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Abstract 

 
During last years, tan spot caused by Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Dresch. 

anamorph Drechslera tritici-repentis (Died.) Shroemaker (synonym Helminthosporium tritici-
repentis) has gained predominance among foliar wheat diseases, worldwide. A set of twenty-
five winter wheat cultivars have been evaluated for their response to Pyrenophora tritici-
repentis attack under natural infection, using two different fertilizing rates (N100P40 and 
N40P40). Under conditions of 2008, the pathogen attack was noticed only to sixteen cultivars. 
The highest AUDPC values were recorded by Autan, Renan and Exotic cultivars, whereas 
the lowest AUDPC values were recorded by Meunier, Renesansa and Martina cultivars, for 
both fertilizing rates. There was no correlation between AUDPC and grain yield for both 
fertilizing rates (0.15, respectively  0.05). Thus, Autan even recorded high yield for both 
fertilizing rates had also high AUDPC values. For Renan, the AUDPC value is correlated 
with low yielding level, while Meunier recorded the lowest values for both AUDPC and yield. 
Analyzing the mean AUDPC values for both fertilizing rates, it was observed a difference by 
83,04, considered as very significantly negative, meaning that the pathogen attack was 
more severe, on N40P40 fertilizing plots as compared with those fertilized with N100P40.  
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INTRODUCERE 

 
Ciuperca Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Dresch. cu anamorfa Dre-

chslera tritici-repentis (Died.) Shroemaker, sinonim Helminthosporium tritici-
repentis, a fost descrisă pentru prima dată în 1823 (H o s f o r d, 1982) şi 
actualmente a devenit un patogen important sub aspect economic în majoritatea 
zonelor cultivatoare de grâu din întreaga lume. Cultura intensivă a grâului, 
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schimbările în ceea ce priveşte sistemul de cultură cu trecerea de la cel conven-
ţional la cel cu lucrări minime şi cel conservativ, precum şi rotaţiile scurte au 
avut ca rezultat sporirea de-a lungul timpului a încărcăturii de inocul pe resturile 
vegetale de grâu şi dezvoltarea epidemică a bolii în întreaga lume (De  W o l f  
şi colab., 1998). La nivel global se estimează că aproximativ 25 mil. ha cultivate 
cu grâu sunt afectate de  Pyrenophora tritici-repentis (PTR) (D u v e i l l e r  şi 
colab., 2005). Patogenul induce două tipuri de simptome distincte pe cultiva-
rele de grâu sensibile, respectiv leziuni necrotice (tan necrosis –  nec+ ) în formă 
de diamant înconjurate de un halou de culoare galbenă şi cloroze (extensive 
chlorosis – chl+), ambele aflându-se sub controlul genetic independent al gazdei 
(L a m a r i  şi  B e r n i e r, 1991; 1989). Pe baza abilităţii de a induce necroze 
şi/sau cloroze pe un set diferenţiator de cultivare de grâu, izolatele de PTR sunt 
clasificate în opt rase, însă, în ultimii ani, rapoarte preliminare au arătat că au 
fost identificate alte trei rase de PTR mult mai virulente (A l i  şi  F r a n c h, 
2002; 2003;  A l i  şi colab., 2002;  L a m a r i  şi colab., 2003; M a n n i n g   şi 
colab., 2002). Deşi patogenul poate fi controlat printr-un management adecvat 
care să includă şi tratamente cu fungicide în vegetaţie, cunoaşterea variabilităţii 
patogenului sub aspectul virulenţei şi/sau agresivităţii acestuia este o compo-
nentă importantă în crearea de genotipuri cu rezistenţă durabilă faţă de acţiunea 
acestui patogen (A r a y o, 2003). 

Pornind de la realităţile concrete ale stării fitosanitare din cultura de grâu, am 
considerat necesar să studiem care este evoluţia patogenului Pyrenophora 
tritici-repentis în condiţiile de la S.C.D.A. Şimnic, cum se manifestă atacul în 
condiţii de fertilizare cu doză redusă şi cu doză sporită de azot şi care sunt 
consecinţele asupra producţiei. 

 
MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

 
Experienţa a fost amplasată în câmpul experimental al Laboratorului de 

Ameliorare, producere de sămânţă şi protecţia plantelor de la S.C.D.A. Şimnic, 
în anul agricol 2007-2008, cultura premergătoare fiind mazărea. Înainte de 
semănat terenul a fost arat şi discuit, iar combaterea buruienilor s-a realizat cu 
erbicidul Dicopur Top în doză de 1 l/ha. Materialul biologic a constat dintr-un 
număr de douăzeci şi cinci de genotipuri de grâu de toamnă având diverse 
origini, au fost evaluate în ceea ce priveşte comportarea lor faţă de atacul 
patogenului Pyrenophora tritici-repentis în condiţii de infecţie naturală pe două 
agrofonduri diferite: N40P40 şi N100P40. Pe parcelele fertilizate au fost aplicate 40 
kg N şi 40 kg P2O5/ha  la pregatirea patului germinativ în toamnă, iar restul de 
60 kg N a fost administrat în luna martie.  Experienţa a fost amplasată după 
metoda parcelelor subdivizate cu 25 de variante în trei repetiţii. Dimensiunea 
unei parcele a fost de 7 m2. Semănatul s-a realizat în data de 10 octombrie 2007 
utilizând o normă de 550 boabe  germinabile/m2. Stadiile de vegetaţie au fost 
stabilite conform scării lui Zadoks (Z a d o c k s  şi colab., 1974). Evaluarea 
bolii a început atunci când au fost sesizate primele simptome necrotice, 
sugerând, după aspectul leziunilor, prezenţa ciupercii Pyrenophora tritici-
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repentis pe frunzele soiurilor de grâu, moment ce a coincis cu Z39. Apecierea 
vizuală a intensităţii de atac s-a realizat în trei momente diferite ale perioadei 
vegetaţie pe baza unei scări cantitative, după cum urmează: Z39 - ultima frunză 
ligulată, Z53 - 1/4 înspicat şi Z61 - începutul înfloritului. Scara de evaluare a 
severităţii bolii utilizată a fost elaborată de  S a a r i  şi  P r e s c o t t  (1975) 
pentru bolile foliare la grâu (0-9) şi modificată  (0-5) de  R a y m o n d  şi 
colaboratorii (1985). Această scară a fost modificată pentru a lua în calcul 
dimensiunea leziunilor, poziţionarea frunzelor şi suprafaţa afectată din frunză: 

0 = nici un simptom; 
1 = pete mai mici de 1 mm2; 
2 = leziuni (mai mari de 1 mm2) cu un halou galben distinct de jur imprejur, 

mai puţin de 10% din frunză afectată; 
3 = leziuni (mai mari de 1 mm2 ) cu un halou galben distinct de jur imprejur, 

afectând între 10 – 50% din frunză;  
4 = numeroase leziuni mici sau mari confluând, afectând mai mult de 50% 

din frunză 
5 = întreaga frunză necrozată.  
Pentru aprecierea evoluţiei atacului patogenului s-a calculat Aria de sub 

Curba de Progres a Bolii (AUDPC) pe întreaga plantă utilizând formula lui  S h 
a n e r  şi  F i n n e y  (1977): 
 

A.U.D.P.C. =
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unde: Yi = nivelul bolii la timpul ti; t(i+1) - ti  =  timpul în zile dintre două notări 
secvenţiale ale bolii. AUDPC-ul redă măsura cantitativă a dezvoltării epidemice 
şi a intensităţii bolii (R e y n o l d s   şi  N e h e r, 1997). Pentru  interpretarea 
statustica a rezultatelor a fost folosită analiza varianţei. 

 
Condiţiile pedoclimatice de experimentare 
Experienţa s-a desfăşurat pe luvosolul de la S.C.D.A. Şimnic (pH = 5,6; 

1,8% humus), cunoscută ca un areal cu perioade în care alternează lipsa preci-
pitaţiilor sau perioade de arşiţă cu perioade cu precipitaţii abundente, dar care 
au o distribuţie neuniformă. 

În figura 1 sunt prezentate condiţiile climatice, înegistrate în anul 2008, care 
au favorizat apariţia şi evoluţia patogenului Pyrenophora tritici-repentis, 
corespunzătoare cu temperaturile cunoscute drept optime pentru realizarea 
infecţiilor cu ascospori şi conidii, ca sursă primară, respectiv secundară de 
infecţie. Potrivit biologiei patogenului ascosporii sunt expulzaţi forţat de către 
peritecii a căror maturare se realizează în intervalul de temperatură 5-20oC, cu 
optimum cuprins între 15 şi 18oC (W r i g h t   şi  S u t t o n, 1990), temperatură 
ce a fost atinsă în anul 2008 încă din prima decadă a lunii aprilie, când 
temperatura medie a fost de aproximativ 11oC şi aproape de optim în ultimele 
două decade ale lunii (temperatura medie de 13, respectiv 13,28oC). Având în 
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vedere şi cantitatea ridicată de precipitaţii din primele două decade ale lunii 
aprilie (20,8 mm şi 32 mm), se  poate spune că au fost întrunite condiţiile 
climatice pentru realizarea infecţiilor primare de către ascospori. Analiza 
graficului cu precipitaţiile şi temperaturile înregistrate în luna aprilie sugerează 
că pe suprafaţa frunzelor s-au realizat picături de rouă care au favorizat, de aseme-
nea, realizarea infecţiilor. Este cunoscut că perioada de umezeală a frunzelor 
mai mare de 24 de ore este suficientă pentru diferenţierea genotipurilor de grâu 
în rezistente şi sensibile (G i l c h r i s t   şi colab., 1984;  H o s f o r d,  1982), 
deşi majoritatea cultivarelor de grâu devin „pătate” după 48-54 de ore de 
umezeală prelungită pe frunze (H o s f o r d   şi colab., 1987). În cazul de faţă, 
primele  simptome de atac au fost notate în data de 28 aprilie 2008 (în a treia 
decadă a lunii aprilie), de unde putem trage concluzia că infecţia şi, respectiv, 
incubaţia s-au produs cel puţin cu două săptămâni înainte, când cantitatea de 
precipitaţii a fost mai mare. În prima decadă a lunii mai condiţiile de evoluţie 
ale atacului patogenului au fost favorabile, suma precipitaţiilor înregistrate a 
fost de 13,8 mm, iar media temperaturilor de 13,9oC, ceea ce a favorizat evolu-
ţia bolii în cazul genotipurilor la care s-au observat primele simptome în luna 
aprilie şi realizarea infecţiilor secundare de către conidii. Deoarece conidiile 
sunt produse la temperaturi cuprinse între 10-25oC, cu un optim de 20oC (L u z  
şi  B e r g s t r o m, 1986), se poate considera că în prima şi a doua decadă ale 
lunii iunie au fost întrunite condiţii aproape de optim pentru infecţia şi 
reinfectarea frunzelor plantelor de grâu de către conidii. Acestea sunt poziţio-
nate în bătaia vântului de către conidioforii crescuţi pe suprafaţa ţesuturilor 
infectate. O viteză a vântului mai mică de 2 m/s este suficientă pentru a asigura 
o dispersie de 100% (L u z  şi  B e r g s t r o m, 1986).  

      

 
 

Fig. 1  Condiţiile climatice care au favorizat infecţia cu patogenul Pyrenophora trtici-repentis  
şi evoluţia bolii în anul 2008 

(The climatical conditions which influenced the infection with Pyrenophora trtici-repentis  
and disease development in 2008) 



 
 
 

Tabelul  1  
Nivelul producţiei şi valoarea AUDPC înregistrate de un set de cultivare de grâu de toamnă în cazul atacului patogenului 
Pyrenophora tritici-repentis pe agrofondul fertilizat cu N100P40 în condiţiile  anului agricol 2007-2008 la S.C.D.A.  Şimnic 

(The grain yield and AUDPC recorded on N100P40 fertilized plots under the conditions of the attack of Pyrenophora tritici-repentis 
in 2007-2008, at ARDS Şimnic) 

 
Nr. 
crt. 

Genotipul AUDPC 
Diferenţa 

faţă de mt. 
Semni- 
ficaţia 

Diferenţa 
faţă de medie

Semni- 
ficaţia 

Producţia 2008 
(kg/ha) 

Diferenţa 
faţă de mt. 

Semni- 
ficaţia 

1 Renan 525 489,74 *** 349,02 *** 3600 672 * 

2 Autan 481,85 442,59 *** 301,87 *** 4479 1551 *** 
3 Exotic 382,31 343,05 *** 202,33 *** 4026 1098  
4 Josef 234,67 195,41 *** 54,69 ooo 4191 1263 *** 
5 Apache 229,79 190,53 *** 49,81 ooo 4037 1109  
6 Mariska 183,49 144,23 *** 3,51  3510 582  
7 Briana 180,56 141,3 *** 0,58  4609 1681 *** 
8 Isengrain 159,49 120,23 *** -20,49 oo 3788 860 ** 
9 Glosa 96,42 57,16 *** -83,56 ooo 3900 972 ** 

10 Cubus 82,95 43,69  -97,03 ooo 4067 1139 *** 
11 Enesco 71,55 32,29  -108,43 ooo 4422 1494 *** 
12 Orion 66,48 27,22  -113,5 ooo 4917 1989 *** 
13 Martina 56,35 17,09 * -123,63 ooo 4755 1827 *** 
14 Renesansa 44,83 5,57  -135,15 ooo 4752 1824 *** 
15 Serina 40,72 1,46  -139,26 ooo 4247 1319 *** 
16 Meunier 39,26 mt.  -140,72 ooo 2928 mt.  

 Media AUDPC 263,02        
                            
   DL 5% = 13,238; DL 1% = 17,846; DL 0,1% = 23,686.    DL 5% = 593; DL 1% = 804; DL 0,1% = 1076. 
 
 
 



 
 
 

Tabelul  2 
 Nivelul producţiei şi valoarea AUDPC înregistrate de un set de cultivare de grâu de toamnă în cazul atacului patogenului  

Pyrenophora tritici-repentis pe agrofondul fertilizat cu N40P40 în condiţiile  anului agricol 2007-2008 la S.C.D.A. Şimnic 
(The grain yield and AUDPC recorded on N40P40 fertilized plots under the conditions of the attack of Pyrenophora tritici-repentis  

in 2007-2008, at ARDS Şimnic) 
 

Nr. 
crt. 

Genotipul AUDPC 
Diferenţa 

faţă de mt. 
Semni- 
ficaţia 

Diferenţa 
faţă de medie

Semni- 
ficaţia 

Producţia 2008
(kg/ha) 

Diferenţa 
faţă de mt. 

Semni- 
ficaţia 

1. Autan 685,03 589,32 *** 422,01 *** 3806 1201  
2 Renan 585 489,25 *** 321,98 *** 3114 509  
3 Exotic 443,18 347,47 *** 180,16 *** 3577 972 ** 
4 Mariska 423,22 327,51 *** 160,2 *** 3108 503  
5 Apache 328,07      232,36 *** 65,05  3531 926 ** 
6 Josef 297,73 202,02 *** 32,71  3711 1106 ** 
7 Briana 185,35 89,64 *** -77,67 ooo 3343 738 * 
8 Glosa 185,16 89,45 *** -77,86 ooo 3194 589  
9 Orion 175,16 79,45 *** -87,86 ooo 4050 1445 *** 
10 Enesco 173,49 77,78 *** -89,53 ooo 3832 1227 *** 
11 Serina 173,49 77,78 *** -89,53 ooo 3618 1013 ** 
12 Isengrain 172,66 76,95 *** -90,36 ooo 3658 1053 ** 
13 Cubus 105,16 9,45  -157,86 ooo 3377 772 * 
14 Meunier 95,71 Mt  -167,31 ooo 2605 Mt  
15 Renesansa 92,46 -3,25  -170,56 ooo 4286 1681 *** 
16 Martina 

Media AUDPC 
87,41 
179,98 

-8,3  -175,61 ooo 3480 875 
 

** 

          
    DL 5% = 13,238; DL 1% = 17,846;  DL 0,1% = 23,686.        DL 5% = 636,7; DL 1% = 862,94; DL.0,1% = 1155,4. 
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Fig. 2  Viteza vântului înregistrată în perioada de evoluţie a atacului patogenului  
Pyrenophora tritici-repentis în anul 2008 

(Wind speed recorded in the Pyrenophora tritici-repentis attack in 2008) 
 

 
Din datele prezentate în figura 2 se observă că pe întreaga perioadă de evolu-

ţie a atacului patogenului, viteza vântului a fost întotdeauna mai mare de 2 m/s, 
ceea ce dovedeşte întrunirea unei alte condiţii impuse de biologia patogenului. 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Din cele douăzeci şi cinci de soiuri de grâu de toamnă supuse evaluării, la 
nouă dintre acestea, respectiv: Frini, Dunai, Capo, Fridoline, Aztec, Bercy, 
Cezanne, Cordiale, nu au fost observate simptome caracteristice de atac în 
niciunul dintre momentele evaluării. 

S-a observat că în primele două momente ale determinării atacul patogenului, 
care au corespuns cu Z39 şi Z53, evoluţia bolii a fost  în general mai lentă 
comparativ cu cel de-al treilea moment, care a corespuns cu Z61, fapt posibil 
influenţat  şi de condiţiile climatice mai favorabile. 

S-a constatat, de asemenea, că în cazul unor genotipuri, precum Glosa, 
Enesco, Serina, Cubus, Orion, Martina, Renesansa, Isengrain, diferenţierea ata-
cului patogenului pe ambele agrofonduri a fost posibilă abia la a doua determi-
nare în stadiul Z53, în vreme ce în cazul genotipurilor Meunier şi Mariska pe 
agro-fondul N40P40 atacul a fost evidenţiat încă de la prima determinare. Dacă în 
primul moment al determinării s-a observat un nivel mai scăzut al atacului 
patogenului, pe măsură ce plantele au avansat spre maturitate diferenţele dintre 
genotipuri la acelaşi nivel de fertilizare au fost mai mici. În mod similar, F r a n c l  
(1998) a sugerat că inoculul potenţial de  Pyrenophora tritici-repentis a fost mai 
mare după înflorit decât înainte şi evoluţia bolii creşte odată cu maturitatea 
culturii. Aceasta se explică şi prin faptul că temperatura ridicată şi o presiune 
mai   mare  a  inoculului  în  stadiile avansate  de  vegetaţie  fac plantele de grâu  
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vulnerabile la atacul patogenului şi conduc către dezvoltarea bolii chiar şi pe 
genotipurile mai rezistente. Cele mai ridicate valori ale AUDPC pe ambele 
agrofonduri au fost înregistrate de cultivarele Autan, Renan şi Exotic, iar cele 
mai scăzute valori ale AUDPC au fost înregistrate de cultivarele Meunier, 
Renesansa şi Martina (tabelele 1 şi 2). Valorile ridicate ale AUDPC pot fi puse 
şi pe seama stresului cauzat de căldură, care a avut ca efect accelerarea evoluţiei 
atacului patogenului Pyrenophora tritici-repentis, ceea ce corespunde cu rezul-
tatele oobţinute anterior de  N e m a  şi colaboratorii (1973);  S h a r m a  şi 
colaboratorii (2003). Această creştere a severităţii bolii redată de valorile 
AUDPC, mai ridicate la variantele fertilizate cu N40P40 comparativ cu cele 
fertilizate cu N100P40 este în concordanţă şi cu alte studii efectuate anterior de 
către  K r u p i n s k y  şi colaboratorii (1998) în Statele Unite ale Americii,       
F e r n a n d e z   şi colaboratorii (1998) în Canada, care au arătat că severitatea 
mai ridicată a bolii a fost asociată cu un nivel scăzut de azot, în vreme ce          
H u b e r  şi colaboratorii (1987), B o c k u s  şi  D a v i s  (1993) au raportat că 
severitatea acestei boli descreşte odată cu creşterea dozei de azot. 

Interpretarea statistică a rezultatelor obţinute în anul 2008 nu a evidenţiat 
corelaţii între AUDPC şi producţie, pe ambele agrofonduri experimentate (-0,15, 
respectiv, -0,05). Astfel, soiul Autan, deşi pe ambele agrofonduri prezintă valori 
ridicate ale AUDPC, înregistrează o producţie ridicată. În cazul soiului Renan, 
valorii ridicate a AUDPC îi corespunde un nivel scăzut al producţiei, în timp ce 
Meunier are cea mai scăzută valoare AUDPC, însă şi cea mai mică producţie. O 
posibilă explicaţie este aceea că nivelul ridicat al producţiei înregistrat atât la 
N100P40, cât şi la N40P40 de soiurile Autan (4479 kg/ha, respectiv, 3806 kg/ha), 
Exotic (4026 kg/ha, respectiv, 3577 kg/ha), Josef (4191 kg/ha, respectiv, 3711 
kg/ha), Apache (4037 kg/ha, respectiv, 3531 kg/ha), în ciuda valorilor ridicate 
ale AUDPC indică toleranţa genotipurilor respective faţă de atacul patogenului 
Pyrenophora tritici-repentis confirmând rezultatele cercetărilor anterioare 
efectuate de  S h a r m a   şi colaboratorii (2003). În cazul genotipului Meunier, 
care a înregistrat cea mai scăzută valoare AUDPC (39,26, respectiv 95,71) s-a 
obţinut şi cea mai mică producţie atât pe agrofondul N100P40  (2928 kg/ha), cât şi 
pe agrofondul N40P40 (2605 kg/ha), probabil din cauza capacităţii reduse de 
producţie sau a neadaptării la condiţiile din zona S.C.D.A. Şimnic.  

Din analiza valorilor medii ale AUDPC înregistrate pe agrofondul N40P40 
faţă de N100P40 s-a observat o diferenţă de -83,04, valoare considerată ca distinct 
semnificativ negativă, de unde rezultă că atacul patogenului este mult mai intens 
pe agrofondul N40P40, comparativ cu N100P40.  
 

CONCLUZII 
 

 Diferenţele în ceea ce priveşte reacţia genotipurilor de grâu analizate arată 
că reacţia la atacul patogenului Pyrenophora tritici-repentis a fost diferită 
pentru fiecare genotip în parte, în funcţie de momentul când s-a produs infecţia, 
nivelul de fertilizare şi rezistenţa cultivarului. S-a observat că atacul patogenului 



Comportarea unui sortiment de soiuri de grâu de toamnă  

 

197

a început mai devreme la variantele fertilizate cu N40P40, înregistrând valori ale 
AUDPC mai ridicate comparativ cu variantele fertilizate cu N100P40, fapt 
evidenţiat şi de diferenţa valorilor medii AUDPC de -83,04 la variantele ferti-
lizate cu N40P40 faţă de cele fertilizate cu N100P40, valoare semnificativ negativă. 
Cele mai ridicate valori ale AUDPC au fost înregistrate de cultivarele Renan 
Autan şi Exotic în ambele condiţii de experimentare. Producţiile ridicate înre-
gistrate de aceste trei cultivare, în ciuda valorilor ridicate ale AUDPC, indică 
nivelul ridicat de toleranţă al genotipurilor respective faţă de atacul patogenului 
Pyrenophora tritici-repentis. Valorile ridicate ale AUDPC pot fi puse şi pe 
seama stresului cauzat de temperaturile ridicate, care a avut ca efect accelerarea 
evoluţiei atacului patogenului Pyrenophora tritici-repentis. 

Rezultatele acestui studiu pot fi utilizate în stabilirea managementului 
integrat al bolilor foliare, în vederea reducerii pierderilor de producţie în special 
în zonele cu temperaturi ridicate. Prin alegerea de soiuri potrivite, efectul tem-
peraturilor ridicate din timpul perioadelor de  înflorit şi de umplere a bobului, 
care accelerează dezvoltarea bolii, ar putea fi minimalizat. 
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