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Rezumat: 

Până în prezent, nu au fost informaŃii disponibile cu privire la diversitatea şi caracterizarea moleculară 
a ciupercilor asociate cu degradarea palmierului de ulei. Acest studiu s-a realizat ca un răspuns la cerinŃa de 
informaŃii esenŃiale privind biodiversitatea fungică în general, la nivel mondial, asociată cu degradarea 
palmierului de ulei. În acest studiu, din 30 de probe proaspete (Ńesuturi proaspete infestate şi corpuri 
fructifere), din plantaŃiile din Tanah-Gambus (Indonezia), 5 tulpini izolate au fost identificate ca fiind 
Ganoderma boninense. În general, tulpinile izolate au aparŃinut speciilor Ascomycetes şi Mucorales. Unele 
dintre aceste tulpini au avut un ritm de creştere foarte rapid (48h), cum ar fi cele din genul Trichoderma sau 
Fusarium, ceea ce le face extrem de invazive. Mediul de creştere cel mai potrivit pare să fie PDA-
Cloramfenicol. Adaptarea protocolui elaborat în acest studiu, ne-a permis extragerea ADN-ului din toate 
probele, folosind doar 40 mg de miceliu de corpuri fructifere de Ganoderma şi Ńesuturi noi de palmier de ulei. 
Până în prezent, rezultatul din analiza secvenŃială pentru 250 de probe, indică numele unei singure specii şi 
criterii de performanŃă BLAST foarte mari (e-valoare, procent de acoperire) din cele mai bune 10 rezultate. 
După BLAST, s-au obŃinut 17% genul Ganoderma, 41%  Ascomycetes, drojdii şi alte Basidiomycetes, 17% 
diverse (plante etc.) şi 25% de secvenŃe inutilizabile. O analiză iniŃială a relaŃiilor interspecifice filogenetice a 
genului Ganoderma, bazat pe o comparaŃie a secvenŃelor ADNr, 5.8S şi ITS2, a evidenŃiat în mod clar 
încrengături distincte în care speciile au avut tendinŃa de a se grupa în funcŃie de natura probei şi originea 
geografică, în special în cazul speciilor din Benin şi Indonezia, şi probelor liofilizate (uscate prin congelare) 
din Indonezia. 
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