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Introducere
Zonele agricole poluate cu hidrocarburi conțin comunități de plante spontane
implicate în procesul de bioremediere a solurilor. Plantele emană compuși
organici prin rădăcini, care modifica densitatea, diversitatea și activitatea
microorganismelor specifice din rizosfera. Diversitatea ciupercilor endofite intr-o
planta poate fi abordată din două perspective: i) exista diferente de frecventa
de colonizare a ciupercilor intre tipurile de organe ale plantelor ? și ii) prefera
ciupercile endofite un anume tip de organ al plantelor?
Scop, obiective
 Obtinerea unor ciuperci endofite izolate din ecosistem contaminat capabile
de a degrada hidrocarburile.

Rezultate
S-au izolat 29 OTU (unități taxonomice
organizaționale) din Cichorium intybus.
Valorile frecvenței de colonizare au aratat
ca OTU1 (20%) este specia dominant din
planta gazda. Cu exceptia a patru OTU,
toate ciupercile endofite au avut valori de
FC% sub 0.5 (Fig. 1).
În ceea ce privește regiunea radiculară
preferată
de
comunitatea
fungică
endofită,
majoritatea
OTU-urilor,
indiferent de zona colonizată au avut
valori a FC < 10%.
Doar OTU 9 a fost izolată in cele trei
regiuni ale rădăcinilor (Fig. 2).

Figura 1. FC% a ciupercilor endofite per
OTU in Cichorium intybus

 Evidențierea diversității comunității microfungice endofite la Cichorium
intybus, specia de plantă spontană observată ca fiind dominantă pe un teren
contaminat cu hidrocarburi din zona Băicoi, jud. Prahova.
Material și Metode
Plantele au fost prelevate de la o distanță de aproximativ 3 metri față de o
sondă de extracție a petrolului. Criteriul de alegere a speciei a fost dominanța și
cresterea normal-viguroasa a speciei in situ. Ciupercile endofite s-au izolat din
fragmente radiculare, secționând rădăcina în 3 părți: colet, zonă neteda și apex.
Fragmentele au fost sterilizate artificial pentru eliminarea microorganismelor
epifite, după care au fost incubate in mediu nutritiv PDA la care s-au adăugat
-1
două amendamente (ulei de motor și motorină) la o concentrație de 1 mg ml
Frecvența colonizării pentru fiecare unitate taxonomica organizational (OTU) a
fost calculată după formula:
CF%= (nr. de colonii ale unei OTU / numărul total de fragmente prelevate) x 100

Figura 2. FC% a ciupercilor endofite în
regiunile radiculare

Concluzii
Rezultatele indică necesitatea multiplicării fragmentelor de organe vegetale pentru a
obține o diversitate cât mai mare de izolate, dat fiind potențialul lor de specificitate
pentru un organ.

