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Verticilioza: simptomele verticiliozei la rapita

Verticillium V. longisporum produce infecţii rapiţei şi altor specii de Brassica.
Simptome
Spre deosebire de alte specii, de Verticillium, V. longisporum nu induce ofilirea propriu-zisă, ci îmbătrânirea şi coacerea
prematură, conducând la pierderi de producţie de până la 50%. La început apare clorozarea ramificaţiilor şi a frunzelor, simptom
care se generalizează, iar creşterea este oprită. În secţiunea transversală a tulpinii, se distinge un inel brun-negricios. Se poate
confunda uneori cu Phoma. În final, tulpinile devin de culoarea bronzului, moment ce coincide cu dezvoltarea microscleroţilor.
Ciclul biologic
Infecţia se instalează pe ramificaţiile laterale ale rădăcinii rapiţei şi la nivelul perişorilor radiculari, de unde ajunge pe tulpini şi
frunze. În tulpinile plantelor adulte se formează microscleroţi care vor ajunge din nou în sol, odată cu recoltarea. Microscleroţii
îşi menţin viabilitatea în sol până la 14 ani. Germinarea acestora este stimulată de exudatele radiculare.
Combatere
Respectarea asolamentului; Arătură adâncă; Hibrizi toleranţi.
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