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Abstracts: Due to its spreading, the rose has closely accompanied people’s 
lives, either by means of decorating open or inner spaces, adorning some of the most 
solemn moments of life (birth, marriage, death, holidays), or being an important 
presence in nourishment, perfumery, medicine, literature, art. Throughout its history, 
no other floriferous plant has ever been as widespread, worshipped, praised in 
poetry, or painted on canvas as the rose.Nevertheless, roses have not only friends, 
but enemies as well, belonging both to the vegetal and animal kingdom. These 
natural foes may cause substantial damage to the plants from parks, gardens, 
glasshouses, and solariums.The current paper presents the study of the eco-
physiological reaction towards the Sphaerothaeca pannosa fungus attack upon some 
rose cultivars from the Botanical Garden – Iasi. 
 

Datorită răspândirii sale, trandafirul a însoţit zi de zi viaţa oamenilor prin 
utilizarea sa pentru decorare în aer liber şi încăperi, prin prezenţa sa la ocaziile 
cele mai solemne din viaţă (naştere, căsătorie, moarte, sărbători), în alimentaţie, în 
parfumerie, în medicina naturistă, în literatură, artă, etc. În cursul istoriei sale, nici 
o altă plantă floriferă nu a fost atât de raspândită, adulată, cântată în versuri, 
pictată pe pânze, ca trandafirul. 

Trandafirii au însă nu numai prieteni, ci şi mulţi duşmani, atât din regnul 
vegetal cât şi din cel animal. Aceşti inamici naturali pot provoca pagube enorme 
plantelor din parcuri, grădini, sere sau solarii. Cele mai numeroase boli ale 
trandafirului sunt produse de ciuperci fiind cunoscute sub numele de micoze. 
Dintre acestea, făinarea este una din cele mai periculoase, fiind provocată de 
ciuperca Sphaerothaeca pannosa . 

În lucrarea de faţă ne-am propus să studiem reacţia ecofiziologică faţă de 
atacul acestei ciupercii la trei soiuri de trandafiri cultivaţi la Grădina Botanică 
Iaşi.  

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 
Soiurile luate în studiu se diferenţiază prin rezistenţa faţă de atacul ciupercii 

Sphaerothcaa pannosa astfel: soiul Queen Elisabeth este rezistent, soiul Orleans Rose 
prezintă o rezistenţă moderată, iar soiul Souvenir de la Malmaison este sensibil. 
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Metoda de cercetare a constat în determinarea conţinutului de pigmenţi foliari, 
frunza – organul fotosintezei - fiind principalul organ atacat de ciupercă. Determinările au 
fost efectuate în două fenofaze importante din perioada de vegetaţie a anului 2004, şi 
anume: înflorirea deplină - în luna iulie şi pregătirea pentru intrarea în repaus - în luna 
septembrie. Probele de frunze au fost recoltate de pe lăstarii floriferi şi vegetativi, atacaţi şi 
neatacaţi (sănătoşi). 

Conţinutul de pigmenţi foliari a fost extras în acetonă 85% şi apreciat pe baza 
absorbţiei luminii, determinată prin metoda spectrofotometrică, asistată de calculator. 
Metoda a permis citirea absorbanţei optice în spectrul vizibil, caracteristic pigmenţilor 
fotosintetici clorofilieni şi carotenoizi, precum şi a altor fotoreceptori cu absorbţie maximă în 
UV apropiat, caracteristic unor pigmenţi flavonoizi şi izoflavonoizi, importanţi în biosinteza 
fitoalexinelor, substanţe endogene cu rol de protecţie împotriva stresului biologic. 

REZULTATE OBŢINUTE 
Analiza conţinutului mediu de pigmenţi foliari la cele trei soiuri de 

trandafir în luna iulie, în timpul înfloririi, demonstrează valori apropiate 
între soiuri la pigmenţii fotosintetici clorofila a 662 – 663 şi clorofila b 616 
– 617 şi valori pronunţat mai ridicate pentru receptorii din AIV la soiul 
Orleans Rose şi UV apropiat la soiul Souvenir de la Malmaison (tab. 1)  

 
Tabelul 1 

 
Variaţia conţinutului mediu de pigmenţi foliari  

la atacul de făinare în luna iulie 
 
Lungimi de unda (nm) 

Soiul 
335 431 – 432 453 - 455 616 – 617 662 - 663 

Queen Elisabeth 3,87 2,61 1,63 0,27 1,32 

Orleans Rose 4,18 3,47 1,70 0,30 1,39 

Souvenir de la 
Malmaison 5,82 2,53 1,62 0,28 1,25 

 
Analiza conţinutului de pigmenţi foliari din lăstarii sănătoşi, neatacaţi 

la cele trei soiuri de trandafir în luna iulie demonstrează lipsa lăstarilor 
sănătoşi la soiul Souvenir de la Malmaison, datorită gradului de atac foarte 
ridicat.  

La celelalte soiuri se constată un conţinut relativ apropiat de pigmenţi 
fotosintetici clorofilieni (clorofila a şi b), dar un conţinut foarte ridicat de 
pigmenţi fotosintetici fotoreceptori în AIV la soiul Orlean Rose, mediu 
rezistent, faţă de soiul rezistent Queen Elisabeth (tab. 2).  

Rezultă că rezistenţa genetică la atacul de făinare produs de 
Sphaerotheca pannosa a soiului Queen Elisabeth, citată şi în literatura de 
specialitate (Wagner, 2002) şi considerată foarte bună este manifestată 
fenotipic printr-un conţinut echilibrat de pigmenţi foliari, care asigură o 



 315

eficienţă fotosintetică maximă şi o bună rezistenţă la atacul agenţilor 
patogeni în timpul înfloririi. 
 

Tabelul 2 
Variaţia conţinutului de pigmenţi foliari la unele soiuri de trandafir cu rezistenţă 

diferită la atacul de făinareîn frunzele lăstarilor sănătoşi, în luna iulie 
 
Lungimi de unda (nm) Soiul 

335 431 - 432 453 - 455 616 – 617 662 – 663 
Queen Elisabeth 3,87 2,61 1,63 0,27 1,32 
Orleans Rose 2,85 4,03 2,61 0,46 2,09 
Souvenir de la 
Malmaison 0 0 0 0 0 

 
La soiurile sensibile la atacul ciupercii se remarcă o biosinteză 

intensă a pigmenţilor fotoreceptori în AIV pentru soiul Orleans Rose şi UV 
apropiat pentru soiul Souvenir de la Malmaison. Aceşti pigmenţi sunt 
cunoscuţi în literatură pentru rolul lor fiziologic de protecţie împotriva 
agenţilor fizici cum sunt radiaţiile albastre şi ultraviolete, dar şi biologici 
ca fitoalexine (Hopkins, 1985). 

Efectul atacului de Sphaerotheca pannosa în luna iulie este 
reprezentat de o scădere puternică a conţinutului de pigmenţi fotosintetici, 
dar o intensificare a conţinutului de fotoreceptori în UV apropiat la soiul  
Orleans Rose cu sensibilitate moderată (tab. 3). 

La soiul cu sensibilitate ridicată Souvenir de la Malmaison, 
conţinutul de pigmenţi fotosintetici este asemănător martorului, dar apare o 
biosinteză mult mai pronunţată a fotoreceptorilor în AIV. 

Tabelul 3 
Efectul atacului de făinare asupra conţinutului de pigmenţi foliari  

la diferite soiuri de trandafiri, în luna iulie 
 

Lungimi de undă (nm) 
Soiul Tipul 

lăstarului 335 431 - 
432 

453 - 
455 

616 - 
617 662 – 663 

Queen 
Elisabeth neatacat 3,87 2,61 1,63 0,27 1,32 

neatacat 3,85 4,03 2,61 0,45 2,09 Orleans Rose 
atacat 4,35 2,20 1,41 0,22 1,04 

Souvenir de la 
Malmaison atacat 5,82 2,53 1,62 0,28 1,25 

 
Rezultatele confirmă datele din literatură (Hopkins, 1985) că la cele 

două soiuri sensibile, sub acţiunea atacului ciupercii, în frunze se 
sintetizează elicitori care determină biosinteza de fitoalexine, cu rol de 
protecţie împortiva atacului agentului patogen. 
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Efectul atacului de făinare produs de Sphaerotheca pannosa asupra 
înfloririi a fost cercetat prin determinarea comparativă a conţinutului de 
pigmenţi foliari în lăstarii floriferi şi vegetativi.  

Se constată că în timpul înfloririi la soiul rezistent Queen Elisabeth, 
considerat drept martor, conţinutul de pigmenţi foliari este mai ridicat în 
lăstarul florifer faţă de cel vegetativ. Acest conţinut determină o fotosinteză 
normală în perioada de înflorire în frunzele lăstarului florifer, care asigură 
un aport optim de asimilate necesar acestui proces; în acelaşi timp este 
realizată şi o protecţie mai ridicată la atacul agentului patogen în frunzele 
lăstarului florifer, asigurată de conţinutul mai ridicat de fotoreceptori în 
AIV şi UV apropiat (tab. 4). 

Tabelul 4 
Conţinutul comparativ al pigmenţilor foliari între lăstari floriferi şi vegetativi, 

în luna iulie 
Lungimi de undă (nm) 

Soiul Tipul de 
lăstar 335 431 – 432 453 - 455 616 - 617 662 - 

663 
Florifer 4,4 2,98 1,87 0,31 1,49 Queen 

Elisabeth Vegetativ 3,35 2,24 1,40 0,24 1,15 
Florifer 4,1 2,17 1,35 0,22 1,05 Orleans Rose 

Vegetativ 4,22 3,13 2,54 0,34 1,56 
Florifer 6,15 2,44 1,57 0,26 1,19 Souvenir de la 

Malmaison vegetativ 5,5 2,63 1,67 0,30 1,32 
 

La soiul mediu rezistent Orleans Rose se constată o inversare a raporturilor 
între cele două tipuri de lăstari în urma atacului ciupercii, manifestată printr-un 
conţinut mai redus de pigmenţi foliari, în special fotosintetici în frunzele lăstarului 
florifer. Rezultă că atacul de făinare reduce intensitatea fotosintezei în frunzele 
lăstarului florifer, prejudiciind procesul de înflorire la acest soi, dar asigură 
rezistenţa lăstarului vegetativ. 

La soiul sensibil Souvenir de la Malmaison se constată valori scăzute ale 
conţinutului de pigmenţi fotosintetici la ambele tipuri de lăstari, caracterizaţi 
printr-o fotosinteză care afectează pronunţat înflorirea. Frunzele acumulează 
cantităţi mai ridicate de pigmenţi fotoreceptori în UV apropiat, cu rol de protecţie. 

Determinările efectuate în luna septembrie, în timpul pregătirii perioadei de 
repaus au evidenţiat faptul că extinderea atacului de făinare la soiurile sensibile a 
fost prevenită prin aplicarea de fungicide în timpul perioadei de vegetaţie care a 
provocat o regenerare a aparatului foliar, necesară pregătiri intrării în repaus. 
Activitatea fotosintetică din această perioadă asigură o bună maturare a lemnului 
şi rezistenţă la iernare, precum şi o bună diferenţiere florală în anul viitor 
(Priesley, 1970). 

Conţinutul de pigmenţi foliari din lăstarii sănătoşi este maxim la soiul 
sensibil Souvenir de la Malmaison pentru toate tipurile de pigmenţi şi foarte 
ridicat faţă de martorul rezistent, pentru soiul Orleans Rose cu rezistenţă moderată 
(tab. 5). 
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Analiza comparativă a conţinutului mediu de pigmenţi foliari în luna 
septembrie demonstreză valori asemănătoare la cele trei soiuri, în privinţa 
conţinutului de pigmenţi fotosintetici, dar un conţinut foarte diferenţiat de 
fotoreceptori în UV apropiat, direct proporţional cu gradul de sensibilitate la 
atacul de făinare (tab.6). 
 

Tabelul 5 
Variaţia conţinutului mediu de pigmenţi foliari la unele soiuri de trandafiri în 

 frunzele lăstarilor sănătoşi, în luna septembrie 
Lungimi de unda (nm) Soiul 

335 431 – 432 453 – 455 616 - 617 662 - 663 
Queen Elisabeth 2,25 1,92 1,17 0,20 0,94 
Orleans Rose 4,10 1,66 1,02 0,18 0,83 
Souvenir de la 
Malmaison 4,50 2,10 1,10 1,15 1,53 

 
 

Tabelul 6 
Variaţia conţinutului mediu de pigmenţi foliari la unele soiuri de trandafiri cu 

rezistenţă diferită la atacul de făinare în luna septembrie 
Lungimi de unda (nm) Soiul 

335 431 – 432 453 – 455 616 - 617 662 - 663 
Queen Elisabeth 2,25 1,92 1,17 0,20 0,94 
Orleans Rose 3,67 1,62 1,08 0,17 0,80 
Souvenir de la 
Malmaison 4,55 1,87 1,07 0,65 0,97 

 
Această comportare poate fi considerată ca o reacţie de compensaţie în 

activitatea metabolică, biochimică şi fiziologică la acest soi, care să asigure o 
fotosinteză optimă necesară maturării lemnului şi rezistenţei la ger în timpul 
iernării, precum şi o diferenţiere florală optimă. 

Efectul atacului ciupercii Sphaerotheca pannosa asupra conţinutului de 
pigmenţi foliari este mai redus, şi se manifestă printr-o scădere a fotoreceptorilor 
în UV apropiat la soiul Orleans Rose (tab. 7) şi a fotoreceptorilor în AIV la soiul 
Souvenir de la Malmaison. 

 
Tabelul 7 

Efectul atacului de făinare asupra conţinutului de pigmenţi foliari 
la diferite soiuri de trandafiri în luna septembrie 

 
Lungimi de undă (nm) 

Soiul Tipul 
lăstarului 335 431 - 

432 
453 - 
455 

616 - 
617 

662 - 
663 

Queen Elisabeth neatacat 2,25 1,92 1,17 0,20 0,94 
neatacat 4,10 1,66 1,02 0,18 0,83 Orleans Rose 

atacat 3,25 1,59 1,15 0,17 0,77 
atacat 4,60 1,65 1,05 0,16 0,79 Souvenir de la 

Malmaison neatacat 4,50 2,10 1,10 1,15 1,15 
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CONCLUZII 
1. Conţinutul mediu de pigmenţi foliari şi conţinutul de pigmenţi din lăstarii 

sănătoşi în luna iulie se caracterizează printr-o biosinteză intensă de fotoreceptori 
în AIV şi UV apropiat la soiurile sensibile. 

2. Efectul atacului de Sphaerotheca pannosa în luna iulie se manifestă prin 
scăderea conţinutului de pigmenţi fotosintetici la soiul Orleans Rose şi o mărire a 
conţinutului de fotoreceptori în UV apropiat la ambele soiuri atacate. 

3. Conţinutul pigmenţilor foliari este mai ridicat în lăstarul florifer la soiul 
rezistent, dar mai scăzut la soiurile sensibile la atacul de făinare, afectând 
fotosinteza din timpul înfloririi. 

4. Tratamentele cu fungicide aplicate în timpul perioadei de vegetaţie au 
redus extinderea atacului de făinare la soiurile sensibile, ceea ce a dus la 
regenerarea aparatului foliar şi o reducere a efectului negativ asupra conţinutului 
de pigmenţi în luna septembrie. 
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