creşterii miceliului după 10 zile de la ino-

culare.

Pentru a urmări toxicitatea unor fungicide asupra germinării spo-

rilor şi a creşterii miceliului s-a lucrat în laborator cu 8 produse fito-

farmaceutice în diferite concentraţii. Experienţele au fost efectuate pe

mediu de cartof cu 20/o glucoza şi agarizat, folosind metoda încorporării

funcigidului în mediu de cultură şi metoda rondelelor bazată pe prin-

cipiu difuziunii funcigidelor în mediu. Observaţiile s-au făcut timp de

10 zile, măsurînd diametrul culturilor şi zona de inhibiţie.

Rezultate

Comportarea ciupercii în raport cu mediul de cultură. în tabelul I

sînt trecute rezultatele cu privire la influenţa unor medii de cultură

asupra germinării sporilor, a creşterii filamentelor de germinaţie, precum
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şi asupra numărului de picnidii apărute pe mm pătrat. Procentul de

spori germinaţi pe mediile experimentate, în decurs de 24 ore, se situiază

în limite apropiate, minimum fiind pe mediul sintetic II (88,660/0 ), iar

maximum pe mediile : Czapek plus 0,40/0 peptonă, extract de cartof cu

2% glucoza şi extract de cartof plus 2<>/o glucoza şi 0,20/0 peptonă (94%).
Cel mai bun mediu pentru creşterea miceliului în primele 24 ore de la

inoculare s-a dovedit a fi cel cu extract de cartof plus 2% glucoza şi

0,2% peptonă pe care lungimea maximă a filamentelor de germinaţie

a ajuns la 725 Urmează apoi în ordine mediul sintetic II (600

lungime), mediul cu extract de cartof plus 2% glucoza (500 (x lungime)

şi mediul Czapek plus 0,4% peptonă (450 lungime). Pe mediul Czapek

lungimea maximă a filamentelor de germinaţie a fost de 312,5 [a, fiind

cel mai nefavorabil.

Formarea picnidiilor este favorizată numai de unele din mediile

experimentate. Numărul picnidiilor pe mm pătrat după 4 zile de la

inoculare a fost de : 2,43 pe mediu sintetic 11, 2,5 pe mediu cu extract

de cartof plus 2% glucoza şi 4,75 pe mediu cu extract de cartof plus

2% glucoza şi 0,2% peptonă. Pe celelalte medii nici după 15 zile de la

inoculare nu au apărut picnidii.

Utilizarea carbonului pentru creşterea miceliului şi sporulare. Expe-

rienţele efectuate cu diferite zaharuri (fig. 1) au arătat că glucoza

constituie cea mai bună sursă de carbon pentru creşterea mice-

Fig. 1. Creşterea miceliului pe diferite surse de carbon.
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liului ciupercii Coniothyrium concentricum, după care se situiază fruc-

toza şi maltoza. Mediile cu arabinoză, zaharoză, lactoză şi rafinoză nu

favorizează creşterea acestei ciuperci. Pe aceste medii, deşi culturile

sînt destul de întinse ca suprafaţă (38 —45 mm în diametru), prezintă un

miceliu aerian slab dezvoltat, cu filamente laxe şi puţin abundente.

în ceea ce priveşte sporularea, pe nici unul din mediile cu sursele

de carbon experimentate, ciuperca nu a format spori.

Utilizarea azotului. Din cei 15 compuşi anorganici şi organici ai

azotului (tabelul II) cu care s-a lucrat, peptona este cel mai bun atît
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pentru creşterea miceliului cît şi pentru sporularea. Culturile sînt

compacte, înalte, cu numeroase picnidii cu spori după 4 zile de la ino-

culare. Azotul din compuşii anorganici este asimilat în egală măsură ;

suprafaţa şi aspectul culturilor de pe mediile cu aceşti compuşi fiind

asemănătoare. Aminoacizii : glicocolul, leucina, serina, arginina şi histi-

dina sînt favorabile creşterii miceliului dar nu şi sporulării. Metionina,
lisina şi triptofanul sînt mai greu asimilaţi de ciupercă, iar oxiprolina
constituie cea mai slabă sursă de azot. Thioureea are o acţiune inhibi-

toare asupra creşterii miceliului şi a sporulării.

Efectul vitaminelor asupra germinării sporilor şi a creşterii mice-

liului. Vitaminele : thiamina, riboflavina şi pyridoxina au efect diferit

asupra germinării sporilor (fig. 2). Pyridoxina stimulează progresiv

Fig. 2. Influenţa vitaminelor asupra germinării sporilor după 24 ore.

germinarea sporilor pînă la doza de 200 f. g/l după care procentul de

spori germinaţi scade treptat fără a ajunge sub nivelul dozelor mai

mici de 100 g/l. Thiamina în doze de 100—500 y. g/l favorizează germi-

narea sporilor, procentul maxim înregistrîndu-se la 500 ţx g/l. La

riboflavina efectul stimulator apare la concentraţii mai mari de 500 g/i.
Cultivînd ciuperca pe medii cu adaus de vitamine, păstrînd aceleaşi

concentraţii, am constatat că nu există deosebiri faţă de martor decît

la culturile de pe mediul cu thiamina unde miceliul este ceva mai

abundent.
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Acţiunea toxica a fungicidelor. în laborator s-a urmărit toxicitatea

a 8 preparate fitofarmaceutice (tabel III) asupra creşterii miceliului şi

a germinării sporilor. Prin metodele folosite s-au obţinut rezultate

concordante, toxicitate mare dovedind produsele antracol şi dithane

Tabel III
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dar filamentele de germinaţie nu au depăşit 4 în lungime nici după
5 zile.

Faţa de ciuperca Coniothyrium concentricum difolatanul, Chemia II

şi coboxul au manifestat o acţiune toxică mai scăzută. Mediile cu aceste

fungicide au permis o oarecare creştere a miceliului, diametrul culturilor

variind între 10—16 mm, iar zona de inhibiţiie fiind de maximum 5 mm

pentru difolatan şi Chemia II şi inexistentă pentru cobox.

Concluzii

Cultivarea ciupercii pe diferite medii a arătat că germinarea spo-

rilor, lungimea filamentelor de germinaţie, creşterea miceliului şi for-

marea picnidiilor sînt favorizate de mediul cu extract de cartof cu

adaus de glucoza şi peptonă.
Dintre zaharurile experimentate ca sursă de carbon, glucoza s-a

dovedit a fi cea mai bună pentru creşterea miceliului.

Azotul dat sub formă de diferiţi compuşi este asimilat de ciupercă
în mod diferenţiat ; peptona favorizează atît creşterea miceliului cît şi
formarea sporilor, în timp ce thioureea are rol inhibitor.

Vitaminele : thiamina, riboflavina şi pyridoxina adăugate la mediul

Czapek influenţează favorabil germinarea sporilor, dar nu şi creşterea
miceliului.

Experienţele de laborator privind acţiunea fungicidelor asupra creş-

terii miceliului au scos în evidenţă că produsele antracol şi dithane au

toxicitatea cea mai mare, fapt care ne face să le recomandăm în com-

baterea ciupercii în cîmp.
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EFFECTS OF SOME FACTORS ON FUNGUS CONIOTHYRIUM

CONCENTRICUM (Desm.) Sacc.

Summary

The fungus was cultivated on différents artificial and natural

media and it was found that extract of potato plus 2% glucose and

0,2% peptone was very good for growth and sporulation.

Of 7 saccharides tested the best ones for growth were glucose.

Fructose and maltose supported some growth, while raffinose, lactose,

arabinose and sucrose were utilised slightly.

Peptone were exceptionally good sources of nitrogen for growth

and sporulation. The ammo acids glycoccole, leucine, serine, arginine

and histidine also were good sources of nitrogen for growth. Oxipro-

line and thiourea were a poor source of nitrogen.

The vitamins : thiamine, riboflavine and pyridoxine did not have

uniform influence on germination of spores. All the vitamins employed

had beneficiel effects when supplied in certain quantités.

The toxicity of some fungicides on this fungus was experimented

in laboratory conditions. The products antracol and dithane were

inhibited completely germination of spores and growth of mycelium.
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