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1. Introducere 
 
Culturile din solarii sunt supuse ac iunii d un toare a factorilor biotici, de 

natur  s  le reduc  capacitatea de îndeplinire a func iei de producere a materialului 
destinat lucr rilor de împ durire.  

In ultima perioad  s-au remarcat o serie de lucr ri în domeniul fitopatologiei 
forestiere, atât în ara noastr , cât i în str in tate, bazate pe datele noi ob inute în 
urma cercet rilor efectuate, s-au identificat noi specii de agen i criptogamici i s-
au elaborat tehnologii moderne de combatere biologic  i chimic  a bolilor 
culturilor forestiere.  

În scopul unei protec ii mai eficiente a plantulelor i a înl tur rii ac iunii 
negative a condi iilor climatice se recomand  efectuarea sem n turile prim vara în 
avans cu aproximativ o lun  fa  de sem n turile din câmp liber.  

Majoritatea speciilor forestiere sunt contaminate de c tre microorganisme 
saprofite i parazite, care pot ataca semin ele în cursul germina iei i plantulele în 
perioada de vegeta ie, mai ales în condi iile de mediu din solariile silvice (Griffin, 
1965; Ceapoiu 1968; Di u,1988;  T ut , 2000). 

De i boala poate fi produs  de un num r mare de ciuperci prezente în flora 
microbian  a solului, s-a constatat c  predominante au fost ciupercile: Fusarium 
oxysporum (Lk.) Wr.; Pythium de baryanum Hesse.; Phytophthora fagi (Hart.) 
Magn.; Botrytis cinerea Pers. ex Fr. 

Fusarium oxysporum a fost dominant  fapt ce concord  cu datele consacrate 
în litaratura de specialitate  i motiveaz  denumirea de “fusarioz ” dat  acestei boli 
(Petrescu  et al., 1973; Pawuk, 1978.; Neergaard , 1979).   

 
2. Materiale i metode de cercetare 
 
Dat fiind specificul cercet rilor efectuate, acestea s–au desf urat atât în 

laborator cât i în teren, fiind utilizat  metodologia specific  cercet rilor 
fitopatologice generale, (Constantinescu, 1974), incubarea, izolarea, repicarea, 
microscopie, cu adapt rile specifice la materialul biologic forestier  

Observa iile au fost efectuate în perioada 1997-2000, în unele solarii din 
urm toarele Ocoale silvice din Jude ul Suceava: Adâncata, Gura Humorului, 
Moldovi a, Tomnatic,Vama, Iacobeni, Dorna Candrenilor. 

Pentru estimarea daunelor produse de ciuperci în solarii s-au stabilit 
suprafe e de prob  de 1 m2 în care s-au calculat frecven a, intensitatea i gradul de 
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atac, dup  urm toarele rela ii:  

F %=(n x100)/N 

 în care: F – frecven a atacului 
n - num rul de plante sau organe ale plantei atacate 
N- num rul total de plante sau organe ale plantei atacate. 

I%= (i x f)/N 

 în care:i – intensitatea atacului apreciat  prin notare; 
f – num rul de plante care au prezentat intensitatea (i) 
N - num rul total de plante sau organe ale plantei atacate 

 
Produsul (i x f) se calculeaz  pentru fiecare clas  de intensitate a atacului. 
Gradul de atac se calculeaz  dup  formula: 

Ga % = (F x I)/100 

3. Rezultate 
 
Dintre bolile micotice care afecteaz  culturile de r inoase în solarii, boala 

„dumping off” (fuzarioza sau culcarea plantulelor) poate fi considerat  cea mai 
periculoas  luându-se în considerare num rul mare de specii afectate i pierderile 
importante care se pot înregistra în sectorul forestier.  

În cele zece solarii luate în studiu s-au calculat frecven a, intensitatea i 
gradul de atac conform metodologiei din literatura de specialitate.  

Pe plantulele infectate prelevate din solariile în care s-au manifestat atacurile 
în perioada 1997-2000, speciile de ciuperci identificate în procent ridicat au fost: 
Fusarium oxysporum (Lk.) Wr.; Pythium de baryanum Hesse.; Phytophthora fagi 
(Hart.) Magn.; Botrytis cinerea Pers. ex Fr., sporadic fiind identificate specii ale 
genului Penicillium, Aspergillus Trichoderma, Cephalosporium, pe semin ele i 
conurile de pin i molid, dar care nu fac obiectul prezentei lucr ri. 

Dinamica sezonier  a gradului de atac în func ie de frecven  i de intensitate 
a fost urm rit  în solarul Izvor, la nivelul anului 1998 (figura 1).  

Dup  cum se poate observa atacul a debutat brusc i a evoluat rapid fiind 
favorizat de o serie de factori i de vulnerabilitatea crescut  a plantulelor de molid 
de 2 s pt mâni. 

Valoarea gradului de atac s-a înscris ini ial la o intensitate foarte slab  (3%) 
i a ajuns într-o perioada scurt  de timp la o intensitate puternic  (80%). 

Cre terea gradului de atac s-a realizat, în acest caz, atât pe baza cre terii 
intensit ii infec iei în prima faz  cât i pe seama cre terii frecven ei atacului în 
faza final . 

Dinamica multianual  a gradului de atac al ciupercilor care produc fuzarioza 
pe plantulele de r inoase a fost determinat  pentru perioada 1997-2000 în cele 10 
solarii analizate prezentându-se intensitatea gradului de atac numai pe plantulele 
speciilor de interes forestier (molid, brad, pin silvestru i larice) întrucât speciile 
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ornamentale au fost prezente într-un num r redus de solarii, pe suprafe e restrânse 
i cu valori ale gradului de atac ce s-a înscris în limite slabe. 
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Figura 1. Dinamica sezonier  a atacului ciupercilor care produc c derea 
plantulelor în solarul Izvor 
Figure 1. Seasonal variation of the “dumping off” fungi attack in Izvor 
solarium 
  
În solarul Salcea gradul maxim de atac s-a realizat la nivelul anului 1999 pe 

molid (61%), ceilal i ani fiind caracteriza i prin atacuri medii. În acest solar 
ciupercile au mai fost semnalate i pe brad, în anii 1997, 1999 i 2000, gradul de 
atac fiind slab iar în 1998 acesta fiind mediu. 

Solarul Izvor este cel mai afectat de atacul acestor ciuperci atât prin 
intensitatea gradului de atac cât i prin num rul speciilor atacate. Pentru molid, 
doar la nivelul anului 1999 atacul a fost moderat, ceilal i ani fiind caracteriza i de 
atacuri puternice i foarte puternice, molidul fiind specia cea mai afectat . Bradul a 
suferit atacuri slabe în 1999 i 2000, anii 1997 i 1998 fiind caracteriza i de atacuri 
medii i puternice dar cu o intensitate mai redus  decât pe molid. Pinul a fost 
specia cea mai slab afectat  în 1997 pentru ca atacul s  creasc  de la moderat în 
1998 la foarte puternic în 1999, când a înregistrat valori superioare molidului. 
Laricele a fost de asemenea puternic afectat constatându-se c  pentru aceast  
specie nu s-au înregistrat atacuri slabe ci numai atacuri medii i puternice. 

În solarul Prisaca Dornei molidul a fost puternic afectat în anii 1997 i 2000, 
în anii intermediari atacurile fiind medii, pe când bradul a fost afectat în mod 
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constant gradul de atac încadrându-se în clasa mijlocie pe toat  perioada analizat . 
Laricele a fost mediu afectat doar în anul 1998, în restul perioadei gradul de atac 
fiind slab la fel ca i în cazul pinului care a fost slab afectat în to i anii analiza i. 

 Solarul Petac este caracterizat prin atacul ciupercilor manifestat asupra a 
dou  specii (molid i larice) care înregistreaz  o dinamic  similar . Astfel, în anii 
1997 i 1998 atacul a fost mediu, el sc zând în anul 1999 la o valoare care îl 
încadreaz  în sfera atacurilor slabe, pentru ca în anul 2000 cre terea intensit ii 
gradului de atac s  fie accentuat  încadrându-l în zona puternic .

În solarul Tomnatic intensitatea gradului de atac a crescut constant de la 
mediu în anul 1997, puternic în 1998 la foarte puternic în 1999 (75%). Atacul 
foarte puternic a fost urmat de o sc dere semnificativ  în anul urm tor când s-a 
încadrat în limitele clasei medii. Pinul a fost de asemenea afectat, atacul 
ciupercilor alternând de la slab la mediu de-a lungul perioadei analizate iar laricele 
a fost slab afectat pe parcursul celor patru ani analiza i. 

În solarul Moldovi a a fost afectat doar molidul intensitatea atacului fiind 
puternic  în 1997 i 1998,  sc zând apoi la valori caracteristice clasei de atac slab. 

Varia ia gradului de atac în solarul Corhana arat  c  molidul înregistreaz  o 
sc dere constant  începând din primul an al perioadei analizate când atacul a fost 
puternic, trecând prin atacuri medii în 1998 i 1999 i ajungând în finalul perioadei 
la un atac slab. La pinul silvestru atacul a fost mediu pe întreaga perioad  excep ie 
f când anul 1999, în care s-a înregistrat un atac puternic. Bradul a înregistrat valori 
oscilante ale gradului de atac, acesta fiind mediu în anii 1997 i 1999 i slab în anii 
1998 i 2000. În cazul laricelui atacul a fost slab în perioada 1997-1998, 
înregistrându-se apoi o cre tere brusc  în anul urm tor pân  la nivelul atacurilor 
puternice. În anul 2000 atacul a afectat slab plantulele de larice. 

În solarul Dorni oara molidul a înregistrat o cre tere treptat  a gradului de 
atac de la valori slabe în 1997 la valori medii în 1998 ajungând la valori puternice 
în 1999. Chiar dac  în 2000 gradul de atac a sc zut fa  de anul anterior acesta se 
men ine în limitele atacurilor puternice. Varia ia atacului ciupercilor asupra 
plantulelor de brad i larice are un comportament asem n tor, primii trei ani 
aflându-se la limita unor atacuri slab-moderate pentru ca în anul 2000 atacul s  
devin  puternic. 

Solariile Botu  i Scoru u sunt afectate de atacul acestor ciuperci doar la 
nivelul anului 1999 specia afectat  fiind molidul. Atacul la nivelul anului 1999 a 
avut o intensitate foarte slab  iar în anul urm tor nu a mai fost semnalat. 

 
4. Discu ii i concluzii 
 
Boala „culcarea plantulelor” poate fi produs  de un num r mare de ciuperci 

prezente în flora microbian  a solului constatându-se c  predominant  a fost, în 
perioada cercetat ,  ciuperca Fusarium oxysporum; 

Compararea valorilor maxime ale gradului de atac la nivelul tuturor solariilor 
analizate se observ  c  anul cu gradul de atac cel mai puternic a fost 1998, atacul 
manifestându-se în solarul Izvor, pe molid cu o intensitate de 80% i pe brad cu o 
intensitate de 58%. Ciupercile au afectat cel mai puternic pinul silvestru în anul 
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1999 (76%) de asemenea în solarul Izvor. În acela i an i în acela i solar s-a 
înregistrat i atacul maxim asupra plantulelor de larice care a atins valoarea de 
59%.  

Analizând valorile maxime ale gradului de atac se constat  c  acestea au 
dep it limita atacurilor foarte puternice (75%) în cazul molidului (solarul Izvor, în 
1998) i în cazul pinului (solarul Izvor, în 1999) acestea fiind, în cazul studiului de 
fa , cele mai susceptibile specii la atacul ciupercilor care produc fuzarioza. 

În majoritatea cazurilor, atacul cre te progresiv atingând un maxim, dup  
care se constat  reducerea considerabil  a gradului de atac pân  sub pragul critic, 
fapt datorat în mare parte aplic rii m surilor de combatere specifice. Trecerea de la 
un grad de atac foarte puternic sau puternic la un grad de atac slab se poate 
desf ura pe o perioad  mai lung  de timp (în solarul Corhana reducerea de la 
valoarea de 62% înregistrat  la molid în 1997 la valoarea de 20% durând trei ani) 
sau poate fi brusc  (de exemplu trecerea de la valoarea de 80% înregistrat  în 
solarul Izvor, la molid, în 1998 la valoarea de 27% înregistrat  în anul urm tor). 

În toate cazurile analizate trecerea de la saprofitism la parazitism a speciilor 
de ciuperci ce produc fuzarioza a fost favorizat  de o serie de factori, dintre care 
temperaturile ridicate din sol i atmosfer , excesul de substan e azotate, umiditatea 
ridicat  i pH-ul>5 din sol au fost predominan i.  
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Abstract 
 

Physiopathologic Aspects Regarding the Fungi on Beech Trees in 
Several Solariums of Suceava District 

 
Amongst the fungi diseases that affect the beech cultures in solariums, the 

“dumping off“ (fusariosis or plantlets flattening) could be considered  as the most 
dangerous, if we take into account the large number of affected species and the 
important loss that could be registered in the forestry field.  

On the infected plantlets taken off from the solariums where the attack 
occurred in the period of time 1997-2000, the fungi species identified in a larger 
percentage were: Fusarium oxysporum (Lk.) Wr.; Pythium de barynum Hesse.; 
Phytophthora fagi (Hart.) Magn.; Botrytis cinerea Pers. ex Fr. 

Keywords: dumping off, Fusarium oxysporum, fungi, diseases. 
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