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Abstract: Phomopsis incarcerata, known as pathogen causing the 

dieback of branches of Rosa was detected in many orchards in Romania. Our 
investigations approached a series of bio-ecological aspects of this pathogen: 
isolation, purification and obtaining of the pathogen; determination and 
identification of pathogen; establishing in vitro parameters of fungal 
development (culture media). 

 
Phomopsis este un gen de Coelomycetes extrem de numeros, conţinând atât 

specii tipic parazite, cât şi invadatori secundari care cauzează plantelor gazdă o 
mare varietate de simptome. Uecker (1988) înregistrează peste 800 de epitete 
specifice şi infraspecifice între care cca. 60 de specii sunt menţionate ca patogeni 
ai unor plante de importanţă economică. 

Cercetările privind nomenclatura (Sutton, 1977, 1980; Uecker, 1988) indică 
faptul că numele de Phomopsis nu este folosit în sensul său original, problema 
desemnării unui lectotip fiind încă controversată. De asemenea lipsa de informaţii 
privind specificitatea acestora şi efectul gazdei asupra morfologiei ciupercii, 
prezenţa sau absenţa betaconidiilor, analiza materialului genetic sporesc 
controversele legate de taxonomia şi nomenclatura acestui gen. 

Pe Rosa, în lume, au fost descrise 6 specii de Phomopsis (Uecker, 1988): 
Ph. gulabii Lal & Arya., Ph. incarcerata (Sacc.) Höhn., Ph. piceata (Sacc.) 
Grove, Ph. rhodophila (Sacc.) Buchwald in Moeller, Ph. rosae (Schulzer & 
Sacc.) Traverso & Spessa, Ph. rosarum (Durieu & Mont.) Camara. 
In România ciuperca Phomopsis incarcerata a fost descrisă pentru prima dată în 
anul 1956 pe Rosa canina L. din judeţul Neamţ de C. Sandu-Ville şi colaboratorii. 
Phomosis incarcerata (Sacc.) Höhnel (basionim: Phoma incarcerata Sacc.) a mai 
fost semnalată în Alba – Iulia – împrejurimile Albacului, Orşova – zona 
sistemului hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier, iar pe glob în Italia, 
Franţa, Germania, Anglia, Portugalia şi Franţa – Toulouse. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Ca material biologic s-a folosit izolatul de Phomopsis incarcerata obţinut de pe 

ramurile de Rosa sp. colectate din diferite grădini ale municipiului Piteşti. 
Determinarea şi identificarea agentului patogen s-a realizat în laboratorul de micologie 
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al Universităţii Piteşti. S-au folosit metode fitopatologice şi micologice clasice (analiza 
microscopică, măsurători biometrice ale structurilor de reproducere asexuată). 

Pentru stabilirea caracterelor culturale, izolatele au fost cultivate pe diferite 
medii, la temperatura camerei 22 – 27 0 C, la ritmul normal zi – noapte. Au fost 
analizate următoarele caractere morfologice şi fiziologice: rata creşterii miceliului; 
aspectul miceliului  de creştere şi virajul de culoare; morfologia picnidiilor (consistenţă, 
mărime, culoare, modul de grupare); tipul şi dimensiunile fialosporilor.  

Datele obţinute in vitro au fost prelucrate statistic folosind programul SPSS. 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 
 1. Caractere morfologice 

Conidiomele sunt de tip picnidial; picnidiile sunt stromatice, 
subperidermice, izolate, uniloculare, multiloculare sau convolute, globuloase, 
ostiolate, nepapilate; peridia este pseudoparenchimatică, brună cu textura 
angularis, cu diametrul peste 250 μm. Conidioforii sunt filiformi, hialini, 
ramificaţi, 1-2 septaţi, de 18 - 20 x 2 μm (20 x 1 μm, 15,5 – 18 x 1 – 2 μm, 
Uecker, 1988). Parafizele lipsesc. Conidiogeneza este enteroblastică, 
monofialidică.  α- fialosporii sunt hialini, fusiformi, acuţi la ambele capete, drepţi, 
aseptaţi, 2-gutulaţi sau multigutulaţi, de 6 - 8 x 2 μm (8 x 2 μm, 6,5 – 10 x 2,5 - 4, 
Uecker, 1988; 7 - 8 x 2 μm, Mititiuc, 1997). β- fialosporii sunt hialini, hamaţi, 
filiformi, aseptaţi, agutulaţi, de 16 – 21 μm.   

Material examinat: ramuri de Rosa sp. (cult.), Piteşti, grădină, la data de 
7.07.2001., 7.09.2002; Rosa canina L., pădure, Ştefăneşti, Argeş, 26.02.2004.  

 
 2. Parametri biologici in vitro de dezvoltare a ciupercii Ph. incarcerata 
 Au fost experimentate 3 medii de cultură şi anume: malţ-agar, CGA şi apă 
agarizată.  
 Malţ extract: 20 g extract de malţ + 20 g agar + 1000 ml apă distilată 
 CGA: 40g + 1000 ml apă distilată 
 Apă agarizată: 20 g agar + 1000 ml apă distilată 

Pe CGA la început miceliul este alb – vătos cu zonalitate concentrică. După 
o săptămână miceliul începe să se brunifice, iar la 21 zile apar picnidiile care sunt 
numeroase, formate în grupuri, rar izolate spre periferia miceliului, cu dispoziţie 
concentrică de la punctul de inoculare. In picnidii s-au format α – fialospori 
hialini, fusiformi, acuţi la ambele capete, drepţi, aseptaţi, 2-gutulaţi sau 
multigutulaţi, de 7 - 8 x 2 μm şi β- fialospori hialini, hamaţi, filiformi, aseptaţi, 
agutulaţi, de 19-31 x 1 μm (fig. 2). 

Pe malţ-agar miceliul la început este alb, fără aspect vătos; ulterior el 
capătă o culoare brună, iar după 21 zile apar primele picnidii, care sunt mai puţine 
la număr decât în cazul CGA şi mai mici. 

Pe apă agarizată miceliul este slab dezvoltat, abia vizibil, butonii picnidiali 
neapărând după 21 zile. 
 



 
 

Tabelul  1. 
Influenţa mediilor de cultură asupra dezvoltării in vitro a ciupercii Phomopsis 

incarcerata 
 

Diametrul coloniilor (cm) după: Mediul de cultură 
3 zile 7 zile 10 zile 21 zile 

CGA 3,450*** 5,275*** 7,000*** 7,000 
Malţ extract 1,825*** 3,825*** 4,625*** 7,000 

Apă agarizată - martor 0,800*** 2,600*** 3,500*** 6,120*** 
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Fig. 1. Dinamica ciupercii Phomopsis incarcerata pe diferite medii de cultură 
 
Din analiza datelor prezentate în tabel şi grafic, cea mai bună creştere s-a 

observat pe mediul CGA, după 21 de zile ciuperca formând conidiome 
eustromatice cu ciri de culoare gălbuie (fig.2), în conidiome diferenţiindu-se atât 
alfa- cât şi beta-fialospori.  
 

 
 

Fig.2. Phomopsis incarcerata pe CGA 
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CONCLUZII 
Pe baza prezentului studiu se pot concluziona următoarele: 
Ciuperca Phomopsis incarcerata este un patogen de rană deosebit de 

virulent ce atacă diferitele specii de Rosa. 
Patogenul prezintă conidiome de tip picnidial în care se diferenţiază două 

tipuri de fialospori: alfa şi beta. 
Dintre parametrii biologici de dezvoltare a ciupercii Phomopsis 

incarcerata, mediul CGA a fost cel mai favorabil.  
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