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En una connmicacio verbal publicada en aquest BUTLLETi (nitro. d'a-
bril-niaig (lei corrent) donant compte de les investigations que en les
ai;,,ues de la Font Pudosa i Llac de Banyoles practicavem, aixi com
taunhe les que feient en els ails boixats de la regio, diguerem Ilavors
que mes avant aniriem Coll) unicant a i'INSrrrucru CATALANA uE llrs-
ToRIA NATURAL, el resultat de nostres recerques.

En ]a present nota descriurem suscintament una forma nova per-
a la Ciencia ('in Macrosporiuni que es troba en els ails de Banyoles
wacats de dita enfermetat.

Principalment en les escarnes del bulb dels ails malalts i part in-
terior de liars fulles s'observen grosses taques negres o castany-ne-
};roses que s'extenen irregularment per la uperficie dels orgues ata-
cats, presentant un aspecte vellutat.

Fetes preparaciones micrografiques convenients, de les que copiem

al uns details en la figura adiunta, s'observa que sobre t'epidermis

s'exten utta xarxa d'hifes castany-negroses, quals malles solen seguir

el contorn de les cellules epidermiques, formant en els punts de con-

verLencia de dos o mes cel•lules on estroma apretat d'hifes curtament

tal:icades, a manera d'eseieroci, ('on solen emergir carts conidibfers

senzills, que porten sentat en Hun apex tin coniui oblong, at principi

no tabicat.

Dits conidis, de color castany-negros , a la par que van desenrot-

liant-se, van aixi niateix tabicant-se d'una a sis vegades , pero sempre

transversalment. adquirint at ensenis una torsio en arc general
ment, encar que en alguns conidis vagi aquesta combinada amb uta
a ntodo de torsio en espiral (c. b, de la fig.). Jamai son clavaforms,

prt sentant els dos extrems arrodonits i aproximadament d'igual vo-
iunt i figura, essent molt dificil distingir 1'extretn sc>il de 1'c' tr-,m
apical per on rastre de pedicel. Son molt caducs, de faiso que es difi-

cil de vegades la trohalla d'algun conidi insert en llur conidi6fer.

blurs dimensions estan compreses entre 7-14 micras d'aniplaria pcr

2c-4o micras de ]largaria.
Tenim doncs que aquesta criptogama ofereix els caracters del ge-

ntre ,llacrosporitnn i coni 1'especie ill. cladosporioidcs (Desutaz.), l'abe-

rracio de presentar en Ilurs conidis sols tabicacions transversals.
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Pero eS distili eix de I'espccie citada, perque els conidis, de forma

tipica. no son jamai clavafornls ni presenten verdader pedicel.

Per aixo creiem quc pot tenir - se la cri:ptogama trohada en els ails

boixats de Banvoles com una forma nova que distingirem amb la

clenominaciti de calaloniia opiuio aquesta que to fatal del distin-

git micoleg Dr. R. G. FRACOSO, a qui agraim des (Faquestes rallies

slur hondat i valioses indicacions donade..

Mar) osporium cludospnrioides iDezmaz. forma ratalorica

Entrecreuament d'hifes cut'tament tahicades al nivell de

, ,nfluencia de quatre cel'lules epidcrmiques en Is part

inferior d'una fulls d'all hoixat.

a, petits conidis, un d'ells encar en 1'extrem del conidicfor;

b, I Qnidis amb marcada torsid espiral; c, conidis torsats

n ;tic, vistos segons dos plans perpendiculars; d, gros

conidl amb chic tahics.

Fem constar aixi mateix que les interiors observacions hail sigut

fetes amb nostre benvolgut antic el Dr. J. M." BoyILl., at clue deveni

agrair, no sols els encoratjaments, si que tambe les orientacions dona-

des en el transcurs dels treballs fets sobre el hoixat dels ails, doncs,

com ja consta en una nota del present BUTLI.F'rl. (abril-mail-, P. 82-3)

foil ell el primer que va fer ressaltar la importancia de les criptoga-

nles en la produccio de dita malaltia.


