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INTRODUCERE
Fructele de căpșun sunt apreciate datorită calităţilor organoleptice plăcute și valorilor nutritive remarcabile în ceea ce privește conținutul
în minerale, vitamina C, folați și substanțe fenolice. Cu toate acestea, fructele sunt foarte delicate și perisabile sub acţiunea diferiţilor
patogeni pre/post recoltare, cel mai important fitopatogen fungic fiind Botrytis cinerea care cauzeaza putregaiul cenuşiu. În prezent,
tratamentele cu fungicide sintetice rămâne cea mai eficientă metodă de combatere a putregaiului fructelor și legumelor. În ultimii ani,
se pune accent pe dezvoltarea de metode alternative de control al bolilor fungice care includ, printre altele, utilizarea de microorganisme
antagoniste şi compuşi naturali precum extractele vegetale și uleiurile esențiale din plante, folosite pentru proprietățile lor
antimicrobiene sau pentru inducerea rezistenţei în apărarea plantelor.
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SCOP: testarea in vitro şi in vivo a eficacităţii unor uleiuri esenţiale şi tulpini bacteriene producătoare de compuşi volatili, în controlul

putregaiului cenuşiu cauzat de ciuperca fitopatogenă B. cinerea la căpşun.

MATERIAL ȘI METODE
Inocul fungic – Ciuperca fitopatogenă B.cinerea, cultivată în mediu YPD lichid, incubată la 25⁰C, timp de 10 – 14 zile.
Material vegetal – Fructe proaspete de căpșun (Fragaria × ananassa cv. Magic), sănătoase și cu aspect uniform în ceea ce priveşte
culoarea și forma.
❖ Uleiuri esenţiale (UE) – test in vitro: lămâie (Citrus limonum Risso.), mentă (Menta piperita), lavandă (Lavandula angustifolia),

cuişoare (Syzygium aromaticum) şi lemongrass (Cymbopogon citratus).

metoda de difuzie în disc incubare 5 zile

Evaluarea activităţii antimicrobiene prin măsurarea zonei de halou din jurul discului şi, ulterior calculată rata de inhibiţie.

❖ Inocul antagonist – test in vivo:

REZULTATE

❖ Evaluarea in vitro a activității antimicrobiene a uleiurilor esențiale

Uleiul esenţial de mentă (UEM) a avut o rată de inhibiţie de 100%, urmat de lemongrass (UELg) şi cuişoare (UEC), cu un efect de inhibare a
creşterii miceliului fungic de 82% respectiv, 69%.
❖ Efectul in vivo al compuşilor volatili asupra putregaiului cenuşiu, post-recoltare
Dintre tulpinile microbiene testate, tulpina Rap2.1d de Pseudomonas fluorescens a fost cea mai eficientǎ, reducȃnd semnificativ severitatea bolii
în proporţie de 85%.
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Figura 1. Eficacitatea compuşilor volatili produşi de microorganismele antagoniste în combaterea fitopagenului fungic 

Botrytis cinerea la căpşun, post-recoltare. A – martor (fructe infectate cu suspensie conidială de B. cinerea); B – tulpină 

microbiană producătoare de volatile; C – dispozitivul de aplicat inoculul fungic 
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Figura 5.  Testarea in vitro a activităţii antimicrobiene a uleiurilor esenţiale studiate (5 zile de incubare la 250C) 
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Figura 3. Testarea in vitro a activităţii antimicrobiene
a uleiurilor esenţiale studiate (5 zile incubare la 25°C)

Figura 2. Eficacitatea in vitro a uleiurilor esenţiale faţă de B. cinerea

Figura 1. Eficacitatea in vivo a compuşilor volatili faţă de B. cinerea. A –martor
(fructe infectate cu B.c. fără tratament cu volatile); B – tulpină microbiană

producătoare de volatile; C – dispozitiv de pulverizat

mm zonă inhibiţie

% rată inhibiţie

UEL UELv UEM UEC UELg

0

20

40

60

80

100

0

12

25

14 150

61.1

100

68.9

81.1

mm zonă inhibiţie % rată inhibiţie

Lemongrass

martor B.cinerea

Mentă

YPDA
Placă Petri (9 cm Ø) Tratament cu UE (disc hârtie

filtru steril cu Ø 5 mm)
Miceliu B.c.

25°C

Zonă de inhibiţie

Activitatea antimicrobiană a fost testată conform metodei lui Huang
și colab., (2011), cinci fructe/variantă tratament, infectate prin
pulverizarea a 100 µl suspensie conidială (1×106conidii/ml)/fruct
(figura 1). Fructele infectate și 1 – 2 plăci cu volatile au fost introduse
în vase Petri mari, sigilate cu parafilm, incubate la 25°C, timp de 3 zile.
Fructele cu simptome de putregai cenuşiu au fost evaluate pentru
severitatea bolii utilizȃnd o scalǎ de la 0 la 8 unde: 0 = fructe
sǎnǎtoase; 1 ≤ 12.5%; 2 = 12.6 – 25,0%; 3 = 25,1 – 37,5%; 4 = 37,6 –
50,0%; 5 = 50,1 – 62,5%; 6 = 62,6 – 75,0%; 7 = 75,1 –87,5% și 8
reprezintă 87,6 – 100% din suprafața putredă.

CONCLUZII

Uleiul esenţial de mentă
a avut cea mai bună
activitate antimicrobiană
în testul in vitro

Evaluarea efectului
inhibitor in vivo al
compuşilor volatili a
evidenţiat tulpina
Rap2.1d de P. fluorescens

Aplicarea produselor biologice pe bază de
uleiuri esențiale poate fi o alternativă la
tratamentele clasice, cu potențiale avantaje
pentru limitarea pagubelor produse de
putregaiul cenuşiu, în sistem ecologic

Acest studiu a fost finanţat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR în cadrul Proiectului HG 4689 

“Soluții ecologice pentru reducerea riscurilor sanitare la cultura căpșunului”
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