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PAGINI DIN ISTORICUL INSTITUTULUI DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE 

ŞTIINŢE A MOLDOVEI
Botnari V., Andronic L., Cotenco E., Balaur N., Todiraș V.

Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor (IGFPP) a fost creat 
la iniţiativa Academiei de Ştiinţe a Moldovei la 1 octombrie 2013 prin fuziunea 
Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor şi Institutului de Protecţie a  
Plantelor şi Agricultură Ecologică, în conformitate cu Hotărârea Guvernului RM  
Nr. 270 din 18.04.2013.

Instituirea IGFPP deţine o importanţă majoră în impulsionarea cercetărilor ştiinţifice, 
diversificarea domeniilor de investigaţii, dezvoltarea cercetărilor fundamentale, 
pregătirea cadrelor de înaltă calificare, sporirea activităţii de inovare şi transfer 
tehnologic, devenind actualmente unicul centru ştiinţific de cercetari fundamentale şi 
coordonare a investigaţiilor în domeniile geneticii, fiziologiei, biochimiei şi protecţiei 
plantelor din republică.

Scopul activităţii institutului rezidă în realizarea cercetărilor fundamentale şi 
aplicative în genetică, fiziologie, biochimie şi protecţie a plantelor; elaborarea de noi 
procedee, tehnologii de ameliorare şi protecţie а plantelor; promovarea transferului 
tehnologic; pregătirea cadrelor de înaltă calificare.

 Direcţiile principale de activitate ale institutului sunt o continuitate a celor 
mai imperative obiective aşa ca: organizarea genetico – moleculară a genomului şi 
elaborarea procedeelor de sporire şi evaluare a variabilităţii la plantele de cultură; 
elaborarea biotehnologiilor în ameliorarea plantelor, crearea de soiuri şi hibrizi 
cu productivitate, calitate şi rezistenţă ecologică sporită; elucidarea mecanismelor 
funcţionării sistemelor fiziologice, biochimice şi structurale în ontogeneza plantelor 
cultivate în condiţii optimale şi de stres ecologic pentru asigurarea nivelurilor înalte 
de productivitate şi rezistenţă; completarea, evaluarea complexă şi conservarea  
in situ, ex situ, documentarea resurselor genetice vegetale; biologia, sistematica şi 
particularităţile interacţiunii agenţilor patogeni, dăunătorilor în coraport cu planta gazdă 
în biocenozele naturale şi antropizate; elaborarea şi evaluarea eficacităţii produselor de 
uz fitosanitar şi agenţilor biologici în combaterea şi controlul organismelor nocive în 
sistemele ecologic inofensive de protecţie a plantelor.

Institutele comasate deţin o istorie de mai multe decenii fundamentată pe realizări 
ştiinţifice recunoscute în ţară şi peste hotare.

La iniţiativa Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în baza Hotărârii Guvernului 
Republicii Moldova nr. 1326 la 14 decembrie 2005, a fost creat Institutul de Genetică 
şi Fiziologie a Plantelor prin fuziunea Institutului de Genetică, Institutului de Fiziologie 
a Plantelor şi Filialei pentru Plante Aromatice şi Medicinale (la acel timp aflată în 
cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg „Porumbeni”). 

Sarcinile de bază şi direcţiile principale de cercetare ale institutului au fost axate 
pe problemele controlului genetic şi molecular al caracterelor cantitative şi calitative 
valoroase, elaborarea de noi principii de majorare şi cuantificare a variabilităţii 
ereditare, studiul diversităţii genetico-fiziologice şi conservarea genofondului vegetal, 
mecanisme genetico-fiziologice de dirijare a procesului producţional şi în aspect 
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aplicativ: elaborarea de noi principii, tehnologii şi biotehnologii ameliorative, crearea de 
soiuri şi hibrizi cu productivitate, calitate şi rezistenţă ecologică sporită pentru diferite 
sisteme de agricultură, elaborarea de procedee fiziologice de optimizare şi asigurare a 
stabilităţii procesului producţional.

Pentru realizarea cercetărilor au fost înaintate obiective racordate la cerinţele 
strategice: evidenţierea de noi gene structurale, marcheri moleculari, elemente 
reglatoare şi mobile noi; studiul variabilităţii genetice somaclonale şi induse in vitro 
şi in vivo de factori fizici, chimici şi biologici; aspecte moleculare în diagnosticul şi 
determinarea riscului genetic al unor maladii umane; biotehnologii vegetale ameliorative 
(hibridarea distantă, selecţia pentru rezistenţa la factori biotici şi abiotici, devirozare, 
micro-multiplicarea, metaboliţi secundari); genetica moleculară şi fiziologia rezistenţei 
plantelor la factorii biotici şi abiotici nefavorabili; principii noi ameliorative, crearea 
de soiuri şi hibrizi noi cu productivitate şi rezistenţă ecologică sporită pentru diferite 
sisteme de agricultură (intensivă, semiintensivă şi organică); principii noi fiziologice 
şi genetice de dirijare a fotosintezei, proceselor energetice, de nutriţie minerală şi a 
regimului hidric la plantele de cultură; studiul mecanismelor fiziologice şi biochimice ce 
asigură optimizarea formării recoltei şi calităţii producţiei plantelor în diferite condiţii 
naturale şi sisteme de agricultură; crearea şi testarea de noi bioreglatori naturali pentru 
dirijarea proceselor producţionale şi rezistenţei ecologice; crearea de colecţii de plante 
(specii, soiuri, linii, mutante) cu rezistenţă ecologică sporită la factorii nefavorabili ai 
mediului, cu caractere de productivitate şi calitate valoroase.

Colectivul Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al ASM, 2005.
Directorul institutului, acad. A.Jacotă (primul rând în centru).
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Cercetările se realizau în cadrul a 3 centre: Centrul resurse genetice vegetale, 
Centrul genetica şi ameliorarea plantelor aromatice şi medicinale, Centrul tehnologii 
biochimice, precum şi 14 laboratoare. Institutul deţinea un impunător potenţial ştiinţific, 
numârând în total 345 angajaţi, reprezentaţi prin 137 cercetători ştiinţifici, inclusiv 24 
doctori habilitaţi şi 77 doctori în ştiinţă.

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL GENETICII ŞI AMELIORĂRII 
PLANTELOR

Cercetări sistematice şi multilaterale în domeniul geneticii şi ameliorării au fost 
organizate în Academia de Ştiinţe a Moldovei, începând cu anul 1957, odată cu 
crearea Secţiei de Genetică a Plantelor, fondator al cărei a fost academicianul Anatolie 
Kovarski (1957-1974). În acea perioadă direcţiile de studiu cuprindeau colectarea 
resurselor genetice şi crearea materialului iniţial de ameliorare (consangvinizare, 
biologia polenizării, transformarea direcţionată prin „educare” ş.a.).

Necătând la restricţiile lâsencoviste în Secţia de genetică se efectuau cercetări ce 
dezvoltau mai multe direcţii ale geneticii cum ar fi hibridarea inter- şi intraspecifică, 
poliploidia, mutageneza spontană şi indusă (radiaţională, chimică şi combinată), 
androsterilitatea citoplasmatică, aneuploidia. Unele din aceste direcţii purtau elemente 
de pionerat, cunoscând ulterior aprecieri înalte.

Din 1976 îşi începe activitatea ştiinţifică şi organizatorică în cadrul Secţiei de 
genetică acad. A.Jucenco, în calitate de şef al laboratorului de citogenetică, apoi genetică 
ecologică (1981). În a doua jumătate a anilor 70 acad. A.Jucenco a fondat şi argumentat 
concepţiile de fond ale geneticii ecologice a plantelor de cultură, care au prezentat o bază 
teoretică vastă de dirijare а reacţiilor adaptive ale plantelor în ontogeneză şi filogeneză. 
Analizând tendinţele negative ale politicilor agrare de atunci, a demonstrat că la baza 
lor stă nerespectarea legilor şi principiilor de dirijare ale ecosistemelor, în special la 
nivel de agrocenoze şi agrolandşafturi. Considerând creşterea adaptabilităţii speciilor 
cultivate şi a agriculturii în întregime drept o sarcină de bază a geneticii ecologice, 
a argumentat necesitatea studierii complexe a unor astfel de probleme ca adaptarea, 
recombinogeneza şi agrobiocenoza, care tradiţional erau analizate separat. În scopul 
sporirii potenţialului de productivitate şi îmbunătăţirii agrolandşafturilor, a formulat 
principiile genetico-ecologice pentru strategia agriculturii adaptive. A descoperit noi 
mecanisme şi efecte ale funcţionării şi interacţiunii sistemelor genetice ale adaptării 
ontogenetice şi filogenetice, care prezentau o noutate pentru teoria şi practica dirijării 
reacţiilor adaptive la plante.

Bazele teoretice ale cercetărilor în genetica şi ameliorarea plantelor au avut 
confirmare prin instituirea Institutului de Genetică Ecologică în 1985, condus de către 
academicianul Alexandru Jucenco (1985-1989). 

Institutul de Genetică Ecologică al AŞM а fost fondat în ianuarie a. 1985 prin 
Hotărârile Sovietului Miniştrilor аl fostei Uniuni Sovietice (Hotărârea nr.1264 din 
26 iunie 1984) şi Sovietului Miniştrilor Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti 
(Hotărârea nr.236 din 10 iulie 1984) în baza Secţiei de Genetică a Plantelor  
din cadrul Academiei. 

Direcţiile principale ale cercetărilor au constat în elaborarea bazelor teoretice şi 
metodelor de extindere ale spectrului variabilităţii genetice în scopul ameliorării 
potenţialului adaptiv al plantelor agricole, crearea în această bază a noilor metode 
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de selecţie adaptivă; studierea naturii genetice a mecanismelor reacţiilor adaptive 
la nivel molecular, celular, de organism, populaţie, specie şi biocenoză; elaborarea 
şi crearea sistemelor automatizate informativ-metrologice pentru cercetările  
ecologo-genetice şi de ameliorare.

Pentru realizarea sarcinilor ce au fost puse în faţa Institutului de Genetică Ecologică 
pe parcursul anilor 1985-1990 au fost organizate noi subdiviziuni şi reorganizate cele 
existente. O atenţie deosebită s-a acordat problemei recombinogenezei la care direct 
au contribuit 4 laboratoare: recombinogeneză indusă (ulterior laboratorul sistemelor 
F-R, acad. A.Jucenco), genetica populaţiilor (dr.hab. A.Coroli), metode biologice de 
inducere ale variabilităţii (dr. V.Bujoreanu) şi controlul ontogenetic al recombinogenezei 
(dr. V.Climenco). Au fost organizate laboratoarele de genetică fiziologică  
(dr. A.Jacotă), metode noi de ameliorare (dr. T.Balaşov), metode distanţiate de cercetare 
a agrocenozelor (dr. O.Voinov); reorganizate laboratoarele de imunogenetică (dr.hab. 
N.Balaşova), climatologie (dr.hab. Z. Mişcenco), mutageneză (dr.hab. V.Lâsicov) şi 
ecologia protozoarelor (dr.N. Danşin).

E necesar de menţionat că organizarea Institutului de Genetică Ecologică s-a efectuat 
în paralel cu dotare tehnică la un nivel foarte avansat. Datorită acestui fapt institutul 
a deţinut o puternică bază experimentală, reprezentată prin sere, terenuri de vegetaţie, 
centre de calcul, sisteme informaţionale automatizate de colectare şi prelucrare a datelor 
(Biotron), centru interdepartamental de ameliorare gametică, zigotică şi celulară, bloc 
pentru lucrări cu izotopi şi radiaţii, utilaj pentru cercetări moleculare, microscoape 
electronice şi cu baleaj, camere - laborator pentru lucrări in vitro şi a. 

Măsurile ştiinţifico-organizatorice realizate au permis colectivului institutului să 
obţină o serie de rezultate originale şi valoroase. Astfel sub conducerea acad. A.Jucenco 
au fost dezvoltate noţiunile despre recombinogeneză ca sursă principală de variabilitate 
genetică la eucariote; argumentată experimental ipoteza memoriei ontogenetice; stabilită 
experimental posibilitatea de modificare a frecvenţei recombinogenezei sub acţiunea 
factorilor endogeni şi exogeni asupra formelor parentale şi hibrizilor. Pe obiecte model 
(Arabidopsis, drosofilă) au fost stabilite experimental legităţile microevoluţiei sistemului 
recombinaţional în rezultatul selecţiei indirecte după capacitatea de reparaţie, nivelul 
de adaptabilitate, inclusiv şi migrare a elementelor mobile.

În perioada anilor 1974-1991 membru corespondent al AŞM Natalia Balaşova a 
fondat şcoala ştiinţifică în domeniile imunogeneticii şi ameliorării gametice a plantelor 
legumicole. Au fost studiate interrelaţiile şi interacţiunile rezistenţei orizontale şi 
verticale ale plantelor către patogeni cu capacitate generală şi specifică de adaptare, 
stabilite legităţi ale microevoluţiei fitopatogenilor - inductorilor fuzariozei pe fondaluri 
infecţioase în populaţiile de soia şi triticale. Sub îndrumarea dumneaei a fost elaborată o 
nouă direcţie ştiinţifică în ameliorare, având la bază principiul fenomenului de rezistenţă 
la fitopatogeni ca componentă a rezistenţei generale nespecifice, parte a potenţialului 
adaptiv al plantelor, determinat de evoluţie. În baza acestui postulat, au fost stabilite 
noi căi de creare ale soiurilor rezistente şi obţinute surse şi donatori de rezistenţă la boli 
pentru porumb, soia, triticale, tomate, mazăre, ridiche ş.a. În cadrul acestei şcoli au fost 
susţinute 28 teze de doctor în ştiinţă şi doctor habilitat.

Către începutul anilor 90, reieşind din noile realităţi în genetică s-a ivit 
necesitatea de a desăvârşi şi preciza direcţiile principale de cercetare şi structura 
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institutului. Astfel, în 1991 prin Hotărârea Academiei de Ştiinţe а Republicii Moldova  
(nr.15 din 8 februarie 1991) Institutul de Genetică Ecologică a fost reorganizat în 
Institutul de Genetică al AŞM, având ca direcţie ştiinţifică principală cercetarea 
mecanismelor de control şi realizare a informaţiei genetice, elaborarea de principii 
biotehnologice şi genetico-ecologice de sporire a eficienţei selecţiei, conservării şi 
reproducerii resurselor genetice în scopul utilizării lor raţionale. Director al institutului  
a fost ales dr.hab., prof. A. Jacotă.

Scopul principal al restructurării institutului a fost aprofundarea nivelului de 
cercetare, reorientarea la problemele actuale ale geneticii şi ameliorării. În cadrul 
direcţiei principale au fost prevăzute pentru soluţionare sarcinile ce includeau studierea 
organizării molecular-genetice a sistemului reproductiv al plantelor şi stabilirea 
principiilor de reglare a genelor aparatului meiotic; cercetarea şi evidenţierea factorilor 
genetici ce controlează rezistenţa organismelor la factorii nefavorabili de natură biotică 
şi abiotică; elaborarea metodelor eficiente de sporire ale rezistenţei plantelor pe bază 
de principii biotehnologice; stabilirea legităţilor instabilităţii genomului şi elaborarea 
metodelor eficiente de obţinere a organismelor transgenice cu caractere valoroase; 
evidenţierea linkajului genetic al organizării genomului cu caractere cantitative şi 
calitative valoroase pentru ameliorare; crearea bibliotecilor specializate de marcheri 
moleculari pentru testarea orientată a genotipurilor; stabilirea principiilor noi de 
inducere, apreciere şi selectare a variabilităţii genetice; studiul distribuţiei şi incidenţei 
în populaţiile umane a diferitor marcheri genetici şi evidenţierea linkajului lor cu riscul 
anumitor tipuri de maladii; crearea, reproducerea şi conservarea colecţiilor genetice 
ale principalelor specii de plante de câmp şi legumicole; elaborarea tehnologiilor noi 
în ameliorare pe baza legităţilor variabilităţii induse, testării moleculare, ingineriei 
genetice, selecţiei celulare şi gametice.

O deosebită atenţie s-a acordat problemelor de inginerie genică şi celulară, 
genetică moleculară, reglare ontogenetică, genetică umană şi medicinală, tehnologiilor 
moderne în ameliorare, pentru realizarea cărora au fost create primele laboratoare 
specializate. În acelaşi timp au fost menţinute şi dezvoltate direcţiile institutului cum ar 
fi recombinogeneza, mutageneza experimentală, citogenetica şi a.

Sub conducerea academicianului Anatol Jacotă au fost elaborate şi implementate 
în procesul de cercetare două abordări pentru rezolvarea problemelor de identificare 
a factorilor genetici, ce diferenţiază formele parentale după caracterele cantitative ale 
rezistenţei plantelor la factori abiotici stresogeni:

1. în baza numărului de factori genetici după care se deosebesc formele parentale, 
calcularea efectelor sumare ale acţiunii şi interacţiunii lor, aprecierea capacităţii 
combinative a liniilor studiate şi gradului de ereditare a indicilor de adaptare determinate 
prin sisteme automatizate;

2. utilizarea marcherilor morfologici şi biochimici ai cromozomilor ce permite atât 
identificarea, cât şi localizarea lor. 

Utilizînd aceste abordări s-au stabilit factori genetici de rezistenţă la frig şi secetă 
la tomate, parţial la porumb şi soia. Astfel, la tomate au fost identificaţi şapte factori 
genetici cu efecte puternice asupra rezistenţei plantelor la frig, linkaţi cu markerii aw 
(cr.2); m-2 (cr.6); Sy (cr.3); var. (cr.7); yg-6 (cr.11); not (cr.7) şi wd (cr.9).
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S-au obţinut rezultate noi privind expresia genelor stres-inducibile la nivelul sintezei 
proteinelor de stres şi ale ARN–ului de mesaj. Au fost evidenţiate gene (cADN) cu 
norma largă şi norma restrînsă de expresie la temperaturi extremale. S-au stabilit efecte 
puternice ale unor tipuri de mutaţii plastomice asupra caracterelor cantitative valoroase 
de productivitate, calitate şi rezistenţă. A fost stabilită existenţa diferitor programe 
genetice de rezistenţă a plantelor către factorii stresogeni la diferite faze ale ontogenezei. 
S-a stabilit existenţa unor reacţii specifice şi comune în răspunsul plantelor la diferiţi 
factori nefavorabili ai mediului. 

În rezultatul generalizării datelor obţinute, prof. A. Jacotă a formulat şi argumentat 
concepţia organizării şi funcţionării sistemului genetic integrat de rezistenţă a plantelor 
la factorii abiotici nefavorabili, care este policonstitutiv ce constă din subsistemele: 
constituent, stres-inducibil tranzitoriu (de scurtă durată), inducibil-adaptiv (de lungă 
durată) şi reparatoric. În funcţionarea acestor subsisteme participă gene poligenice, 
oligogene cu gene minore, gene cu efecte pleiotropice ale altor subsisteme, gene 
citoplasmatice – mitocondriale şi plastidiale. În cadrul şcolii ştiinţifice de genetică a 
rezistenţei plantelor la factori abiotici au fost realizate şi susţinute circa 22 teze de 
doctor în ştiinţă şi doctor habilitat.

Rezultatele obţinute în ultimii ani mărturisesc, că colectivul institutului a sporit 
esenţial potenţialul creativ atât în cercetare, cât şi în soluţionarea unor probleme actuale 
pentru economia naţională.

Cercetările fundamentale ce ţin de organizarea moleculară şi expresia genelor 
specifice organelor reproductive la tomate, porumb şi melandrium s-au finisat cu 
elaborarea conceptului nou referitor la reglarea expresiei genice la nivel de transcripţie 
şi translare, în baza căruia au fost identificaţi factori de transcripţie şi molecule specifice 
de micro-ARN, implicaţi în activitatea funcţională pentru unele gene din sistemul 
reproductiv la plante. Utilizând o gamă vastă de strategii experimentale din biologie şi 
genetică moleculară, sub conducerea profesorului N.Barbacar, s-au pus în evidentă noi 
domene conservatoare în genomul mai multor organisme, ce au condus la clasificarea 
lor în gene paralogice şi ortologice, elaborarea marcherilor moleculari eficienţi în 
scopul cartografierii genomului la porumb, tomate, grâu, soia şi viţa de vie.

L a b o r a t o r u l 
Genetică Moleculară, 
şef laborator dr. Lidia 
Tumanova, 2014
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Actualmente, în laboratorul Genetică moleculară, condus de doctorul Lidia 
Tumanov s-au obţinut rezultate privind design-ul şi caracteristica parametrilor a 12 
seturi de primeri pentru identificarea Virusului încreţirii galbene a frunzelor de tomate 
(TYLCV), Phytoplasma solani şi a fungilor din genul Fusarium graminearum, 
F.avenaceum, F.moniliformae, F.oxysporum, F.solani şi Alternaria alternata, 
A.solani. Prin nested-PCR au fost identificaţi fitopatogenii F.verticiloides la 
ştiuleţi de porumb şi spice de grâu, F.oxisporum în cariopse de grâu, A.alternata la  
spice de grâu şi frunze de tomate.

Direcţiile de bază ale cercetărilor laboratorului Biotehnologii vegetale, condus de 
doctorul Svetlana Smerea (fondat şi coordonat până în 2011 de doctorul V.Bujoreanu), 
sunt focusate pe aplicarea tehnologiilor in vitro şi mutagenezei experimentale bazate 
pe aplicarea virusurilor, ca factor de inducere a variabilităţii, şi/sau radiaţiei gama, 
au fost stabilite posibilităţile de obţinere a formelor noi de plante de cultură (tomate, 
orz şi grâu) cu caractere agronomice valoroase, nespecifice formelor parentale ce 
prezintă transgresii pozitive sau negative. A fost stabilit, că infecţiile virale cauzate de 
virusurile mozaicului tutunului, aspermiei tomatelor şi X al cartofului induc modificări 
complimentate de devieri în distribuţia şi rata schimburilor între cromozomii omologi, 
generând abateri semnificative ale proceselor de mitoză şi meioză la plantele gazdă. 
Supoziţia privitor efectul mitogen al fitovirusurilor a fost confirmată prin testul SCE 
(schimburilor între cromatidele surori) la bob şi orzul de primăvară. Ca rezultat al 
utilizării infecţiilor virale ca factor recombinogen cu suplinirea prin iradiere gama 
au fost obţinute două soiuri de tomate (Anona şi CisGen) cu îmbinări nespecifice 
de caractere agronomice valoroase, care se află la testare în Comisia de Stat pentru 
Testarea Soiurilor de Plante. 

Laboratorul Biotehnologii Vegetale, 2015

O direcţie importantă de cercetare a laboratorului se referă la obţinerea 
şi multiplicarea plantelor libere de virusuri. În acest scop au fost întocmite 
protocoalele de eradicare a germenilor virali prin cultura de meristeme cu/sau fără 
termoterapie. Aplicarea tehnicii de cultură in vitro a embrionilor imaturi a permis 
elaborarea procedeului de recuperare a plantulelor de viţă de vie cu grad diferit de 
apirenie şi eradicare pe această cale a germenilor virali ai complexului degenerativ.  
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Optimizarea condiţiilor in vitro de cultivare şi a mediilor nutritive a permis elaborarea 
algoritmelor de lucru pentru micropropagarea şi aclimatizarea ex vitro a mai multor 
specii de plante de interes ameliorativ (cartoful, levănţica, stevia şi viţa de vie). 

Laboratorul Plante aromatice şi medicinale, condus de doctorul habilitat Maria 
Gonceariuc, efectuează cercetări privind crearea şi evaluarea genotipurilor noi de 
plante aromatice şi medicinale, elaborarea de soiuri şi hibrizi adaptaţi la condiţiile 
Republicii Moldova, performanţi nu numai din punct de vedere al productivităţii, 
dar şi a calităţii materiei prime, uleiului esenţial, concretului, datorită concentraţiei 
sporite a principiilor active şi corelaţiei inedite ale componenţilor. Au fost obţinute linii 
inbreeding de S.sclarea cu conţinut major de ulei esenţial, rezistente la ger, iernare, 
secetă, boli cu capacitate combinativă generală şi specifică înaltă. 

În cadrul laboratorului au fost creaţi peste 4000 hibrizi de diferite specii, printre 
care Salvia sclarea, Salvia officinalis, Calendula officinalis, Anethum graveolens, 
Lavandula angustifolia, Silybum marianum. 

Cercetările efectuate pe parcursul activităţii în cadrul geneticii şi ameliorării 
plantelor aromatice şi medicinale s-au soldat cu crearea şi omologarea a 25 soiuri 
(salvie, armurariu, mărar, lavandă, calendulă, mentă, cimbru de munte ş.a), solicitate 
atât pe piaţa internă, cât şi peste hotarele ţării.

Sub conducerea profesorului Musteaţă Grigore au fost elaborate recomandări 
tehnologice de utilizare a deşeurilor de plante aromatice care asigură sporirea recoltei 
la isop cu 66%; producerea materialului săditor de cimbru de munte, lavandă; cultivarea 
pasiflorei şi modalităţi de erbicidare a şerlaiului. A fost elaborată tehnologia de cultivare 
a pasiflorei cu 2-3 recoltări pe sezon ce permite majorarea producţiei (anii II-III)  
cu 33-46%, concomitent îmbunătăţind calitatea materiei prime.

Dr. hab. Maria Gonceari-
uc, şeful laboratorului Plante 
Aromatice şi Medicinale, 
prezintă rezultatele experi-
mentale, 2015

Cercetătorii laboratorului Genetica rezistenţei plantelor, condus de doctorul Iulia 
Sîromeatnicov (anterior coordonat de academicianul A.Jacotă) în baza hibridării distante 
şi a embrioculturii au creat forme valoroase de tomate cu rezistenţă sporită la temperaturi 
extremale, precocitate şi productivitate înaltă. S-au evidenţiat particularităţile reacţiei 
plantelor de porumb şi tomate in vitro la acţiunea temperaturilor joase şi radiaţii gama 
la diferite niveluri de organizare (calus, embrioni somatici, plantule). A fost stabilită 
manifestarea unui heterozis înalt in vitro a capacităţii de calusare, regenerare la hibrizii 
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interspecifici de tomate. Cercetările s-au soldat cu crearea a 5 soiuri de tomate, dintre 
care 3 au fost omologate, 2 se află în testare la Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor 
de Plante. S-a stabilit, că asupra proceselor de calusogeneză, embriogeneză somatică şi 
regenerare la porumb influenţează genotipul, vârsta embrionilor şi interacţiunea acestor 
factori. Au fost evidenţiate particularităţile reacţiei in vitro a porumbului la nivel de 
embrioni izolaţi şi calus la acţiunea stresului hidric-osmotic. 

În premieră au fost create linii de porumb cu capacitate haploinductoare pronunţată 
(15-17%), în baza cărora au fost create linii dubluhaploide cu capacitate combinativă 
înaltă la încrucişarea cărora se manifestă un grad majorat de heterozis.

În vederea creării şi evaluării liniilor consangvinizate şi androsterile de sorg se 
realizează studierea comparativă a productivităţii şi plasticităţii ecologice a hibrizilor 
omologaţi de sorg de selecţie autohtonă şi de peste hotare ce includ 21 hibrizi de sorg, 
2 hibrizi autohtoni de sorg x iarba de Sudan, un soi autohton omologat de sorg pentru 
mături şi 11 hibrizi de sorg zaharat. 

Un rezultat de perspectivă reprezintă utilizarea reuşită a heterozigotiei în diferite 
scheme de hibridare la sorgul zaharat şi crearea a 4 hibrizi (SAŞM 1 – SAŞM 4) cu 
productivitatea biomasei de până la 80-90 t/ha în condiţii fără irigare. Hibrizii de sorg 
suportă suficient salinizarea solului, asimilează din atmosferă până la 50-55 t/ha CO2, 
sunt rezistenţi la polignire şi adaptaţi la cultivarea şi recoltarea mecanizată.

Viceministrul Agriculturii 
şi Industriei Alimentare Vlad 
Loghin  în vizită pe câmpurile 
de sorg, 2015

Soluţionarea problemelor legate de managementul procesului de formare a recoltelor 
este posibilă numai cu trecerea de la metodele experimentale şi empirice la teoretico-
experimentale, bazate pe utilizarea procedeelor de simulare a productivităţii plantelor 
şi sistemelor de expertizare a deciziilor. Ultimele ca mijloc eficient de integrare a 
cunoştinţelor teoretice de formare a productivităţii plantelor pot fi considerate drept 
bază pentru perfecţionarea metodelor de programare a recoltelor şi optimizare a 
principalilor factori de creştere şi dezvoltare a plantelor. Cercetările au demonstrat 
că reducerea normelor de udare la culturile legumicole (tomate, ceapă) conduce la 
diminuarea cotei de evaporare sumară a apei la irigarea prin picurare şi eficientizarea 
acesteia din depunerile atmosferice şi umiditatea solului. Efectuarea udărilor la interval 
de 5 zile a contribuit la reducerea normei de irigare cu 30% şi obţinerea a 85,6 t/ha 
fructe de tomate şi 50,5 t/ha de ceapă, depăşind nivelul de productivitate a sectorului 
fără irigare corespunzător cu 172% şi 446%.
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Cercetări de o importanţă majoră în domeniul ameliorării culturilor cerealiere, 
leguminoase, legumicole se efectuează în laboratorul Genetică aplicată, condus 
de profesorul Galina Lupaşcu. În rezultatul investigaţiilor s-a stabilit, că variaţia 
coeficienţilor de heritabilitate a rezistenţei grâului la acţiunea diferitor boli 
fungice (septorioză, rugină brună, fuzarioza spicului) denotă importanţa majoră 
a factorului genotipic şi în special a celui aditiv în stabilirea mecanismelor 
implicate în reacţia de rezistenţă. S-au evidenţiat particularităţile sporirii rezistenţei 
la fuzarioză, rugina brună şi septorioză a plantelor de grâu comun şi triticale  
sub influenţa glicozidelor steroidice.

Rezultate originale în crearea de varietăţi şi soiuri noi de grâu dur de toamnă au 
fost obţinute de către grupul condus de doctorul habilitat, profesorul Petru Buiucli. Sub 
conducerea dumnealui au fost create şi omologate peste 15 soiuri de culturi cerealiere 
(grâu comun, grâu durum, triticale, secară, ovăz). 

Rezultate demne de atenţia producătorilor sunt şi cele din domeniul ameliorării 
plantelor leguminoase şi legumicole. Pe parcursul anilor de activitate au fost create 
şi omologate circa 15 soiuri de culturi leguminoase (naut, linte, soia, bob, fasoliţă) 
 şi 10 soiuri de tomate. 

Şeful laboratorului 
Genetică aplicată, profesorul 
Galina Lupaşcu pe câmpu-
rile experimentale cu Comisia 
metodică

Agrobiodiversitatea  şi aspectele bioconservării au fost şi rămân în toată complex-
itatea lor problematică a institutului. Astfel,  în  a.1998 prin Hotărârea Guvernului 
R.Moldova nr.1203 din 14 decembrie a fost creată prima Bancă Naţională de Resurse 
Genetice ce includea colecţii de plante de câmp, tehnice, leguminoase, medicinale.  
În conformitate cu prerogativele sale, activitatea Centrului include inventarierea, colec-
tarea şi achiziţionarea mostrelor de plante cultivate, a strămoşilor lor sălbatici de pe 
teritoriul Republicii Moldova, centre europene şi internaţionale, instituţii de cercetare 
în scopul diversificării fondului genetic naţional, completarea colecţiilor de lucru.

Actualmente colecţia deţine material genetic în număr de circa 6,5 mii mostre ce 
aparţin la 36 familii botanice, 147 genuri şi 225 specii, inclusiv cele mai importante 
plante cerealiere păioase (grâu, secară, orz, triticale etc.), porumb, leguminoase (fasolea, 
năutul, bobul, latirul, lintea, fasoliţa), legumicole (tomate – cca 800 forme, ardei – 80 
genotipuri, pătlăgele vinete – 50), aromatice şi medicinale (peste 150 mostre).
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În baza Centrului de Resurse Genetice Vegetale din Moldova în 2013 a fost instituit 
Laboratorul Resurse Genetice Vegetale, condus de doctorul A.Ganea. Conform 
rezulatelor din ultimii ani s-a efectuat inventarierea populaţiilor unor rude sălbatice ale 
culturilor pomicole (Prunus avium, Cornus mas, Pyrus pyraster, Malus sylvestris şi 
Corylus avellana) în ecosistemele forestiere din cadrul ocoalelor silvice Bălţi, Floreşti, 
Edineţ, Soroca, Făleşti, Briceni, Otaci şi Râşcani; executată GPS-poziţionarea arborilor 
şi studiate caracterele morfo-botanice importante. 

Laboratorul Resurse 
Genetice Vegetale, 2014

 Anual, în conformitate cu particularităţile biologice, formele incluse în colecţie sunt 
evaluate şi descrise după parametri morfobiologici, agrobiologici şi ecologo-adaptivi şi 
clasificate în grupe după gradul de manifestare a caracterelor valoroase. Genotipurile 
sunt apreciate în funcţie de rezistenţa la factorii de stres abiotic la diferite etape - 
gametofit şi sporofit, iar cele de perspectivă sunt incluse în procesele ameliorative. Doar 
în ultimii ani cercetările la tomate s-au soldat cu crearea şi omologarea a 3 soiuri.

Pentru conservarea ex situ a fost creat un bloc informaţional ce corespunde cerinţelor 
de conservare pe termen lung, fiind luate în considerare totalitatea standardelor de 
referinţă. În acest context, sunt puse în evidenţă numărul de acces, codul de depozitare, 
data depozitării, anul ultimei reproduceri, numărul de reînmulţiri, viabilitatea seminţelor, 
stoc total şi stoc per borcan de seminţe, conţinutul de umiditate a seminţelor, masa a 
1000 seminţe. Această bază de date permite de a păstra şi  prelucra simultan informaţia 
privind colecţiile active şi cele de bază.

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL FIZIOLOGIEI Şl BIOCHIMIEI VEGETALE
 Cercetările ştiinţifice în domeniul fiziologiei şi biochimiei au cunoscut fundamentare 

academică în primii ani de după cel de al doilea război mondial când la Chişinău se 
organizează baza Moldovenească de Cercetări Ştiinţifice a AŞ URSS în cadrul căreia 
se instituie Secţia de fiziologie şi biochimie a plantelor, ce întrunea două laboratoare: 
Fiziologia Plantelor şi Biochimia Plantelor.

Evoluţia conceptelor ştiinţifice despre procesele vitale ale plantelor, dezvoltarea 
agriculturii au pus în faţa cercetătorilor sarcini noi şi complexe. Se resimţea imperios 
nece sitatea unor investigaţii pe bază de sistem, ample şi profunde, organizării unui 
nucleu ştiinţific, menit să coordoneze realizarea acestor probleme. Ca rezultat, la 16 mai 
1961, în baza Secţiei de Fiziologie şi Biochimie a Plantelor a Institutului de Biologie a 
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Filialei Moldoveneşti a AŞ a URSS a fost fondat Institutul de Fiziologie şi Biochimie 
a Plantelor, ce a devenit unicul centru ştiinţific de coordonare a investigaţiilor în 
domeniul fiziologiei şi biochimiei plantelor din republică. Un merit deosebit în crearea 
institutului, organizarea proce sului ştiinţific şi determinarea direcţiilor de cercetare a 
avut membru corespondent al ASM Lazar Dorohov, cercetător remarcabil al procesului 
de fotosinteză, primul director al institutului (1961-1964). Pe perioada activităţii 
ulterioare institutul a fost coordonat de directorii: Ion Popuşoi (1964-1970), Constantin 
Moraru (1970-1978), Simion Toma (1978-2005). 

Direcţiile principale în primii ani de activitate a institutului au fost studiul procesului 
de fotosinteză, ca factor de sporire a productivităţii plantelor; elucidarea particularităţilor 
fiziologice şi biochimice ale productivităţii plantelor de viţă de vie, pomicole, tehnice 
şi cerealiere în funcţie de nutriţia minerală şi regimul hidric; evidenţierea condiţiilor 
optimale de mediu ce contribuie la sporirea gradului de manifestare a potenţialului 
de rezistenţă al plantelor de cultură, relevarea legităţilor de biosinteză şi acumulare a 
hidrocarburilor şi unor proteine la plante. În scopul realizării acestor obiective în cadrul 
institutului au fost organizate laboratoarele Fiziologia nutriţiei, creşterii şi dezvoltării 
plantelor, Fiziologia rezistenţei şi schimbului de apă, Biochimie, Fitopatologie şi grupul 
Fotosinteză care în a. 1962 a fost transformat în laboratorul de Fotosinteză.

Istoria dezvoltării fiziologiei şi biochimiei plantelor a fost descrisă în detalii în 
mai multe publicaţii, fiind evidenţiate realizările cercetătorilor din acea perioadă, 
aportul institutului în soluţionarea sarcinilor ştiinţifice, devenite ulterior temelie pentru  
studiile actuale [19, 34, 45].

Pe parcursul unui interval de timp relativ scurt institutul a traversat o cale 
rodnică de constituire şi afirmare, de căutări şi realizări, marcând o creştere 
permanentă în soluţionarea problemelor din agricultură, atât la nivel repub lican,  
cât şi la scară regională.

O etapă nouă în aprofundarea şi extinderea cercetărilor ştiinţifice în domeniul 
fiziologiei şi biochimiei vegetale s-a început odată cu trecerea colectivului, în a doua 
jumătate a anului 1989, în incinta noului bloc al institutului amplasat pe strada Pădurii 
22, care dispunea de Fitotron, Carpotron, cabinet de microscopie electronică, tehnică 
de calcul, sere, căsuţe de vegetaţie, solar. 

Pe parcursul anilor, au fost înaintate şi ştiinţific argumentate teorii, concepţii şi 
ipoteze, ce au contribuit la deschiderea a noi direcţii de cercetare, aducând o pondere 
substanţială pentru ştiinţele biologice. Baza reperelor ştiinţifice ale institutului au fost 
puse de cunoscuţi savanţi, fondatori ai unor studii consolidate, aducând o pondere 
substanţială în dezvoltarea ştiinţelor biologice: S. Toma, C. Moraru, B. Matienco,  
Gh. Şişcanu, N. Balaur. 

Investigaţiile fundamentale sub conducerea academicianului Simion Toma privind 
studiul microelementelor ca vectori ai proceselor biologice la plante, au condus la 
elucidarea mecanismelor fiziologice şi biochimice de creştere a plantelor şi sporirii 
rezistenţei la acţiunea factorilor stresogeni, elaborarea principiilor de optimizare 
a nutriţiei minerale în vederea manifestării mai ample a potenţialului genetic de 
rezistenţă şi productivitate al plantelor de cultură. În premieră, în comun cu colegii, 
academicianul S. Toma a elaborat, testat şi brevetat primul fertilizant complex autohton 
de microelemente – preparatul Microcom, care cu succes se implementează în viticultură 
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şi pentru culturile tehnice.
În cadrul şcolii ştiinţifice Microelementele în obiectele biosferei: plante, sol, 

instituite de S.Toma, au fost pregătiţi 38 de doctori şi doctori habilitaţi. Un reper 
teoretic temeinic în pregătirea cadrelor este tratatul „Fiziologia plantelor de cultură” în 
4 volume (autori I. Burzo, S. Toma şi al., Chişinău, 1999). 

Membrii Consiliului ştiinţific al Institutului de Fiziologie a Plantelor: 
dr. A.Chirilov, prof. P.Tarhon, acad. Gh.Şişcanu, prof. A.Dascaliuc, 

prof. Anastasia Ştefârţă, acad. S.Toma, dr. Gh.Tudorache, acad. B.Matienco, 
m.cor.N.Balaur, m.cor. C.Moraru, dr.hab. M.Atimoşoae (de la stânga la dreapta), 2000

La iniţiativa şi cu argumentarea acad. S.Toma, Consiliul ştiinţific al institutului, a 
elaborat şi înaintat organelor de resort conceptul primului Program de Stat cu genericul 
„Principii şi procedee tehnologice de diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale 
(seceta, îngheţuri etc.) asupra plantelor de cultură”, care a fost cu succes realizat în 
perioada 2005-2008. La dezvoltarea obiectivelor programului a participat o echipă 
mixtă de cercetători din cadrul a zece instituţii din sfera ştiinţei şi inovării din Republica 
Moldova, rodul muncii fiind elaborarea unui set larg de tehnologii, procedee tehnologice 
şi metode de atenuare a consecinţelor calamităţilor naturale, confirmate prin 19 brevete 
de invenţie şi implementate în sectorul agricol. Reuşita în acest domeniu are la bază 
aplicarea principiului unităţii plantei cu mediul, fiind luată în consideraţie interacţiunea 
factorilor climatici, edafici, topografici şi biotici. 

Cercetările fundamentate de acad. S.Toma continuă şi astăzi în cadrul Laboratorului 
Nutriţia Minerală şi Regim Hidric al Plantelor al IGFPP.

Un aport esenţial în dezvoltarea biologiei celulare şi tisulare a avut laboratorul 
Structura şi Ultrastructura Plantelor sub conducerea academicianului Boris Matienco.
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Cercetările structurale şi ultrastructurale iniţiate acum cca 50 de ani au fundamentat 
teoretic şi experimental bazele formulării ipotezei dezvoltării paralele a ultrastructurilor; 
concepţia existenţei tipurilor carpohistologice; concepţiei caracterului idioadaptiv 
al texturii fructelor; a patru noi principii ale transformărilor structurale; conceptului 
„memoriei” structurale rudimentare ancestrale la fructe; noţiunii de existenţă a rezervei 
de metaboliţi secundari şi transcripţilor inactivi ca strategie a vitalităţii şi longevităţii 
fructelor; ipoteza similitudinii (universalităţii) arhitectonicii sistemului protector 
la plante şi animale; noţiunea şi termenul nou de „carotenoidoplaste” în loc de 
„cromoplaste” cu documentarea relativităţii metamorfozei monotrope a plastidomului; 
modelul participării componenţilor organelari şi suborganelari în traficul intracelular 
al metaboliţilor secundari din carpocalusuri fructifere. În cadrul acestor direcţii au fost 
pregătiţi specialişti de înaltă calificare, cadre didactice universitare, care au fondat noi 
laboratoare şi catedre în domeniul biologiei vegetale, biologiei celulare şi tisulare, 
biotehnologiei şi microscopiei electronice, care activează în Republica Moldova, 
România, Ucraina, Federaţia Rusă, Olanda, Germania. Actualmente, în cadrul IGFPP, 
cercetările şi discipolii formaţi în baza conceptelor elaborate de acad. B. Matienco, 
continuă în Laboratorul Fiziologia Plantelor Pomicole şi Maturării Fructelor. 

Principiul formogenezei plantelor prin acţiunea radiaţiei solare de înaltă altitudine 
în alternanţă cu întunericul a fost argumentat de membru corespondent al AŞM 
Constantin Moraru şi dezvoltat în cadrul Laboratorului Fiziologia Formogenezei 
Plantelor. Prin multiple studii complexe care modelau acţiunea radiaţiei spectrului 
solar cu diferit raport dintre energia sumară a fost argumentată noţiunea conceptuală 
despre formogeneza ereditară, conform căreia procesele formării şi dezvoltării pot fi 
dirijate prin acţiunea radiaţiei solare de înaltă altitudine în alternanţă cu întunericul. 
In corespundere cu acest ansamblu de idei au fost cre ate noi forme de grâu comun cu 
diferită rezistenţă la ger şi secetă. Ideile formulate pe principiile interacţiunii fluxurilor 
energetice, plastice şi informaţionale ale celulei au stat la baza cercetărilor pe perioada 
activităţii laboratorului (1962 – 2011). 

Studiile în direcţia fotosintezei plantelor au fost iniţiate odată cu crearea grupului 
(anul instituirii 1960) şi din 1962 a laboratorului de Fotosinteză, care în 1979 a fost 
reorganizat în Laboratorul Ecologiei Fotosintezei, revenit ulterior la denumirea 
anterioară sub care şi-a continuat activitatea până în 2014. 

Acad. Gh.Şişcanu în discuţie 
cu directorul institutului dr. 
hab. V. Botnari şi membrii 
Comisiei metodice referitor 
la rezultatele experienţelor, 
2013.



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016

29

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016

Sub conducerea academicianului Gheorghe Şişcanu au fost evaluate particularităţile 
organizării relaţiilor donor-acceptor dintre diferite organe ale plantelor pomicole 
şi viticole în realizarea proceselor de creştere, fotosinteză şi respiraţie; stabilirea 
căilor de sporire a productivităţii plantaţiilor prin dirijarea reacţiilor de adaptare prin 
optimizarea condiţiilor de creştere, aprecierea corelaţiei dintre procesul de fotosinteză 
şi productivitate a plantelor. În baza cercetărilor efectuate este stabilită posibilitatea 
pronosticării şi aprecierii combinaţiilor de altoi-portaltoi conform indicilor fiziologici 
şi biochimici. Sub conducerea academicianului Gh. Şişcanu au fost elaborate 14 teze 
de doctor în ştiinţe biologice. Timp de decenii laboratorul a reprezentat o citadelă 
ştiinţifică, care efectua cercetări originale în domeniul fiziologiei plantelor şi în primul 
rând în studierea fotosintezei la plantele horticole. 

În baza evaluării activităţii aparatului fotosintetic şi a metabolismului centrelor de 
atracţie pe parcursul perioadei de vegetaţie au fost obţinute rezultate privind potenţialul 
aparatului fotosintetic la reprezentanţii diferitor grupuri de soiuri omologate de culturi 
pomicole şi viticole, a fost evaluată intensitatea fotosintezei şi durata activităţii ei 
în condiţii nefavorabile de cultivare, eficacitatea fotosistemei II, în scopul utilizării 
acestora în procesul de diagnosticare a productivităţii şi rezistenţei ecologice  
a genotipurilor analizate.

În rezultatul investigaţiilor ştiinţifice au fost elaborate şi introduse în teoria 
productivităţii fotosintetice noi principii şi noţiuni, care au adus o importantă contribuţie 
în studierea particularităţilor funcţionării aparatului fotosintetic la plantele de cultură. 
S-au stabilit fenomene noi de interacţiune ale organelor plantelor în formarea reacţiei de 
răspuns la factori stresogeni, au fost evidenţiate legităţile relaţiilor donator – acceptor, 
ca bază teoretică în reglarea procesului de producţie şi realizarea mai completă a 
potenţialului de productivitate şi rezistenţă a plantelor.

În premieră au fost obţinute rezultate referitor la evaluarea cuantumului efectiv al 
fotosistemei II, conform fluorescenţei clorofilei, ce denotă eficacitatea fotosintezei la 
plantele pomicole, care în mare măsură depind de activitatea centrelor acceptoare. A 
fost stabilit, că intensitatea proceselor fiziologo-biochimice în centrele consumatoare 
determină modalitatea şi nivelul legăturilor donor-acceptor şi sinteza asimilatelor 
fotosintetice. Se presupune, că aproximaţiile liniare ale intensităţii fotosintetice pot fi 
considerate drept criteriu de apreciere a nivelului viabilităţii pomilor.

Activitatea proceselor de creştere fotosintetică şi enzimatică în organele donatoare 
şi acceptoare la plantele de cais cu diferite tipuri de maturare ale fructelor pe parcursul 
dezvoltării lor în ontogeneză este exprimată prin legături strânse între activitatea 
enzimelor antioxidante – catalază, peroxidază, polifenoloxidază şi funcţionarea 
aparatului fotosintetic în sistemul donor–acceptor în frunze–lăstari. 

De importantă majoră sunt recomandările privitor la tratarea plantelor pomicole 
cu preparatele Melongozidă O şi Capsicozidă (compuşi de provenienţă vegetală) în 
combinaţie cu microelementele Zn, Mn şi B, în calitate de supliment la administrarea 
de bază a îngrăşămintelor, sau alte procedee agrotehnice la cultivarea pomilor  
de măr, cais şi piersic.

O direcţie nouă în fiziologia şi biochimia plantelor „Energetica procesului de 
producţie” a fost fundamentată de membru corespondent al AŞM Nicolae Balaur care a 
organizat laboratorul de Agrobioenergetică (a. 1981), ulterior reorganizat în Laboratorul 
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de Bioenergetică, care şi actualmente promovează activ cercetările vizând elucidarea 
mecanismelor de reglare energetică ale proceselor metabolice la plante prin formularea 
unei ipoteze noi de sporire a productivităţii plantelor. Prin conceptul formulat şi 
argumentat de către prof. N. Balaur, pentru prima dată a fost descris un fenomen nou 
ce demonstrează, că pentru plantele C3 (genotipuri de cereale) tipul C3 de fotosinteză 
este caracteristic numai frunzelor, în timp ce celelalte organe cu activitate fotosintetică 
(spicul, tulpina, teaca frunzei) manifestă particularităţi caracteristice ambelor tipuri de 
fotosinteză (C3 şi C4). Acest fenomen a fost evidenţiat şi pentru plantele de soia şi 
tomate, oferindu-ne noi oportunităţi în proiectele de reconstrucţie a plantelor C3 privind 
majorarea productivităţii.

De o semnificaţie deosebită sunt generalizările de ultimă oră la nivel de descoperire 
ştiinţifică, privind specificul manifestării fenomenului fotorespiraţiei aparente la 
diverse specii de plante cu diferit tip de fotosinteză. Esenţa acestei realizări constă 
în revelarea a două căi de asimilare a CO2 şi a metabolismului carbonului în procesul 
fotosintezei la plantele cu tipul C3 de fotosinteză: unul localizat în frunze şi altul – 
în organele de reproducere. S-a confirmat, că organele de reproducere la speciile de 
plante cu tipul C3 de fotosinteză nu înregistrează fotorespiraţia aparentă, iar cinetica 
schimbului de CO2 este asemănătoare frunzei şi panuculului de porumb (C4 plante). 
În premieră s-a demonstrat, că punctul de compensaţie a spicului se stabileşte în 
baza dioxidului de carbon eliminat în procesul de respiraţie tipică (la întuneric). Prin 
utilizarea biotehnologică a organelor reproductive, lipsite de fotorespiraţia aparentă, 
pentru prima dată s-au obţinut somaclone de Triticale (R2) cu fotorespiraţie redusă de 
la 2% până la 43% faţă de martor, cu indici ai productivităţii ce asigură formarea unor 
recolte de până la 11,9 t/ha. Aceste rezultate presupun o reconsiderare a viziunii privind 
eficientizarea metabolismului carbonului în procesul de fotosinteză la plantele de tip 
C3, precum şi o nouă posibilitate de a spori esenţial productivitatea şi rezistenţa acestor 
plante prin reconstrucţia plantelor pe căi biotehnologice.

N. Balaur (primul din dreapta), şeful Laboratorului Bioenergetică, în discuţie referitor 
la rezultatele experimentale cu discipoli şi tineri cercetători, 2013 

Concepţiile, ipotezele de lucru elaborate de m. cor. N. Balaur au fundamentat 
direcţiile de cercetare a laboratorului, în baza cărora au fost executate cu succes mai 
multe proiecte instituţionale, bilaterale şi internaţionale. 



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016

31

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016

Rezultate impunătoare în domeniul studierii fiziologiei rezistenţei plantelor la 
factorii nefavorabili au obţinut cercetătorii Laboratorului Nutriţie Minerală şi Regim 
Hidric al Plantelor, coordonat de profesorul Anastasia Ştefârţă. În condiţii de stres 
hidric şi dezechilibrare minerală a formelor accesibile ale elementelor nutritive din sol 
s-a relevat acţiunea pozitivă a microelementelor. S-a constatat, că molib denul sporeşte 
intensitatea utilizării ionilor de nitraţi din fondul metabolic, menţine la un nivel mai 
înalt sinteza proteinelor, majorează conţinutul aminoacizilor liberi şi, prin urmare, 
intensifică proprietăţile de protecţie ale plantelor la secetă. S-a stabilit, că dozele 
optimale de Ni, Ti şi V, contribuie la sporirea conţinutului fracţiilor de proteină şi a 
aminoacizilor liberi în boabele de soia, stimularea activităţii enzimatice, acumularea 
biomasei, masei nodozităţilor, azotului amoniacal şi zaharurilor, sporirea conţinutului 
de clorofilă, reducerea nitraţilor în sol. 

Prin studiul fiziologiei rezistenţei plan telor şi metabolismului hidric au fost relevate 
particularităţi ale inducţiei proceselor de autoreglare a metabolismului hidric în condiţii 
nefavorabile, în funcţie de caracterul stres-factorului, viteza apariţiei şi evoluţiei stării de 
stres şi rezistenţa plantelor. Au fost elaborate procedee şi metode de estimare complexă 
ale rezistenţei plantelor la secetă, arşiţă, salinitate, de reglare exogenă a rezistenţei prin 
aplicarea substanţelor biologic active. 

Rezultatele cercetărilor în direcţia rezistenţei viţei de vie au permis stabilirea 
pragurilor critice ale stres-factorului hidrotermic şi însuşirilor reacţiilor de adaptare 
la condiţiile limită de umiditate. Au fost evidenţiate combinaţiile de condiţii 
pedoclimatice, care contribuie la realizarea mai deplină a potenţialului de rezistenţă 
la ger. Rezultatele acestor cercetări au permis clasificarea soiurilor de viţă de vie, 
omologate şi de perspectivă, conform gradului de rezistenţă la condiţiile de iernare, 
elaborarea principiilor şi recomandărilor de amplasare a soiurilor, luând în consideraţie 
particularităţile reacţiilor de adaptare la gradientul factorilor de creştere. 

Aprobarea experienţelor Laboratorului Nutriţie Minerală şi Regim Hidric al 
Plantelor la Comisia metodică (şef laborator A. Ştefârţă – prima din dreapta), 2014

În acest laborator se realizează cercetări la nivel molecular, celular, de organ şi 
organism vizând elucidarea mecanismelor asociate de adaptare a plantelor la secetă, 
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salinizare, deficit de elemente nutritive, şi regim termic nefavorabil, şi care asigură 
rezistenţa plantelor la aceste condiţii. S-a demonstrat, că cauza perturbării proceselor 
vitale şi afectării structurilor celulare ale plantelor în condiţii nefavorabile este formarea 
excesivă a speciilor reactive de oxigen, care condiţionează degradarea acizilor nucleici, 
proteinelor, lipidelor membranare, pigmenţilor asimilatori. Deshidratarea ţesuturilor 
în condiţii de secetă induce diminuarea activităţii enzimelor sistemului de protecţie 
antioxidativă. Prin studii experimentale ample s-a depistat, că aplicarea unor compuşi 
cu proprietăţi antioxidante sporeşte toleranţa plantelor la secetă prin eliminarea 
speciilor reactive de oxigen datorită majorării activităţii enzimelor antioxidante, 
conţinutului clorofilei, carotenoizilor, acidului ascorbic, etc. Aplicarea complexului 
de microelemente Microcom (elaborat în cadrul laboratorului) în combinaţie cu unele 
microorganisme modifică activitatea enzimelor în rizosferă şi în organele plantelor, 
condiţionează diminuarea procesului de denitrificare în sol, iar în condiţii de secetă 
asigură menţinerea activităţii enzimatice în frunze şi rădăcini la un nivel mai stabil. 
Efectul pozitiv al acestor inductori ai toleranţei se răsfrânge asupra creşterii, dezvoltării 
şi productivităţii plantelor. 

Pentru determinarea toleranţei la condiţiile nefavorabile a fost construit şi brevetat 
un aparat electronic pentru măsurarea rezistenţei electrice a ţesuturilor plantelor. 
Totodată sunt elaborate metode de testare a rezistenţei plantelor la secetă, răcire, arşiţă 
şi la acţiunea complexă a deshidratării şi răcirii; deshidratării şi arşiţei.

Cercetările ce vizează biochimia plantelor au fost iniţiate acum cca 65 ani, prin 
crearea în 1951 a grupului de biochimie din cadrul Laboratorului de Fiziologie şi 
Biochimie a Plantelor a Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a USSR. Studiile 
iniţiale au fost focusate asupra aprecierii biochimice a fructelor culturilor pomicole şi 
legumicole în funcţie de termenul de maturizare şi tehnologiile de cultivare, majorarea 
capacităţii şi termenilor de păstrare a lor. 

O nouă amploare a fost marcată prin crearea Centrului de Biotehnologii 
avansate, actualmente Laboratorul Biochimia Plantelor, coordonat de profesorul  
Alexandru Dascaliuc. 

Pentru prima dată a fost demonstrat că, la etapele interme diare de dezvoltare, 
seminţele imature de măr germinează fără a fi supuse procesului de stratificare. 
Pierderea ulterioară a acestei însuşiri este însoţită de acumularea proteinelor de rezervă, 
care pot servi ca factor de inhibare temporară al germi nării seminţelor. S-a evidenţiat, 
că blocarea capacităţii de germinare este un fenomen secundar, care apare în timpul 
dezvoltării seminţelor, odată cu diminuarea conţinu tului total al proteinelor, fiind 
identificaţi marcheri moleculari asociaţi acestor procese. 

În cadrul acestui laborator se elaborează metode de micropropagare şi conservare în 
cultura in vitro a unor specii de plante medicinale, ornamentale şi de cultură ce sunt pe 
cale de dispariţie sau multiplicarea cărora prin metode convenţionale este anevoioasă 
sau lentă. În prezent au fost elaborate metode de micropropagare a plantelor de Rhodiola 
rosea L., Orhideea spp., Gerbera L., Lavandula spp., Actinidia argura, etc. 

În scopul evaluării adaptabilităţii biosistemelor la factorii de stres sunt elaborate 
metode biochimice, biofizice şi moleculare ce asigură aprecierea reacţiilor în condiţii 
nefavorabile, estimarea impactului metaboliţilor secundari în reglarea stării funcţionale, 
precum şi biosinteza metaboliţilor secundari în condiţii in vitro. 
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Prof. A. Dascaliuc (primul din stânga) şi discipolii în discuţie cu membrii 
Comisiei metodice, 2014

Tehnicile culturii in vitro a plantelor au fost introduse şi utilizate atât în cercetările 
ştiinţifice, cât şi ca procedee de obţinere a substanţelor biologic active de provenienţă 
naturală. Una din lucrările actuale constă în studierea efectului reglatorului natural de 
creştere Reglalg (extract din alge) asupra proliferării celulare, acumulării biomasei 
calusului de Rhodiola rosea L., compoziţiei şi conţinutului metaboliţilor secundari, 
compuşi importanţi pentru medicină. Cercetările de laborator au asigurat elaborarea 
unor metode de testare a efectelor preparatului dat asupra organogenezei in vivo şi 
in vitro, creşterii şi dezvoltării sistemului radicular, sporirii proceselor biochimice 
de adaptare a plantelor faţă de factorii de stres biotic şi abiotic. Utilizând diferite 
metode a fost demonstrată eficacitatea acestuia în sporirea viabilităţii plantelor 
datorită tratării seminţelor înainte de semănat sau a plantelor pe vegetaţie. În condiţii 
de câmp a fost demonstrată posibilitatea diminuării lungimii epicotilului şi sporirii 
dezvoltării sistemului radicular la plantele de grâu şi triticale obţinute din seminţe 
tratate cu Reglalg. Datorită la aceasta nodul de înfrăţire se formează mai profund 
în sol, rădăcinile secundare pătrund mai adânc, iar plantele devin mai rezistente  
la gerurile iernii şi arşiţele verii. 

Un obiectiv aparte constituie evidenţierea surselor de substanţe biologic active 
(SBA) cu perspectivă de utilizare în agricultură, medicină. Această direcţie a fost iniţiată 
şi fundamentată de profesorul Pavel Chintea şi dezvoltată în Laboratorul Bioreglatori 
Naturali, actualmente coordonat de doctorul Raisa Ivanova. 

Pentru fortificarea plantelor de cultură faţă de factorii depresivi de mediu şi 
modularea reactivităţii la condiţiile extremale au fost obţinute cca 500 noi SBA 
naturale din clasa glicozidelor steroide, care sunt implementate cu succes în practică. 
Cinci compuşi, patru dintre care (Ecostim, Mestim, Moldstim, Pavstim) sunt înregistraţi 
pentru aplicare în agricultură, au utilizare ca regulatori de creştere şi dezvoltare, iar un 
preparat – Pacovirin – în medicină, în tratarea hepatitelor virale B, C, D, şi E.
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Fondatorul Laboratorului Bioreglatori Naturali P.Chintea (primul din dreapta)  
cu colegii, 2013

Ca surse de SBA sunt utilizate diferite specii de plante cultivate, precum şi 
reprezentanţi ai florei spontane, în special din familia Scrophulariaceae. Doar în ultimii 
ani au fost obţinute şi stabilite structurile chimice ale 8 glicozide steroidice din Veronica 
chamaedrys L., 3 glicozide iridoide din Verbascum densiflorum Bertol., 4 glicozide 
fenolice din Verbascum tapsiforme, 9 glicozide iridoide din Linaria genistifolia şi 
Scrophularia nodosa, precum şi extracte integrale din Juglans regia şi Polygonum 
sachalinense şi cercetată activitatea lor biologică. 

In condiţii de cultivare în câmp a plantelor legumicole (tomate, castraveţi, ceapă, 
morcov) şi medicinale (in obişnuit, pintenoagă, schinduf şi susan) a fost testată acţiunea 
stimulatoare a glicozidelor asupra germinării seminţelor şi creşterii embrionare, ceea ce 
asigură obţinerea unor plantaţii omogene şi uniforme, precum şi sporirea productivităţii 
şi îmbunătăţirii calităţii comerciale a producţiei finale. 

Cercetările de ultimă oră au ca scop selectarea polimerilor biodegradabili şi 
argumentarea metodelor de imobilizare a SBA pe polimeri de suport. Prin grefarea 
Tomatozidei pe copolimeri de N-vinilpirolidonă au fost obţinute diferite conjugate 
polimere şi testată activitatea biologică. O atenţie notabilă este acordată studiului 
influenţei extractelor integrale de SBA asupra proceselor de germinare a seminţelor. 

De o valoare majoră sunt considerate şi problemele asociate maturării şi păstrării 
fructelor, cercetări ce se realizează în Laboratorul Fiziologia Plantelor Pomicole şi 
Maturării Fructelor (şef laborator dr.hab. Nicolae Bujoreanu). Vectorul investigaţiilor 
a fost trasat la fondarea primelor laboratoare şi dezvoltat în continuare prin direcţiile 
aprobate în fiziologia şi biochimia plantelor.

Pentru evaluarea calităţii, capacităţii de păstrare, rezistenţei fructelor culturilor 
pomicole la bolile fungice, dereglările fiziologice şi deshidratării ţesuturilor sunt utilizate 
metodele fiziologice, patofiziologice, biochimice, anatomo-structurale şi tehnologice. 
Cercetările ce ţin de încetinirea proceselor de maturare-senescenţă şi menţinerea la un 
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nivel înalt al calităţilor organoleptice la fructe sunt efectuate prin aplicarea păstrării 
în atmosferă obişnuită, controlată şi îmbogăţită cu vaporii inhibitorilor de etilenă - 
„Fitomag”, „Fussyum” şi „Smart Fresh”.

Echipa Laboratorului Fiziologia Plantelor Pomicole şi Maturării Fructelor, şeful 
laboratorului N. Bujoreanu (primul din rândul din spate), 2015

În baza studiului particularităţilor anatomo-structurale ale ţesuturilor fructelor de 
măr (stratului cerifer, cuticulei, epidermei, hipodermei, mezocarpului), conţinutului 
acizilor titrabili şi celui ascorbic, glucidelor, polizaharidelor membranelor celulare, 
alcoolului etilic, acetaldehidei, etilenei, oxigenului, dioxidului de carbon, elementelor 
minerale, peroxidazei şi polifenoloxidazei au fost elaborate tehnologii de creştere a 
fructelor de măr pe baze ecologice: “Tehnologia formării direcţionate a fructelor 
destinate păstrării îndelungate”; “Sistemul de reducere a pierderilor, produse de 
dereglările funcţionale, agenţii patogeni de origine fungică şi perisabilitatea naturală 
în perioada postrecoltă”; „Tehnologia de cultivare a zmeurului pe baze ecologice” la 
baza cărora stau 24 brevete de invenţie.

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI PLANTELOR
 Necesitatea efectuării cercetărilor în domeniul protecţiei plantelor este determinată 

de pierderile producţiei agricole cauzate de activitatea organismelor dăunătoare, care 
constituie circa 25-30 %, iar uneori depăşesc 50-60 % sau compromit total recoltele 
culturilor agricole. Obţinerea recoltelor potenţiale la soiurile moderne de culturi agricole 
devine imposibilă, iar folosirea mijloacelor şi metodelor eficiente de protecţie a plantelor 
devine un imperativ al timpului. Subaprecierea acestei probleme în fitotehnie provoacă 
nu numai pierderi directe de roadă, dar şi, indirect, scăderea bruscă a eficienţei tuturor 
investiţiilor de resurse materiale şi umane. Aceasta a necesitat permanent efectuarea 
cercetărilor ştiinţifice profunde a relaţiilor dintre plantele de cultură şi organismele 
dăunătoare, în scopul elaborării metodelor de combatere a lor.

 În istoria dezvoltării protecţiei plantelor în Republica Moldova pot fi evidenţiate 
următoarele etape: 

Activitatea entuziaştilor individuali şi a grupurilor de creaţie (1884 - 1945);1. 
Organizarea serviciului de protecţie şi carantină fitosanitară (1945 - 1961);2. 
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Perfecţionarea serviciului de stat pentru protecţia plantelor (1961 - 1969); 3. 
Elaborarea metodelor alternative de protecţie a plantelor (1969 - 1992);4. 
Implementarea sistemelor de protecţie integrată a plantelor (1992 – 2006);5. 
Perfecţionarea sistemelor de protecţie a plantelor şi implementarea agriculturii 6. 
ecologice (2006 – prezent).

 Iniţierea cercetărilor în domeniul protecţiei plantelor în Moldova, determinată de 
necesităţile studierii cauzelor pierderilor de recoltă a culturilor agricole, se înregistrează 
odată cu activitatea unor savanţi cu renume încă din secolul XIX. Sunt bine cunoscute 
studiile entomologice şi microbiologice ale ilustrului savant I.I.Mecinicov şi ale elevului 
său I.M.Crasilşcic. La începutul sec. XX un grup de entuziaşti ai Societăţii Basarabene 
a Naturaliştilor au fondat Staţiunea Bioentomologică din Chişinău. Chiar şi modestele 
rezultate înregistrate de această staţiune permiteau determinarea cauzelor şi elaborarea 
unor metode simple de combatere a organismelor dăunătoare.

După schimbarea regimului politic în Basarabia din 1918, cercetarea 
entomofaunistică a continuat, inclusiv a  colecţionarilor E.E. Miller  şi  N.N. Zubovschi, 
ultimul rămânând să reprezinte muzeul cu denumirea nouă de Muzeul Naţional de 
Istorie a Naturii. Rezultatele obţinute au fost publicate în volumele periodice ale 
Buletinului Muzeului Naţional de Istorie Naturală (1926-1938) şi din acest moment 
din echipa lor face parte un nou colaborator – Alexandru Ruşcinschi, care a colaborat 
nu numai cu E. Miller şi N. Zubovschi, dar şi cu alţi entomologi din ţară, inclusiv 
cercetătorii de la Facultatea de Ştiinţe din Cernăuţi, profesorii din Hotin şi Tecuci,  
precum şi entomologii  de la Muzeul din Sibiu.

Lipsa serviciului specializat de protecţie a plantelor condiţiona pierderi colosale 
de recoltă în fiecare an, îndeosebi în anii cu dezvoltare epifitotică a agenţilor patogeni 
şi cu invazii masive a dăunătorilor. Începând cu anul 1948 a fost prevăzută în 
gospodăriile agricole mari unitatea de organizator pentru protecţia plantelor, iar din 
1951 în statele de personal al staţiunilor de maşini şi tractoare a fost inclusă unitatea de 
agronom-entomolog. La această etapă au fost iniţiate cercetări în domeniul carantinei 
fitosanitare, care au stat la baza dezvoltării serviciului de protecţie a plantelor, ce avea 
loc în paralel cu perfecţionarea procesului didactic orientat spre pregătirea cadrelor  
în protecţia plantelor. 

În decembrie 1944 în Moldova este delegat ilustrul savant D.D.Verderevschi, care în 
1948 deschide catedra de protecţie a plantelor a Institutului Agricol din Chişinău, unde 
au fost pregătiţi mulţi specialişti protecţionişti care şi-au demonstrat arta pedagogică şi 
capacităţile în activitatea ştiinţifică, şi au fost recunoscuţi în acest domeniu.

 Centralizarea serviciului de stat pentru protecţia plantelor şi aprofundarea 
cercetărilor din acest domeniu începe odată cu fondarea în luna martie 1945 a Staţiunii 
de Protecţie a Plantelor din Republica Moldova. Colectivul Staţiunii condus iniţial de 
membrul corespondent al AŞM, profesorul D.D.Verderevschii, după care au urmat 
T.N.Polevoi, L.N.Zoţenco, M.A.Gontarenco, V.I.Krivcenko, care, făcându-şi cu cinste 
datoria faţă de cauza generală a protecţiei plantelor, au rămas în istoria acestui domeniu 
important al ştiinţei. 

Ulterior, Staţiunea de Protecţie a Plantelor a fost transformată în Filiala din Moldova 
a Institutului de Protecţie a Plantelor (1962), în baza căreia în 1966 a fost fondat 
Institutul de Protecţie a Plantelor din Sud-vestul URSS, care a continuat activitatea 
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privind determinarea stării fitosanitare a culturilor agricole şi elaborarea procedeelor 
tehnologice de combatere, îndeosebi chimică, a organismelor dăunătoare.

În lumina rezultatelor înregistrate privind impactul pesticidelor asupra lumii vii şi 
în scopul elaborării metodelor alternative celor chimice de combatere a organismelor 
dăunătoare, la 29 octombrie 1969, la Chişinău, a fost fondat Institutul Unional de 
Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Metodelor Biologice de Protecţie a Plantelor.  
Din acest moment începe istoria propriu-zisă a institutului în fruntea căruia consecutiv 
s-au aflat: doctorul V.Şapa (1966-1975), academicianul I.Popuşoi (1975-1979, 1992-
1997, 2003-2006), doctorul N.Filipov (1979-1991), doctorul N.Popov (1991-1992), 
doctorul habilitat V.Voineac (1997-1999), doctorul I.Lazari (1999-2000), doctorul 
I.Boubătrân (2000-2001), doctorul habilitat L.Voloşciuc (2001-2002, 2006-2013), 
 doctorul M.Batcu (2002-2003).

Atunci când prin anii 50 deja fuseseră înregistrate primele efecte negative ale 
chimizării în agricultură şi când nu erau clare urmările îndelungate ale aplicării, foarte 
des iraţionale, a pesticidelor, era clar că se cere fondarea unei instituţii, chemate să 
cerceteze profund aceste fenomene şi să se elaboreze metode alternative de protecţie 
a plantelor. Făcând o retrospectivă a dezvoltării institutului, luând în consideraţie 
realizările principale şi modul de aplicare a lor, devine clar că aceasta a fost o perioadă 
de activitate intensă şi de soluţionare a diferitor probleme deosebit de dificile. Republica 
Moldova – recunoscută cândva de către toţi ca o livadă în floare cu câmpii mănoase şi 
oameni harnici – înregistra o intensitate deosebită şi succese remarcabile în agricultură. 
Paralel cu aceasta, în Moldova deja erau evidente efectele negative ale chimizării. 
Menţionăm, că aceasta a fost o demonstraţie a înţelepciunii organelor de decizie, 
deoarece se cereau căi şi metode noi în domeniul protecţiei plantelor. 

Odată cu aplicarea iraţională şi abuzivă a pesticidelor, pe fundalul cazurilor 
frecvente de acţiune toxică a mijloacelor chimice asupra organismelor benefice, în lume 
au fost întreprinse acţiuni îndreptate spre elaborarea metodelor alternative de protecţie 
a plantelor. S-au început cercetările asupra elaborării şi aplicării metodelor biologice de 
protecţie a plantelor. Ca răspuns la aceste încercări şi în scopul stopării crizei ecologice, 
care lua amploare în agricultură, în toamna anului 1969, în R. Moldova, la Chişinău a 
fost fondat cel de al doilea din lume Institut de metode biologice de protecţie a plantelor. 
S-a început istoria contemporană a Institutului. Ulterior, în 1992, după obţinerea 
suveranităţii Republicii Moldova, Institutul a devenit parte componentă a Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, transformându-se într-un centru important de cercetări în acest 
domeniu a ştiinţei contemporane.

 Pe parcursul ultimilor ani, în Institut şi în alte instituţii de profil, au fost studiate un 
şir de probleme printre care pot fi enumerate: componenţa specifică şi particularităţile 
ecologice ale entomofagilor, speciilor principale de dăunători la culturile de câmp; a 
fost creată o colecţie de artropode răpitoare şi parazite (circa 10000 de specii, dintre 
care 200 sunt noi pentru ştiinţă); alcătuite registre şi determinatoare; elaborate procedee 
pentru păstrarea, înmulţirea şi activizarea lor; determinate pragurile de pagubă 
economică şi elaborate metode de prognozare a dezvoltării speciilor principale de 
organisme dăunătoare.

Au fost elaborate tehnologii de producere a multor entomofagi, care se aplică în 
protecţia culturilor de seră şi câmp deschis, fitofagi pentru producerea entomofagilor, 
feromonilor şi preparatelor microbiene.
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Din mai mult de 500 de suşe de microorganisme studiate au fost selectate cele de 
perspectivă în combaterea dăunătorilor, bolilor şi buruienilor şi pe baza lor au fost 
elaborate 6 preparate virale, 6 micotice şi 2 bacteriene, care se aplicau pe larg, iar 
unele mai continuă să se aplice şi acum în combaterea dăunătorilor şi bolilor la speciile 
principale de culturi agricole. 

 Au fost identificaţi şi sintetizaţi feromonii sexuali a 16 specii de insecte dăunătoare, 
elaborate scheme de sinteză originală a feromonilor la 72 de specii şi tehnologia de 
folosire a lor pentru monitorizarea, capturarea în masă, sterilizarea şi dezorientarea 
insectelor dăunătoare.

 Au fost puse bazele teoretice de elaborare şi propuse procedee tehnologice pentru 
sistemele de protecţie integrată a plantelor de cultură şi silvice. Pe parcursul activităţii a 
32 ani colaboratorii institutului au efectuat diverse cercetări, care au constituit meritele 
nu numai a cercetătorilor din republica noastră, dar şi a celor din tot spaţiul ex-socialist. 
Dintre realizările practice principale ale colectivului pot fi enumerate:

- Elaborarea şi recomandarea pentru aplicare a diverselor procedee tehnologice 
îndreptate la ridicarea considerabilă a calităţii trihogramei produse la laboratoarele 
biologice şi de stabilizare a eficienţei ei în condiţii de câmp;

- Elaborarea şi implementarea pe scară largă a tehnologiilor de producere în masă 
şi de aplicare a paraziţilor, prădătorilor şi a preparatelor biologice pentru combaterea 
dăunătorilor şi patogenilor culturilor legumicole şi decorative în sere; 

- Elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a unor preparate virotice: 
Virin-ABB-3, Virin-HS, Virin-OS, Virin-KS, Virin-NŞ, Virin-LS în combaterea 
lepidopterelor dăunătoare;

- Izolarea şi identificarea ciupercilor-hiperparazite şi antagoniste pentru obţinerea 
pe baza lor a preparatelor biologice: verticilin, trichodermin, nematofagin, precum şi 
elaborarea tehnologiilor de aplicare a lor în protecţia plantelor;

- Extragerea şi identificarea feromonilor sexuali a unui şir de specii deosebit de 
importante de insecte dăunătoare, efectuarea sintezei feromonilor a peste 70 de specii 
de dăunători. Au fost elaborate şi se perfecţionează permanent tehnologiile de aplicare 
a feromonilor pentru capturarea şi supravegherea dăunătorilor la culturile pomicole, 
la viţa-de-vie, bumbac, porumb, la culturile legumicole şi altele, precum şi pentru 
depistarea focarelor de dăunători de carantină;

- Monitorizarea cu feromoni, pronosticarea şi semnalizarea dezvoltării bolilor şi 
dăunătorilor, prin substituirea pesticidelor cu preparate biologice şi prin activitatea 
entomofagilor naturali; au fost elaborate şi acceptate pentru aplicarea largă în Moldova 
recomandări privitor la reducerea considerabilă a volumelor de utilizare a mijloacelor 
chimice în plantaţiile cu pomi fructiferi si viţa-de-vie. 

Schimbările social-politice, care au intervenit în activitatea statului format recent, 
precum şi modificările care au parvenit în urma reformei teritorial-administrative din 
Republica Moldova pe fundalul înrăutăţirii stării fitosanitare generale, au condiţionat 
necesitatea  restructurării serviciului  de protecţie a plantelor. Anume aceasta a  
determinat faptul,  că  în  conformitate cu Hotărârea Guvernului RM nr.606 din  
28.06.1998 Institutul a fost resubordonat Ministerului Agriculturii şi Industriei 
Prelucrătoare. În faţa institutului au fost puse noi sarcini, orientate nu numai la 
elaborarea metodelor de combatere a organismelor dăunătoare, dar şi de implementare 
a sistemelor de protecţie integrată a plantelor de cultură.
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În ultimii ani, pe fundalul lipsei acţiunilor în domeniul protecţiei plantelor sau 
a măsurilor nereuşite înregistrate în activitatea serviciului de protecţie şi din cauza 
condiţiilor climatice nefavorabile, s-a mărit considerabil gradul de dăunare şi 
densitatea diverselor specii de dăunători şi agenţi patogeni ai plantelor de cultură, ca 
de exemplu, sfredelitorul-porumbului, omizii-păroase-a-dudului, viermelui-merelor, 
tortricidelor. Se înregistrează o creştere bruscă a daunelor cauzate de acarieni şi afide 
în livezi, la culturile legumicole şi de câmp. Infectarea boabelor de mazăre de către 
gărgăriţa-mazării face problematică cultivarea acestei culturi preţioase. Se lărgeşte 
permanent arealul răspândirii bolilor micotice, bacteriene şi virale la toate grupele 
de culturi agricole. Sporesc suprafeţele de floarea-soarelui atacate de phomopsis.  
Creşte pericolul invaziei lăcustelor.

O situaţie destul de alarmantă s-a înregistrat odată cu răspândirea şi ravagiile cauzate 
de către obiectele de carantină. Se măresc suprafeţele de culturi pomicole infectate 
de păduchele-de-San-Jose, ceea ce poate să condiţioneze peste câţiva ani deteriorarea 
serioasă sau chiar dispariţia multor suprafeţe pomicole. La culturile pomicole tot 
mai frecvent se înregistrează arsura bacteriană, iar unele specii de buruieni capătă o 
răspândire largă. Toate acestea au loc pe fundalul unei răspândiri active a bolilor la 
culturile pomicole, viţa de vie, culturile de câmp şi tehnice. 

Cauzele unei astfel de stări fitosanitare, după o analiză ştiinţifică amplă efectuată de 
savanţii noştri, sunt următoarele:

 - a fost deteriorat puternic unul din cele mai înaintate servicii de protecţie a 
plantelor din fostele republici ale ex-U.R.S.S. Au fost înregistrate schimbări negative în 
Serviciul de Stat în domeniul Protecţiei Plantelor, se simte neglijenţa faţă de măsurile 
de protecţie a plantelor pe teren. Această situaţie a apărut în rezultatul imperfecţiunii  
cadrului legislativ respectiv şi incertitudinilor înregistrate în promovarea reformelor.

- s-a micşorat brusc volumul şi asortimentul pesticidelor procurate, ceea ce 
a condiţionat practic lipsa completă a mijloacelor de combatere a unor dăunători 
periculoşi. La necesitatea anuală de pesticide în valoare de 40-45 ml $, Republica 
Moldova importa anual pesticide în sumă de 9-10 ml $, iar în anul curent acest indice 
a constituit doar 1ml $. În 1999 plantaţiile viticole au fost tratate în mediu de 1,5 ori, 
iar cele pomicole şi mai puţin - de 1,1ori. Folosirea setului redus şi fără de alternare 
de piretroizi duce la căpătarea unor forme rezistente a dăunătorilor şi patogenilor, în 
special la Viermele-merelor şi Gândacul-din-Colorado. Pretutindeni a fost înregistrată 
rezistenţa acestor dăunători la piretroizi; 

- nerespectarea regulamentelor de transportare, achiziţionare, păstrare şi aplicare a 
pesticidelor. Serviciul ecologic şi de protecţie a plantelor a fixat numeroase cazuri de 
diferite încălcări; 

- micşorarea bruscă a volumului de folosire a mijloacelor biologice. Din 14 
laboratoare din republică numai 3 mai continuă să producă mijloace biologice în 
cantităţi neesenţiale;

- lipsa utilajului modern pentru aplicarea pesticidelor şi incapacitatea proprietarilor 
agricoli de a-şi onora obligaţiile contractuale.

Toate acestea ne demonstrează că savanţii cunosc starea reală a lucrurilor, 
elaborează metode de protecţie şi ne demonstrează, cu lux de amănunte, că protecţia 
plantelor reprezintă o verigă tehnologică deosebit de importantă în hărţile tehnologice 
de obţinere a producţiei fitotehnice şi că atitudinea faţă de ea trebuie să fie deosebită. 
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În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1326 din 14 
decembrie 2005 şi nr. 168 din 14. 02.2006 institutul este resubordonat Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei cu denumirea de Institutul de Protecţie a Plantelor şi 
Agricultură Ecologică,  efectuând cercetări în domeniul elaborării şi aplicării 
tehnologiilor prietenoase mediului de protecţie a plantelor şi de implementare a 
agriculturii ecologice. Au fost înregistrate succese remarcabile în următoarele direcţii  
ale protecţiei plantelor:

I. Carantina externă şi carantina internă. 
În ultimii ani, în Republica Moldova, a apărut o serie de boli ale plantelor agricole, 

de diferită etiologie, care au fost introduse din străinătate pe diferite căi. Ele provoacă 
daune enorme fitotehniei. Sunt necesare cercetări ale obiectelor de carantină – agenţi 
patogeni şi dăunători noi, periculoşi pentru culturile agricole, pentru a opri pătrunderea 
lor în ţară şi a lichida focarele primare de răspândire. Noi ne exprimăm încrederea că 
savanţii şi specialiştii noştri vor elabora metode şi procedee de depistare şi stopare a 
răspândirii organismelor dăunătoare de carantină şi vor asigura în aşa fel securitatea 
fitosanitară a meleagurilor noastre mănoase.

II. Fitopatologia – Având în vedere, că evoluţia parazitismului în natură merge 
pe spirală, numărul de agenţi patogeni de etiologie criptogamică, bacteriană, virotică 
şi micoplasmică creşte, cei existenţi îşi măresc virulenţa, apar rase noi şi mutanţi mai 
rezistenţi atât la condiţiile mediului, cât şi la produsele aplicate în combaterea lor. 
Aceşti patogeni trebuie să fie cercetaţi pentru a elabora sisteme de protecţie având în 
vedere patogenitatea şi virulenţa lor. 

 III. Entomologia, acarologia şi nematodologia - Majoritatea dăunătorilor plantelor 
agricole fac parte din insecte, acarieni şi nematozi dintre care cele mai frecvente 
sunt insectele. Aceste grupe de organisme pot fi cercetate ca dăunători direcţi şi ca 
vectori ale anumitor boli, în special de etiologie virotică şi micoplasmică. Afară de 
aceasta, există insecte şi acarieni folositori (entomofagi, acarieni răpitori şi diferite 
grupe de paraziţi), care pot fi cercetate în cadrul elaborării metodelor biologice  
de protecţie a plantelor. 

 IV. Pronosticul dezvoltării şi răspândirii bolilor şi a dăunătorilor la culturile 
agricole în Moldova - Unul din momentele cele mai principale în organizarea serviciului 
pentru protecţia plantelor în republică este elaborarea algoritmilor şi programelor 
de prognozare a dezvoltării organismelor dăunătoare, pe baza datelor ştiinţifice 
acumulate în decursul multor ani. Deosebit de actuală este aplicarea sistemelor 
automatizate de pronosticare a stării fitosanitare şi de suport a deciziilor privitor la  
metodele de combatere.

V. Imunitatea plantelor agricole la boli şi dăunători - Una dintre cele mai eficiente 
metode biologice de combatere a organismelor nocive este folosirea imunităţii naturale 
a plantelor. Aceasta se reduce la elaborarea metodelor pentru determinarea gradului 
de rezistenţă a soiului concret şi la elaborarea soiurilor rezistente ale diferitor culturi 
la agenţii patogeni. Această metodă de protecţie nu este folosită pe deplin în Moldova 
şi este necesar de a fi introdusă în tematica institutelor care fac cercetări în domeniul 
protecţiei plantelor.

VI. Metodele agrotehnice - O mare parte din operaţiile agrotehnice, îndreptate la 
combaterea buruienilor, afânarea solului, schimbarea microclimei în vederea creării 
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condiţiilor nefavorabile pentru dezvoltarea agenţilor patogeni pot fi folosite ca 
metode indirecte, însă eficiente în protecţia plantelor. Se cer investigaţii în vederea 
îmbinării acestora cu alte metode în cadrul sistemelor de protecţie integrată a plantelor. 
Agricultorii noştri întotdeauna au demonstrat că cunosc şi pot aplica cele mai eficiente 
procedee agrotehnice de protecţie a plantelor, dar trebuie de recunoscut, că actualmente 
aceste măsuri sunt neglijate sau se aplică insuficient.

VII. Protecţia biologică - Metodele de protecţie biologică a plantelor agricole, 
nu şi-au realizat potenţialul enorm, deoarece sunt foarte complicate, şi în majoritatea 
cazurilor trebuie să fie integrate cu alte metode. Ele necesită cunoştinţe suplimentare 
din partea specialiştilor din domeniul protecţiei plantelor, ceea ce determină faptul că 
unii agronomi preferă metodele chimice de protecţie. 

Rămân actuale cercetările în vederea perfecţionării metodelor biologice, care pot 
fi realizate prin: 

a) elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a feromonilor; 
b) aplicarea entomo-acarifagilor şi a paraziţilor;
c) elaborarea şi aplicarea produselor biologice (obţinute în baza virusurilor, 

bacteriilor şi ciupercilor).
d) evidenţierea entomo-acarifagilor şi a paraziţilor noi, pentru a fi implicaţi în 

protecţia biologică.
Realizările înregistrate de savanţii şi specialiştii noştri în domeniul aplicării 

metodelor biologice de protecţie a plantelor au constituit dintotdeauna obiect de 
mândrie pentru noi, dar nu e clar de ce aceste procedee ecologice aproape că nu se 
utilizează actualmente. Care sunt modalităţile de introducere a acestor metode în 
sistemele de obţinere a producţiei ecologice, care este atât de solicitată ultimii ani în 
ţările cu economia avansată?

VIII. Pragurile economice de daună pot fi calculate pe baza datelor ştiinţifice 
obţinute pe parcursul multor ani, având în vedere biologia organismelor dăunătoare, 
dauna potenţială pe care o provoacă la culturile agricole concrete, costul acestei daune 
şi costul protecţiei aplicate, luând în consideraţie preţurile recoltei şi a produselor 
chimice ori biologice. Protecţia efectuată, conform pragurilor economice de daună 
ne dă posibilitatea să reducem cantitatea de pesticide la unitate de suprafaţă ocupată 
de culturile agricole respective. În afară de aceasta, pragurile economice de daună, 
calculate corect, ne dau posibilitatea să aplicăm produsele chimice parţial, ceea ce 
prevede păstrarea şi dezvoltarea speciilor de paraziţi, entomo- şi acarifagi.

IX. Protecţia chimică, cu toate neajunsurile ei, actualmente joacă rolul principal 
în combaterea agenţilor patogeni şi a dăunătorilor la majoritatea plantelor agricole. 
Este foarte greu să ne imaginăm, că într-un viitor apropiat vom putea să ne dezicem 
de pesticide. Suntem convinşi, că republica nu se poate mărgini numai la atestarea 
produselor chimice propuse de firmele străine, dar trebuie să aibă şi un program de 
cercetări ştiinţifice în acest domeniu, cu scopul de a elabora anumite produse speciale 
pentru protecţia plantelor. Care este cauza apariţiei rezistenţei dăunătorilor la pesticide 
şi cum poate fi evitată ?

X. Protecţia integrată - reprezintă un sistem complex de protecţie contra agenţilor 
patogeni şi a dăunătorilor în care se includ toate metodele principale existente 
şi, în primul rând, cele agrotehnice, genetice, biologice, luând în consideraţie 
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pragurile economice de daună, starea fitosanitară, pronosticul şi, aplicând, dacă este 
necesar, produse chimice cu toxicitate redusă. Deja pe parcursul mai multor ani se 
vorbeşte mult despre posibilităţile protecţiei integrate, dar noi şi agricultorii nu 
văd şi nu cunosc procedeele tehnologice şi, bineînţeles, realizările acestor sisteme  
de protecţie a plantelor. 

În lumina reformelor promovate de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 
Tehnologică şi în conformitate cu Hotărârea Guvernului RM Nr.270 din 18.04.2013, 
institutul a fost reorganizat prin contopirea cu Institutul de Genetică şi Fiziologie a 
Plantelor al AŞM şi crearea unei noi entităţi juridice-Institutul de Genetică, Fiziologie 
şi Protecţie a Plantelor în cadrul Secţiei de Ştiinţe ale Naturii şi Exacte al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei. Conducător al Centrului de Protecţie a Plantelor din cadrul 
institutului a devenit doctorul habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, 
Domnul Vladimir Todiraş.

Odată cu marcarea jubileului de 70 de ani de la fondarea instituţiilor academice, 
priorităţile de cercetare ale institutului pe parcursul ultimilor ani au fost orientate spre 
elucidarea problemelor fundamentale şi aplicative, cum ar fi: componenţa specifică 
şi particularităţile biologice şi ecologice ale entomofagilor, speciilor principale de 
dăunători la culturile de câmp; crearea colecţiei de artropode răpitoare şi parazite, 
alcătuirea registrelor şi determinatoarelor, elaborarea procedeelor pentru păstrarea, 
înmulţirea şi activizarea lor, concretizarea pragurilor de daună economică şi elaborarea 
metodelor de prognozare a dezvoltării speciilor principale de organisme dăunătoare.

Laboratorul de Fitopatologie şi Biotehnologie (şef lab. Leonid Voloşciuc 
profesor)  a demonstrat că coevoluţia îndelungată a plantelor de cultură şi a organismelor 
dăunătoare a favorizat sporirea competitivităţii organismelor dăunătoare, ceea ce se 
manifestă prin prezenţa indicilor superiori ai acestora atât în condiţiile optimizării, cât 
şi înrăutăţirii factorilor, ce determină funcţionarea normală a lor.

Schimbarea climei de la starea uscată-subumedă la clima semiaridă a condiţionat 
sporirea vitezei de dezvoltare, a numărului de generaţii şi a gradului de utilizare a 
factorilor mediului înconjurător, precum şi a gradului de dăunare a organismelor care 
aduc pagubă. Impactul schimbării climei se manifestă atât în anii cu precipitaţii minime, 
cât şi în anii cu precipitaţii considerabile. 

Reducerea vulnerabilităţii ecosistemelor naturale şi a celor antropizate şi sporirea 
adaptabilităţii acestora necesită efectuarea cercetărilor suplimentare în ceea ce 
priveşte elaborarea sistemelor ecologice de protecţie a plantelor bazate pe utilizarea 
mecanismelor naturale de reglare a densităţii populaţiilor de organisme dăunătoare, 
printre care un loc deosebit revine metodelor biologice de protecţie a plantelor şi 
preparatelor baculovirale. 

Au fost determinate particularităţile biologice a 3 suşe de bacterii sporifere, 
stabilind capacităţile lor de a reduce dezvoltarea agentului patogen al Podosphera 
leucotriha. Au fost stabilite condiţiile de sedimentare a culturii sporifere, evidenţiind 
fracţia polipeptidică, care manifestă proprietăţi fungicidice. 

S-a demonstrat efectul de protecţie a bacteriilor antagoniste şi a preparatelor 
înregistrate pentru combaterea agenţilor patogeni ai alternariozei, septoriozei şi 
fitoftorozei. 22 izolate de bacterii sporifere manifestă acţiune fungicidă asupra agenţilor 
patogeni ai alternariozei, asigurând indici ce depăşesc etalonul biologic şi chimic şi 
înregistrând stimularea creşterii şi dezvoltării culturii-gazdă. 
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A fost demonstrată acţiunea preparatului Paurin, Rizoplan şi a unor suşe de 
microorganisme azotfixatoare, utile în combaterea agenţilor patogeni şi sporirea 
productivităţii culturilor legumicole şi pomicole, pentru a extinde sfera de utilizare a 
lor. Amestecul izolatelor în raporturi echivalente stimulează dezvoltarea cartofului şi 
reduce atacul putregaiurilor radiculare, fără a ceda preparatului Prestij. 

S-a stabilit acţiunea Azotobacter chroococcum şi Rhizobium radiobacter, precum 
şi a combinaţiilor lor cu bacteriile din genul Pseudomonas care sporesc germinarea 
castraveţilor, ardeiului şi contribuie la dezvoltarea sistemului radicular. A fost 
demonstrat impactul sinergist al bacteriilor Azotobacter chroococcum сu preparatul 
Microcom, care manifestă acţiune poli-funcţională asupra ciorchinilor şi sporirii 
conţinutului de glucide. 

Izolând, identificând şi determinând particularităţile biologice ale diferitelor 
microorganisme utile (virusuri, bacterii şi ciuperci microscopice), au fost elaborate 
procedee tehnologice originale de producere, aplicare şi prezentate pentru omologare 
unele preparate biologice eficiente în combaterea organismelor dăunătoare. 
Acestea au fost înaintate pentru înregistrare sau extinderea sferei de aplicare de 
către Consiliul Republican Interdepartamental pentru Aprobarea Produselor de Uz  
Fitosanitar şi a Fertilizanţilor.

Preparatul baculoviral Virin-HSP a fost elaborat pentru combaterea buhei 
fructificaţiilor, care pe parcursul ultimilor ani înregistrează atât extinderea arealului de 
răspândire, cât şi spectrul culturilor atacate. Preparatul este constituit în baza virusului 
poliedrozei nucleare cu un grad înalt de specificitate asupra insectei-gazdă şi are titrul de 
6 mlrd poliedre/g sub formă de pastă. In condiţiile Republicii Moldova este recomandat 
pentru combaterea buhelor fructificaţiilor la tomate, ardei, porumb zaharat ş.a.  
Norma de consum - 0,2 kg/ha.

Paurin - bactericid de contact, obţinut în baza bacteriei Pseudomonas fluorescens 
BKM CP 330 D preconizat pentru combaterea agentului patogen Agrobacterium 
tumefaciens Sm.fnd Town. la culturile pomicole şi viţa de vie, precum şi putregaiurile 
radiculare la culturile legumicole, soia şi cartof.

Trichodermin Th-7F SC - fungicid constituit în baza - Trichoderma harzianum, 
tulpina Th-7F (CNMN-FD-16) preconizat pentru combaterea agenţilor patogeni la 
culturile legumicole, decorative şi viţa de vie.

Trichodermin SC propus în calitate de fungicid lichid constituit în baza 
Trichoderma lignorum, tulpina M-10 preconizat pentru combaterea agenţilor patogeni 
la floarea soarelui, soia, viţa de vie, asigurând eficacitatea biologică, economică  
şi ecologică înaltă.

Gliocladin SC - fungicid obţinut în baza substanţei active a Trichoderma virens, 
preconizat pentru combaterea putregaiului alb la floarea soarelui (Sclerotinia 
sclerotiorum), soia, viţa-de-vie.

Valoarea mijloacelor microbiologice de protecţie, elaborate de savanţii institutului, 
nu constă doar în efectele biologice, ecologice şi economice considerabile, dar şi în 
posibilitatea includerii lor în sistemele de agricultură convenţională şi ecologică.

Laboratorul Entomologie şi Biocenologie (şef lab. Batco Mihail, doctor în ştiinţe 
biologie) a evaluat spectrul de specii de acarienii prădători şi insectele acarifage la măr 
protejat tradiţional: Zetzelia mali, Ambyseius andersoni şi Metaseiulus occidentalis, 
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Scolothrips longicornis a activat în coloniile de Tetranychus urticae. S-au obţinut  
3 gazde de laborator pentru Neoseiulus californicus. 

A fost evaluată eficienţa mijloacelor biologice (capturarea în masă a masculilor cu 
capcanele feromonale, lansarea entomofagului Trichogramma, la stadia de ou, tratarea 
la stadia de larvă cu inhibitori de sinteză a chitinei Dimilin şi Lufox, aplicarea brâielor 
de capturare a larvelor de vârsta a 5-a), în sistemul ecologic de protecţie a merelor 
contra Cydia pomonella.

S-a determinat sensibilitatea populaţiilor viermelui merelor faţă de insecticide 
din clasa regulatorilor de creştere şi de dezvoltare a acestora. În premieră s-au obţinut 
rezultate despre formarea rezistenţei către insectoacaricide la speciile acarifage în 
condiţiile chimizării îndelungate. Au fost stabiliţi indicii toxicologici pentru acarianul 
comun şi afide faţă de produsele din clasa avermectini-aversectini C (Actofit).

S-au determinat valorile DL50 ale preparatelor Diflubenzuron (Dimilin 25WP) şi 
Teflubenzuron (Nomolt,150 SC) pentru două populaţii de C. pomonella.

Au fost elaborate „Indicaţii metodice de determinare a acarifaunei dăunătoare şi 
utile la măr” şi „Indicaţii metodice de determinare a speciilor de acarieni prădători din 
fam. Phytoseiidae la cultura mărului”.

A fost elaborată tehnologia ecologică de protecţie a culturii mărului contra 
viermelui merelor. Metoda a fost aprobată cu succes la populaţiile dăunătorului 
în două livezi de măr (cu vârsta de peste 20 ani şi densitatea înaltă a populaţiei  
viermelui merelor).

Laboratorul Prognoze şi Analize Fitosanitare (şef lab. Todiraş Vladimir, doctor 
habilitat în ştiinţe biologie) a demonstrat că pronosticul organismelor dăunătoare 
specific pentru locul dat a fost creat prin transformarea datelor meteo de scară medie 
la o scară spaţială mai largă prin interpolarea pronosticului spaţial, extrapolarea 
datelor utilizând modele teoretice şi atmosferice, prin ajustarea datelor extrapolate şi 
a modelului digital al reliefului. Sistemul de suport al deciziilor a fost folosit pentru a 
alege alternative efective, în scopul majorării profitului şi reducerii impactului asupra 
mediului ambiant. Este propusă o nouă metodă de integrare a funcţiei de dezirabilitate 
cu funcţiile de apartenenţă în sistemele bazate pe logica fuzzy, ce permite soluţionarea 
problemelor de clasificare, sortare şi optimizare. În multe cazuri modelele prezintă o 
relaţie neliniară între intrări şi ieşiri. Integrarea funcţiei de dezirabilitate cu funcţiile 
de apartenenţă permite rezolvarea celor mai frecvente probleme: clasificare, alegere, 
sortare. În programul OptimClass este pusă în aplicare o metodă de optimizare bazată 
pe conceptul de punct ideal. Scopul final al analizei este de a îmbunătăţi procesul 
decizional prin combinarea unui set de criterii pentru a obţine o funcţie comună, 
care este baza pentru decizia finală în conformitate cu obiectivele specifice. La baza 
deciziilor stau clase de decizie (clase predefinite de performanţă, satisfacţie, utilitate, 
dezirabilitate, optimalitate, eficienţă, în funcţie de domeniul de utilizare). 

Au fost selectaţi indicatorii de bază pentru modelele de prognoză a bolilor – 
mana, făinarea şi dăunătorilor (viermele merelor şi viespea cu ferestrău). Modelele de 
dezvoltare a organismelor nocive au fost integrate în SIG pentru elaborarea hărţilor 
finale de răspândire. În acest scop a fost utilizat programul de calculator BioClass. A 
fost elaborat un sistem computerizat de prognoză fenologică pentru protecţia plantelor, 
bazat pe parametrii de microclimă. A fost elaborată varianta finală a programului de 
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calculator OptimClass pentru suportul deciziilor de protecţie a livezilor şi viilor. În 
rezultatul cercetărilor au fost propuse pentru omologare două preparate bioraţionale 
pentru protecţia plantelor: Pelecol şi Funecol. 

Laboratorul de Fitofarmacie şi Ecotoxcologie (şef lab. Nastas Tudor, doctor 
habilitat în ştiinţe biologice) a estimat şi determinat gradul influenţei agenţilor biologici 
(feromonilor sexuali, extractelor vegetale, entomofagilor Trichogramma spp. şi Bracon 
hebetor, cultivării făşiilor cu specii de plante nectarifere) în sistemele de protecţie 
integrată a culturilor Solanaceae (tomate, cartof) şi livezilor de prun.

Au fost testate în condiţii de producere compoziţii feromonale, elaborate după 
scheme noi de sinteză, a speciilor de dăunători economic importante pentru culturile 
agricole (Grapholitha funebrana, Heliothis armigera, Agrotis segetum, şi Agrotis 
exclamationis). Compoziţiile corespunzătoare, sintetizate după schemele noi, deţin un 
şir de priorităţi faţă de cele sintetizate după schemele standard existente şi reduc costul 
feromonilor speciilor sus numite cu circa 50%. Totodată s-a constatat, că atractivitatea 
compoziţiilor feromonale corespunzătoare este comparabilă cu a celor sintetizate după 
schemele standard.

Au fost elaborate noi dispensatoare feromonale pentru metodele de monitorizare a 
dăunătorilor şi dezorientare a masculilor. S-a demonstrat, că dispensatoarele elaborate 
(pe bază de fibre sintetice) cu compoziţia feromonului sexual sintetic în doza de 5 
g/ha pentru dezorientarea masculilor speciei G. funebrana permite reducerea daunei 
provocate prunelor (după cost şi eficacitate egal cu două tratamente chimice).

A fost standartizat extractul din specia de plante Juniperus sabina şi testat împotriva 
dăunătorului L. decemlineata la cultura cartofului. S-a demonstrat, că proprietăţile 
insecticide a extractului (doza 15 g/l) se manifestă în decursul a 21 zile cu eficacitatea 
în limitele de 85%. Pentru elaborarea criteriilor tehnico-economici de aplicare a 
extractului vegetal corespunzător s-a efectuat analiza spaţiilor verzi pentru a fi calculat 
posibilul volum de obţinere a materiei prime. A fost calculat, că din materia primă 
existentă poate fi obţinută o cantitate de circa 3800 l de soluţie de lucru cu care pot fi 
tratate circa 12,6 ha cu cultura de cartof.

S-a elaborat metoda de captare în masă a masculilor dăunătorilor H. armigera şi  
G. funebrana prin aplicarea noilor compoziţii feromonale. A fost demonstrat, că 
aplicarea a 12 capcane feromonale pe un hectar permite eliminarea unui număr enorm 
de masculi a buhei H. armigera (la tomate) şi dăunătorului G. funebrana (la prun), 
reducând astfel la minimum densitatea populaţiilor corespunzătoare.

S-a constatat, că efectuarea a 6 lansări a entomofagilor Trichogramma spp. şi 
Bracon hebetor permite parazitarea ouălor şi larvelor dăunătorilor H. armigera şi  
G. funebrana, reducând considerabil dauna provocată culturilor corespunzătoare.

Au fost elaborate procedee tehnologice ecologizate de protecţie a livezilor de 
prun (de către dăunătorul G. funebrana) şi a culturii de tomate (de către dăunătorul 
H. armigera). A fost demonstrat în condiţii de producere, că aplicarea concomitentă a 
capcanelor feromonale, lansarea entomofagilor Trichogramma spp. şi Bracon hebetor, 
cultivarea benzilor de plante nectarifere – permite reducerea daunei provocate de larvele 
dăunătorilor corespunzători până la nivelul efectuării a două tratamente cu insecticide.

Laboratorul Protecţie Integrată a Plantelor (şef lab. Voineac Vasilie, profesor) 
a demonstrat, că combinaţia mijloacelor microbiologice cu stimulatorii de creştere a 
plantelor, sporeşte rezistenţa plantelor de viţă de vie şi prun contra principalelor boli. 
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Testarea preparatelor bioraţionale (Rizoplan, Trihodermin, Paurin, Alerin, 
Gamair, Funecol, Cupramax, Cumulus, Pelecol, Actofit, Vertimec, Reglalg, Recol, 
Albit, Fitovital, Insegar, Admiral, Dimilin, Lufox, Zoom) în condiţii de laborator şi de 
producere, a contribuit la elaborarea technologielor de aplicare a lor în schemele de 
protecţie integrată la culturile de piersic, prun, cais, viţa de vie, tomate şi soia. Estimarea 
ecologo-economică a lor în producere a demonstrat că eficacitatea de protecţie a 
schemelor „bioraţionale” este la nivel cu acea „convenţională”. 

A fost elaborată metoda de autosterilizare a speciilor G.molesta, G.funebrana, 
A.liniatella, Etiella zinchinella, care asigură reducerea densităţii populaţiilor date la 
nivelul pragului economic de daună. 

A fost stabilit impactul produselor Reglalg, Recol, Paurin asupra sporirii rezistenţei 
plantelor la boli, volumului şi calităţii recoltei de struguri. Au fost elaborate recomandări 
practice de aplicare a stimulatorilor rezistenţei plantelor la boli. 

Au fost elaborate dispozitive cu diferite surse biofizice atractive (tip-staţionar 
IMCID-3S, IMCID-4S, CEAID-1S şi cu regim electric autonom de funcţionare IMCID-
3A) şi implementate în condiţii de producere pentru monitoringul faunistic, diagnostica 
şi pronosticul de combatere a populaţiilor dăunătoare

A fost elaborat procedeul de lansare a masculilor gărgăriţei fasolei, sterilizate cu 
raze-gamma în raport de 5:1, care asigură reducerea procentului de boabe atacate în 
comparaţie cu martorul chimic. 

A fost elaborat şi confecţionat modulul pentru producerea ouălor gărgăriţei fasolei. 
Productivitatea scontată pentru un ciclu de lucru va atinge cantitatea de material biologic 
necesară pentru protejarea circa 25 hectare a culturii mazării. 

S-au evaluat posibilităţile de utilizare a ambalajelor sub formă de capsule sferice 
din carton presat şi cele din material poros pentru lansarea entomofagului Uscana senex 
la stadiul de ou al gazdei, gărgăriţa fasolei. 

Laboratorul Sinteza şi Evaluarea Atractanţilor (şef lab. Gheorghe Roşca, 
doctor în ştiinţe chimice) a fost înfiinţat la 21 ianuarie 1970. Laboratorul a activat în 
două direcţii principale de cercetare: 1) selectarea şi identificarea structurii chimice 
a feromonilor sexuali şi 2) sinteza feromonilor sexuali (componenţilor principali) ai 
dăunătorilor culturilor agricole. Cercetările asupra identificării structurii chimice a 
feromonilor sexuali au început odată cu identificarea structurii feromonului sexual al 
fluturelui alb american. În rezultatul studiilor efectuate s-a stabilit că în componenţa 
feromonului sexual al fluturelui alb american (omida păroasă a dudului) întră 4 substanţe 
chimice (din care aldehide, hidrocarburi şi epoxizi nesaturaţi) care au fost identificate 
şi sintetizate în laborator. 

De asemenea, a fost identificată structura chimică a feromonilor sexuali a unor specii 
de molii defoliatoare, ca molia coacăzului – feromonul sexual: amestecul acetaţilor 
trans- şi cis-11-tetradecenolei în raport de 85:15; molia pestriţă aurie – feromonul 
sexual: amestecul cis-11-tetradecenilacetat şi cis-11-tetradecenol în raport de 92,5 : 
7,5; molia verde a stejarului – feromonul sexual: cis-11-tetradecenilacetat.

A fost identificată structura chimică a feromonilor sexuali ai sârmarilor Agriotis 
gurgistanus Fald. şi a Agriotis litigiosus. În total, în laborator a fost identificată structura 
chimică a feromonilor sexuali a 18 insecte dăunătoare, iar rezultatele obţinute în această 
direcţie au fost aprobate prin 10 brevete de invenţie. 
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