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CĂRŢI NOI
Recenzie asupra monografiei

„Ameliorarea soiurilor de tomate pentru cultivare în câmp deschis în 
Republica Moldova”. 

Autor Nadejda Mihnea, doctor în biologie, conferențiar cercetător 
Tipografia Print-Caro, Chișinău, 2016

Printre domeniile importante din ramura agriculturii este și legumicultura, iar 
tomatele  (Solanum lycopersicum L.) reprezintă cea mai valoroasă cultură legumicolă. 
Această importanță este determinată de înalta productivitate și spectrul larg de utilizare 
a producției. Din aceste considerente, crearea și implementarea noilor soiuri rămâne de 
o actualitate incontestabilă și durabilă. 

Monografia doamnei dr. Nadejda Mihnea este consacrată problemelor ameliorării 
uneia din cele mai răspândite culturi legumicole din lume şi din Republica Moldova 
– tomatelor. La etapa actuală este conştientizat faptul, că recolta înaltă şi calitatea 
fructelor de tomate se datorează nu numai optimizării condiţiilor de creştere, dezvoltare 
şi reproducere a plantelor, dar şi utilizării soiurilor noi cu performanţă genetică 
înaltă şi plasticitate ecologică vastă. În Republica Moldova tot mai frecvent au loc 
schimbări climatice brusce –  de temperatură, secetă, arşiţă în timpul verii, extinderi ale 
maladiilor fungice şi virotice. De aceea, pe exemplul multor culturi agricole, la crearea 
formelor noi de tomate, amelioratorii trebuie să ia în consideraţie un complex întreg de 
caractere, inclusiv productivitatea, calitatea fructelor şi rezistenţa plantelor la factorii  
abiotici şi biotici.

Prezenta lucrare este o generalizare teoretică şi practică a activităţii autorului pe 
parcursul ultimilor 15 ani în domeniul geneticii şi ameliorării tomatelor. În lucrarea dnei 
dr. Nadejda Mihnea sunt analizate rezultatele experimentale referitoare la variabilitatea 
germoplasmei și determinismul genetic al caracterelor agronomice importante – 
productivitatea, rezistența la factori nefavorabili abiotici și biotici, calitatea producției. 
Prezentând un studiu științific și aplicativ privind ameliorarea rezistenței la factorii 
biotici și abiotici nefavorabili, monografia se înscrie prin problematica abordată 
și interpretarea științifică a rezultatelor analizate printre cele mai valoroase lucrări 
în domeniu. Lucrarea are un volum de 193 pagini şi constă din introducere şi patru 
capitole: 1. Variabilitatea fenotipică a caracterelor cantitative şi calitative la tomate; 
2. Fondarea şi evaluarea colecţiilor de tomate cu însuşiri valoroase; 3. Determinismul 
genetic al rezistenţei la factorii nefavorabili de mediu, caracterelor de productivitate şi 
calitate la genotipurile de Solanum lycopersicum L.; 4. Caractere agronomic valoroase 
la genotipurile de perspectivă şi soiurile omologate de tomate. Fiecare capitol este 
divizat în subcapitole, finisează cu concluzii şi bibliografie.

În Introducere autorul ne informează asupra faptului că problema de bază, 
nominalizată în titlu constă în  elucidarea genotipurilor  cu caractere preţioase  complexe; 
determinismul genetic al caracterelor de rezistenţă la factorii abiotici, productivitate 
şi calitate (morfobiologică şi biochimică) la tomate (Solanum lycopersicum L.). Sunt 
reflectate reuşit aşa probleme importante, ca utilizarea roșiilor în alimentaţie, importanța 
economică a acestei culturi, sporirea plasticităţii ecologice la factorii biotici şi abiotici 
nefavorabili prin crearea și utilizarea  soiurilor cu performanță genetică înaltă. 

Ecologia şi Geografia Cărţi noi
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Capitol 1. „Variabilitatea fenotipică a caracterelor cantitative la tomate” cuprinde 
rezultatele științifice despre  variabilitatea caracterelor morfologice, de productivitate 
și rezistență la factorii nefavorabili. Cercetările au cuprins: studierea variabilităţii 
perioadelor interfazice ale precocităţii, a componentelor productivităţii (numărul 
de lăstari roditori, masa fructului, recolta generală şi cota fructelor marfă), a unor 
caractere morfologice (forma plantei, înălţimea, tipul de creştere a tulpinii, lungimea 
internodurilor, tipul şi lungimea frunzei, variabilitatea caracterelor fructului (mărirea, 
forma, culoarea, grosimea pericarpului, numărul de loje), variabilitatea caracterului 
de rezistenţă la arşiţă şi la frig. Rezultatele cercetărilor autorului în această direcţie 
au demonstrat o variabilitate pronunţată a tuturor caracterelor studiate: morfologice, 
de precocitate, productivitate, rezistenţă la temperaturi joase pozitive şi arşiţă. Interes 
practic prezintă faptul că pentru ameliorarea de mai departe a caracterului de rezistenţă 
la arşiţă în calitate de forme iniţiale pot fi folosite soiurile nou create Elvira, Jubiliar 
60/20, Mihaela, Tomiş, Milenium şi liniile L 313,  L 132, L 137, iar pentru rezistenţă la 
frig – soiurile Friguşor, Lidia, Mihaela, Jubiliar 60/20, Katerina şi Tomiş.

Capitol 2. „Fondarea şi evaluarea colecţiilor de tomate cu însuşiri valoroase”
Concomitent cu evaluarea și ameliorarea noilor soiuri au fost fondate trei colecţii 

speciale purtătoare de caractere și însușiri valoroase:  d (dwarf) – creşterea plantei 
cu port erect, u (uniform ripening) – coacerea şi colorarea uniformă a fructelor şi j 
(jointless) – lipsa articulaţiei geniculate a pedicelului fructului, care prezintă o valoare 
importantă ca sursă, bază genetică pentru crearea de noi soiuri. A fost efectuat un 
studiu complex al colecţiilor speciale pentru aceleaşi caractere cu care s-a lucrat 
asupra colecţiei iniţiale de tomate – studierea variabilităţii duratei perioadelor 
interfazice, caracterelor morfologice, a caracterelor legate de productivitatea plantelor,  
rezistenţei la frig şi arşiţă.

S-a stabilit că în cadrul fiecărei colecţii, de asemenea, se observă o variabilitate 
largă de forme în baza perioadei de vegetaţie, productivităţii, caracterelor fructului, 
rezistenţei la factorii de temperatură ceea ce oferă largi posibilităţi pentru programele 
de ameliorare prin alegerea formelor inţiale pentru hibridare şi obţinerea hibrizilor 
şi soiurilor noi. Sunt identificate forme de diferită origine geografică rezistente la 
frig şi arşiţă, iar unele din ele posedă  rezistenţă complexă la aceşti factori: Heinz 
1409, Vicantă, Victorina, Maşinîi adâgheischii, F 249 (Tm). Ca rezultat al utilizării 
germoplasmei tomatelor de cultură purtătoare a genei u au fost create soiurile Merișor, 
Mihaela și Deșteptarea; a genei j – Mary Gratefully și Tomiș, iar soiurile Jubiliar 60/20 
și Exclusiv sunt purtătoare ale ambelor gene.

Capitol 3. „Determinismul genetic al rezistenţei la factorii nefavorabili de mediu, 
de productivitate şi calitate la genotipurile de Solanum lycopersicum L.” include 
rezultatele cercetărilor asupra elucidării factorilor genetici implicați în controlul 
interacțiunilor genotipurilor de tomate cu mediul ambiant. Autorul a determinat rolul 
genotipului, mediului ambiant şi a interacţiunii acestora în variabilitatea fenotipică 
determinată anterior în cercetări. Importanţa acestor cercetări este foarte mare deoarece 
identificarea formelor cu determinism genetic înalt al caracterului cercetat este o 
cale sigură de optimizare şi accelerare a procesului de ameliorare. Pentru realizarea 
acestui scop, autorul a determinat gradul de dominaţie (hp), efectele genice (acţiunile 
şi interacţiunile genelor), coeficientul de heritabilitate în sens larg (H). În scopul 
aprecierii rolului genotipului, mediului şi interacţiunii acestora a fost aplicată analiza 
bi- şi trifactorială a varianţei (ANOVA). 

Cărţi noi Cărţi noi
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Ca rezultat al cercetărilor s-a depistat că coeficientul de heritabilitate în sens larg 
are valori diferite şi variază în funcţie de combinaţie şi caracterul morfofiziologic sau 
agronomic cercetat. Valori înalte ale coeficientului H au fost obţinute pentru caracterele 
fructului (lungimea, diametrul, grosimea pericarpului). Un determinism genetic 
pronunţat s-a observat pentru germinaţia seminţelor la temperatura optimă de 25oC 
şi joasă pozitivă de 10oC. De  rezistenţă înaltă la frig au dat dovadă soiurile Nistru, 
Nota, Narvic, Iuliana, Utro 1, Barnaulischi conservnâi, Solearis şi hibrizii F1 Potoc x 
Goricovschii 44, Novicioc x Iuliana. Determinând coeficientul de corelaţie s-a stabilit 
o dependenţă pozitivă între conţinutul  de substanţă uscată a fructelor şi conţinutul 
de zahăr (r= 0,37-0,69). Au fost selectate forme/genotipuri cu însuşiri biochimice 
valoroase ale fructelor – Katerina, Dana, Narvic x Zastava, Dwarf x Money Maker, 
Mihaela x Irişca, ceea ce denotă performanţa înaltă a acestora.

Capitol 4. „Caractere agronomic valoroase la genotipurile de perspectivă şi 
soiurile omologate de tomate”. Autorul prezintă o caracteristică amplă a soiurilor 
de tomate obţinute în Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, sub 
conducerea sau cu participarea lui nemijlocită, care deja sunt omologate sau se află încă 
la etapa testărilor de concurs efectuate de Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de 
Plante a Republicii Moldova. Pentru obţinerea lor s-au utilizat colecţiile de tomate sus-
menţionate, metode clasice şi contemporane de ameliorare. Pe lângă caracterele legate 
de productivitate şi calitatea fructelor a fost studiată rezistenţa soiurilor noi la patogenii 
principali pentru această cultură în condiţiile noastre - Fusarium spp. şi Alternaria spp., 
reacţia lor la temperatură ridicată (+43oC) şi scăzută (+10oC). Ca rezultat al evaluării 
și selectării genotipurilor cu caractere ameliorative valoroase au fost create şi descrise 
11 soiuri noi de  dintre care  9 soiuri sunt omologate în Republica Moldova și 3 în 
Republica Belarusi pentru înaltele însuşiri de producţie, calitate şi rezistenţă la factori 
biotici şi abiotici nefavorabili.

În linii generale, lucrarea este bine structurată, materialul –  eşalonat conform 
cuprinsului. În text se face referinţă la toate figurile şi tabelele introduse. 
Informaţia este prezentată într-un stil ştiinţific, accesibil, cu utilizarea terminologiei  
contemporane adecvate.

Monografia “Ameliorarea soiurilor de tomate pentru cultivare în câmp deschis 
în Republica Moldova”, elaborată de  doctorul în ştiinţe biologice Nadejda Mihnea, 
sub redacţia științifică  a doctorului habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 
Galina Lupașcu, conţine un material experimental bogat, obţinut într-o perioadă 
îndelungată de timp, cu utilizarea metodelor clasice şi contemporane de ameliorare 
a tomatelor, prezintă un model de aplicare a realizărilor teoretice în practică. Această 
monografie poate fi de real folos specialiștilor din domeniul geneticii, ameliorării, 
protecției plantelor și studenților facultăților de biologie, agronomie, horticultură.
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