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Cartoful dulce (Impomea batatas (L.) Lam)

Identificarea fuzariozei la cartoful dulce

Cartoful dulce sau batatul (Ipomea batatas (L.) Lam) este o plantă legumicolă
productivă și versatilă. Tolerează anumite condiții extreme (temperaturi ridicate,
secetă, ploaie cu vânt puternic) și diferite tipuri de sol. În România, specia a fost
aclimatizată cu succes, extinzăndu-se în cultură, în special în zona de sud a țării.
Cartoful dulce este expus la o serie de patogeni care pot produce pierderi
economice. Dintre bolile fungice, fuzarioza s-a dovedit a fi extrem de
păgubitoare. Pierderi mai importante se înregistrează la producția de tuberculi
și în perioada depozitării.

Scop, obiective
Acest studiu prezintă simptomatologia de infecție a fuzariozei la cartoful dulce,
atât în cultură, cât și în rândul tuberculilor depozitați, în vederea recunoașterii
materialului infectat.

Materiale și metode

Speciile de Fusarium sunt fungi facultativ paraziți care pot infecta un spectru variat de
plante. La cartoful dulce infecțiile se pot manifesta prin ofilire vasculară, putregai al bazei
tulpinilor și rădăcinilor, sau putregai uscat al tuberculilor.
• Caracterele microscopice variază de la un grup de
specii la altul. Conidiile pot fi pluricelulare, fusiforme
(macroconidii), unicelulare (microconidii), sau mixte.
Unele specii pot forma clamidospori.
• Culturile pe mediu agarizat dezvoltă creșteri miceliene
de culoare albă, roze sau violacee. Unele culturi
eliberând în substrat pigment roșiatic, galben, violaceu
sau brun.
• Identificarea izolatelor prin tehnica Biolog FF nu este
foarte precisă, cel mai adesea rămânând la nivel de gen
sau grup de specii înrudite.
• Pentru identificarea la nivel de specie sau formă
specială se recomandă tehnicile de biologe moleculară,
care pot oferii informații și despre potențialul
micotoxigen.
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 Dintre fitopatogenii cartofului dulce, speciile de Fusarium sp. pot infecta atât plantele
cât și tuberculii depozitați.
 Incidența fuzariozei în cultura de cartof dulce este în creștere. Din acest considerent
se recomandă studii privind ecologia patogenului, factorii epidemiologici și
metodele de prevenire și combatere.

