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Rezumat: 

Mediile biologice conŃin o serie de populaŃii microbiene care, într-o categorie ecologică de nişă, indică 
diferite relaŃii variind de la simbioză la parazitism. Cercetătorii au fost interesaŃi de acest tip de relaŃii de circa 
cincizeci de ani, în special de un anumit tip de legătură: antagonismul exercitat între indivizi ai aceleiaşi 
populaŃii microbiene. 

Astăzi, rolul pe care îl joacă agenŃii microbieni, aducând în prim plan substanŃele antibiotice inhibi-tive sau 
distructive, dezvăluie un anumit potenŃial pentru utilizarea lor în controlul microorganismelor asociate cu un 
astfel de proces de degradare. 

Studiul desfăşurat de HydroQuébec şi CIRAD a constat în două tipuri de experimente: 1) în vase Petri 
pentru a evalua şi caracteriza capacitatea antagonică a Trichoderma asupra ciupercilor de  putregai alb şi 
brun; 2) pe piese prelevate din stâlpi netrataŃi, pentru a studia confruntarea între basidiomycete şi specii 
antagoniste în lemn. 

Acest studiu a investigat antagonismul a trei ascomycete din genul Trichoderma împotriva a două 
basidiomycete ce provoacă putregaiul alb Pycnoporus sanguineus şi Coriolus versicolor şi două 
basidiomycete ce provoacă putregaiul brun Antrodia sp. şi Coniophora puteana, prin confruntarea directă în 
vase Petri şi în lemn provenit de la stâlpii din HydroQuébec. 

Rezultatele obŃinute pare că se completează reciproc în mod coerent. Acestea au evidenŃiat că grupa de 
ciuperci Trichoderma nu a fost agresivă la lemn iar rezultatele obŃinute după confruntarea directă în vase 
Petri a fost confirmată şi în lemn. 

Prin expunerea directă a unor ciuperci diferite din grupa basidiomycete şi a celor antagoniste în vase 
Petri, două câte două, am evidenŃiat un efect antagonic pentru cea mai mare parte a perechilor de ciuperci 
utilizate. Totuşi a existat o variabilitate substanŃială în reacŃii de la o pereche la alta.  
 

Cuvinte cheie: antagonism, Trichoderma, biocontrol, basidiomycete, putregai alb, putregai brun, stâlpi din 
lemn. 
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