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Rezumat
Cercetările se referă la variabilitatea fiziologică şi ariile de distribuţie a fitopatogenului 
Orobanche cumana Wallr. în Republica Moldova. Pe teritoriul țării s-a constatat prezența 
întregului complex de rase fiziologice cunoscute pînă în prezent, populațiile din zona 
centrală a republicii aparținând în special rasei E sau mai puțin virulente ca E (cca 65%), 
urmată de rasa G (18%), pe când populaţiile din sud pot fi atribuite, în mare parte, rasei 
de agresivitate G și H (cca 63%). În premieră, pe câmpurile cultivate cu floarea-soarelui 
din țară a fost identificată rasa H, fapt ce confirmă evoluția rapidă a raselor fiziologice de 
lupoaie și apariția în timp relativ scurt a unor forme cu agresivitate sporită. 
Datele obţinute argumentează necesitatea intensificării lucrărilor de monitorizare a 
distribuției și agresivității lupoaiei și luarea unor măsuri urgente de prevenire a răspândirii 
și dezvoltării parazitului (respectarea asolamentelor, micșorarea ariilor cultivate cu 
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Introducere
Genul Orobanche, din care face parte inclusiv unul dintre cei mai devastatori paraziţi 

ai culturii de floarea-soarelui – O. cumana Wallr., se distinge printre celelalte genuri 
din familia Orobanchaceae prin complexitatea şi diversitatea genetică impunătoare 
a speciilor [1, 31, 33] capabile să paraziteze atât plantele de cultură, cât şi cele din 
flora spontană [16]. Speciile din genul Orobanche sunt lipsite de clorofilă şi, respectiv, 
absolut dependente de planta gazdă în ceea ce priveşte regimul de apă, carbonul organic 
şi azotul [7, 21], cauzând pierderi ale producţiei de la 5% până la 100%, în funcţie de 
severitatea atacului [5]. 

Reprezentanţii genului Orobanche au fost semnalaţi în 58 de ţări, în special, în 
Europa de Est, în ţările bazinului Mării Mediteraniene, în Orientul Mijlociu, Africa de 
Nord şi de Est, Asia de Vest şi Sud etc. [19, 22, 24, 26, 29, 32, 35, 38]. 

Pe teritoriul Republicii Moldova, primele menţiuni referitor la parazitarea florii-
soarelui de grădină de către lupoaie au fost făcute în 1861, iar peste doi ani (1863), aceasta 
s-a atestat şi pe ariile de cultură [4]. În anii ’60, în zonele de cultură a florii-soarelui 
din Sud-Vestul Uniunii Sovietice a fost semnalată o infecţie puternică cu O. cumana. 
Cercetătorii de la Staţia moldovenească VNIIMK, studiind populaţiile de lupoaie din 
Edineţ, Bălţi, Chişinău, Slobozia, Căuşeni și Vulcăneşti, au stabilit prezenţa unei mari 
diversităţi de rase fiziologice și au descris particularităţile acestora [36]. Populaţiile de 
lupoaie analizate s-au dovedit a fi mai agresive comparativ cu cele descrise anterior, 
astfel fiind identificată o nouă rasă, care nu putea fi controlată de genele de rezistenţă la 
rasele A şi B, numită rasa moldovenească, sau rasa C [14, 36, 37, 40, 41]. 

Ulterior, pe teritoriul țării a fost pusă în evidenţă prezenţa rasei E [11, 34] și rasei 
G de lupoaie, care depăşeşte toate genele de rezistenţă cunoscute, cu o distribuție 
geografică diferențiată [8, 10, 12, 13, 17, 18]. 

Astfel, reieşind din datele din literatura de specialitate se constată că Republica 
Moldova a fost predispusă, într-un mod particular, apariţiei de rase noi, mai virulente, 
ale parazitului datorită unei combinaţii specifice dintre amplasarea geografică – prin 
situarea ei la frontiera sud-estică a Europei Centrale şi cea sud-vestică a fostei Uniuni 
Sovietice, practicile inadecvate și excesive de cultivare a florii-soarelui, nerespectarea 
asolamentului etc. [9], precum și condițiile de mediu favorabile, schimbările  
climatice [27]. 

Scopul prezentei lucrări constă în evaluarea variabilităţii fiziologice şi 
stabilirea ariilor de distribuţie a fitopatogenului Orobanche cumana Wallr.  
în Republica Moldova.

Material şi metode
Obiectul de studiu. În calitate de material biologic au servit seminţele de O. 

cumana colectate din 41 localităţi din diverse zone ale Republicii Moldova, inclusiv 
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2 (Drăgăneşti şi Molovata Veche) colectate de pe suprafeţe cultivate cu tutun și 3 
populaţii de origine străină (tabelul 2). 

Condiţiile de colectare. Plantele mature de O. cumana W. au fost colectate de pe 
suprafeţe cultivate cu floarea-soarelui (Helianthus annuus L.), în perioada 2006 – 2014. 
În acest scop, pe parcursul lunii iulie-august, au fost organizate 12 expediţii în câmp 
care au cuprins practic integral teritoriul Republicii Moldova – 91 de localităţi din 27 
raioane, după cum urmează: regiunea de nord – 7 raioane; regiunea de sud reprezentată 
prin 8 centre raionale şi zona de centru – cu 11 raioane. În cadrul expediţiilor a fost 
realizată o activitate de documentare privind răspândirea actuală a fitopatogenului 
şi intensitatea atacului, precum şi starea terenurilor cultivate cu floarea-soarelui 
(asolamentul de cultivare – premărgătorul, succesiunea şi rotaţia; hibrizii cultivaţi etc.), 
efectuată în baza anchetării antreprenorilor şi observaţiilor în teren [9]. 

Inflorescenţele de lupoaie colectate au fost uscate timp de 30 de zile la regimul de 
temperatură 20 - 34°C, după care seminţele au fost separate cu ajutorul unei site (300-
mm) şi păstrate la întuneric la 4°C.

Determinarea statutului rasial. În vederea identificării apartenenţei rasiale a 
populaţiilor de lupoaie colectate a fost utilizat un set de linii diferenţiatoare de floarea-
soarelui cu rezistenţă stabilită şi cunoscută pentru o anumită rasă a parazitului şi 
genotipul LMD1, care nu conţine gene de rezistenţă faţă de O. cumana (tabelul 1).

Tabelul 1. Setul diferenţiator utilizat pentru identificarea raselor de  
O. cumana Wallr.

Diferenţiator Sursa Caracterizare
LMD1 Limagrain Moldova, RM susceptibil, fără gene de rezistenţă
LMD2 Limagrain Moldova, RM Or5*, rezistent la rasa E
LC1093A NARDI Fundulea, RO Or6, rezistent la rasa F
LMD3 Limagrain Moldova, RM Or7, rezistent la rasa G
LG5661 NARDI Fundulea, RO Or7, rezistent la rasa G

Notă: * Gena de rezistenţă care corespunde genotipului diferenţiator 
Liniile diferenţiatoare au fost cultivate în vase de vegetaţie cu capacitatea de 0,5 

kg, în care s-a introdus amestecul de sol (1,5 nisip : 1 turbă, v/v ~ 490 g) infectat 
uniform cu 75 mg seminţe de lupoaie din fiecare populaţie colectată, raport menţinut 
după Rotarenco [34]. Experienţa a fost montată în trei repetiţii.

Vasele de vegetaţie infectate artificial cu aceiaşi populaţie de lupoaie au fost 
menţinute în boxe separate şi expuse în aer liber, în condiţii uniforme de temperatură 
şi umiditate, timp de 80 zile (mai – august 2015). La stadiul de maturitate a florii-
soarelui, sistemul radicular al plantelor a fost înlăturat de la substrat, spălat și uscat cu  
hârtie de filtru. 

Estimarea infecţiei s-a efectuat prin calcularea numărului de lăstari subterani şi 
aerieni de lupoaie și determinarea valorilor frecvenţei (F,%), intensităţii (I) şi a gradului 
de atac (GA) [23]. 

Plantele ce au manifestat o frecvenţă a atacului de 0 - 5 % şi, respectiv, o rată a 
atacului de până la 0,5% au fost considerate genotipuri rezistente; 5 - 20% au fost 
acceptate ca fiind tolerante, 20 - 50% sensibile şi o frecvenţă mai mare de 50% foarte 
sensibile [2, 23, 39].
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Rezultate şi discuţii
Rezultatele analizelor materialului biologic din câmp au pus în evidenţă prezenţa 

infecţiei cu lupoaie preferenţial în zona de sud şi centru a Republicii Moldova, formele 
întâlnite în regiunile date distingându-se printr-o agresivitate sporită [9]. Cercetările 
prezente au fost axate pe stabilirea statutului rasial al populaţiilor de lupoaie colectate 
din diverse regiuni, în condiţii de infestare artificială, utilizând un set de genotipuri de 
floarea-soarelui cu rezistenţă cunoscută. 

În urma investigaţiilor efectuate, s-a constatat că nici unul dintre diferenţiatorii 
de floarea-soarelui studiaţi nu a manifestat o imunitate totală la atacul populaţiilor de 
O. cumana analizate (Figura 1.I-V). În cazul genotipului LMD1 care nu conţine gene 
de rezistenţă la lupoaie, inclus în experienţe în calitate de martor susceptibil, valorile 
frecvenţei atacului au fost cuprinse între 41,67% (Ciadâr Lunga) şi 100% (la 29 dintre 
populaţii), gradul de atac variind între 0,17 (Drăgăneşti) şi 3,5 (Sângera). 

Cercetările ce au implicat diferenţiatorul LMD2 (Figura 1.II.), purtător al genei 
Or5, rezistent la rasa E, au relevat valori ale frecvenţei cuprinse între 0% (la 11 dintre 
populaţii) şi 100% (la 13 populaţii). Lipsa infecţiei sau intensitatea slabă a acesteia a 
permis de a atribui 15 din populaţiile evaluate la rasa E sau rase mai puţin virulente 
ca E, acestea fiind reprezentate preponderent prin lupoaia colectată din partea centrală 
a Moldovei. Printr-un grad mai înalt de virulenţă s-au distins populaţiile din partea 
de sud a ţării, 10 din 19 prezentând valori ale frecvenţei atacului ce depăşesc 80%, 
iar gardul de atac în cazul a 6 populaţii fiind mai înalt ca 1,0, cu valori maxime – 
3,25 şi 3,15 înregistrate în cazul probelor colectate din localitatea Alexanderfeld şi 
Sarata Mereşeni, corespunzător. Sensibilitatea ridicată a acestui hibrid la parazitarea cu  
O. cumana, semnalată la majoritatea populaţiilor investigate indică prezenţa unor rase 
mai virulente. 

Într-o măsură destul de mare a fost afectat şi diferenţiatorul LC1093A  
(Figura 1.III.), caracterizat prin prezenţa genei de rezistenţă Or6 pentru rasa F de lupoaie. 
Astfel, în cazul a 22 din cele 44 de populaţii analizate frecvenţa atacului a depăşit  
20%, inclusiv în 10 cazuri plantele de floarea-soarelui au fost atacate în proporţie  
de 100%. Valorile maximale ale gradului de atac, cuprinse între 1,27-1,75, au fost 
înregistrate în cazul populaţiilor de lupoaie provenite din Sarata Mereşeni, Svetlîi, Taraclia 
şi Alexanderfeld. Rezultatele obţinute au evidenţiat că linia LC1093A este sensibilă la  
O. cumana colectată din localităţile din zona de sud a Republicii Moldova (S. Mereşeni, 
Gura Galbenei, Talmaza, Congaz, Svetlâi, Corten, Taraclia), precum şi populaţiile din 
România, Spania şi Ucraina (Fundulea, Sevilia şi Ismail), ceea ce sugerează prezenţa 
unui complex de rase noi, mai virulente de lupoaie. 

Hibrizii diferenţiatori de floarea-soarelui LMD3 şi LG5661 (Figura 1.IV şi V.), care 
prezintă rezistenţă (Or7) la rasa G de lupoaie au fost infectaţi esenţial (într-o proporţie 
mai mare de 20%) în cazul a 11 populaţii ale parazitului, dintre care 6 provenite din 
partea de sud a Moldovei (Taraclia, Ermoclia, Congaz, Svetlîi, Corten, Alexanderfeld). 
Populaţiile menţionate se remarcă prin valori destul de înalte ale gradului de atac – 
cuprinse între 1,17-3,92, cu nivel maxim la populaţia de la Taraclia. Prin virulenţă 
înaltă se caracterizează inclusiv populaţiile din localităţile de centru a ţării – Ciocîlteni 
şi Sarata Mereşeni, dar şi cele alogene Fundulea şi Ismail. 
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Figura 1. Frecvenţa şi gradul de atac al populaţiilor de lupoaiei asupra diferenţiatorilor de floarea-
soarelui: I – LMD1; II – LMD2; III – LC1093A; IV – LMD3; V – LG5661) 
1 - Donduşeni; 2 - Soroca; 3 - Bălţi; 4 - Drăgăneşti; 5 - Prepeliţa; 6 - Verejeni; 7 - Căzăneşti; 8 - 
Brînzenii Noi; 9 - Costuleni; 10 - Ciocîlteni; 11 - Rassvet; 12 - Frăsîneşti; 13 - Izbişte; 14 - Holercani; 
15 - Molovata Veche; 16 - Sîngera; 17 –Chişinău ; 18 – Băcioi; 19 - Floreni; 20 - Buţeni; 21 - Sărata 
Mereşeni; 22 - Fundul Galbenei; 23 - Cazangic; 24 - Gura Galbenei; 25 - Cimişlia; 26 - Ermoclia; 27 
- Talmaza; 28 - Ștefan-Vodă; 29 - Congaz; 30 - Chirsova; 31 - Beşalma; 32 - Svetlîi; 33 - Carabetovca; 
34 - Corten; 35 - Ciadîr-Lunga; 36 - Taraclia; 37- Grigorievca; 38 - Alexanderfeld; 39 - Manta; 40 - 
Slobozia-Mare; 41 - Crihana Veche; 42 - Fundulea; 43 - Ismail; 44 – Sevilia.
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Astfel, se constată că în localităţile menţionate există o rasă fiziologică mult mai 
virulentă – rasa H, atestată pe teritoriul Republicii Moldova în premieră. 

Diferenţiatorul LMD3 a prezentat cea mai slabă infestare cu lupoaie în majoritatea 
localităţilor din zona de Centru şi Nord a ţării, ceea ce ne permite să concluzionăm, că 
populaţiile date aparţin rasei G sau unor rase mai inferioare.

De remarcat că populațiile de lupoaie, colectate de pe plante de tutun (Molovata și 
Drăgănești) au afectat considerabil liniile diferențiatoare incluse în studiu. Mai mult ca 
atît, aceste populații au germinat pe exudate nongazdă, demonstrând un nivel înalt de 
afinitate cu floarea-soarelui [15].

Deși până nu demult se considera că lupoaia florii-soarelui ca plantă autogamă 
manifestă specificitate strictă față de gazdă, rezultatele obținute de noi vin în susținerea 
unor noi idei, care consideră că O. cumana este capabilă să paraziteze tomatele (Solanum 
lycopersicum), vinetele (Solanum melongena), tutunul (Nicotiniana tabacum) etc.  
[6, 25], iar mecanismul de rezistență este unul orizontal, poligenic și fără specificitate 
de rasă, similar celorlalte specii de Orobanche [31]. Totodată, nu este exclus și faptul 
că aceste două populații prezintă o altă specie de Orobanche (posibil O. cernua sau  
O. ramosa), care au un spectru mai larg de gazde comparativ cu O. cumana și adesea 
sunt confundate. 

În analizele curente, lupoaia din localitatea Molovata Veche a infectat 
doar genotipul sensibil de floarea-soarelui, lipsit de gene de rezistență, pe când 
populația de la Drăgănești a parazitat inclusiv diferențiatorii pentru rasa E și F,  
fiind mult mai virulentă. 

Generalizând datele privind valorile frecvenţei şi gradului de atac s-a constatat 
existenţa pe teritoriul ţării a întregului complex de rase fiziologice cunoscute  
(Tabelul 2). Rezultatele obținute confirmă faptul că agresivitatea şi virulenţa populaţiilor 
de lupoaie, precum şi formele de rezistenţă ale plantei-gazdă sunt determinate de factori 
genetici. Variabilitatea genetică în cadrul complexului patogen × planta-gazdă duce la 
apariţia de rase noi, cu agresivitate şi virulenţă modificate, capabile să infecteze formele 
rezistente la rasele vechi. Reieşind din aceste considerente, cultivarea pe terenurile 
autohtone a unor hibrizi conţinând genele de rezistenţă cunoscute poate duce la apariţia 
rapidă a unor forme extrem de virulente.

Tabelul 2. Reacţia genotipurilor de floarea-soarelui din setul diferenţiator
Originea populaţiei de 

lupoaie
LMD1 LMD2 LC1093A LMD3 LG5661

Rasa
Or0 Or5 Or6 Or7 Or7

1 2 3 4 5 6 7
Zona de nord

Donduşeni S R R R R ≤ E
Soroca S S S R R G
Bălţi S S S S S H
Drăgăneşti* S S S R R G
Prepeliţa S S R R R F

Zona de centru
Verejeni S S S R R G
Căzăneşti S R R R R ≤ E
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Tabelul 2.  (Continuare)

1 2 3 4 5 6 7
Brînzenii Noi S R R R R ≤ E
Costuleni S S S R R G
Ciocîlteni S S S S S H
Rassvet S S R R R F
Frăsineşti S S S R R G
Izbişte S R R R R ≤ E
Holercani S R R R R ≤ E
Molovata Veche* S R R R R ≤ E
Chişinău S R R R R ≤ E
Sîngera S R R R R ≤ E
Băcioi S R R R R ≤ E
Floreni S R R R R ≤ E
Buţeni S R R R R ≤ E
Sărata Mereşeni S S S S S H
Fundul Galbenei S R R R R ≤ E

Zona de sud
Cazangic S R R R R ≤ E
Gura Galbenei S S S R R G
Cimişlia S R R R R ≤ E
Grigorievca S S R R R F
Ermoclia S S S S S H
Talmaza S S S R R G

Ștefan-Vodă S S R R R F
Congaz S S S S S H
Chirsova S S S R R G
Beşalma S S S R R G
Svetlîi S S S S S H
Carabetovca S S R R R F
Corten S S S S S H
Ciadîr-Lunga S S S R R G
Taraclia S S S S S H
Alexanderfeld S S S S S H
Manta S S S R R G
Slobozia-Mare S S R R R F
Crihana Veche S R R R R ≤ E

Populaţii alogene
Fundulea S S S S S H
Ismail S S S S S H
Sevilia S S S R R G
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Datele obţinute relevă că virulenţa populaţiilor de lupoaie este foarte diferită 
în zonele infestate. S-a constatat că rasa E, sau rase mai puțin virulente ca E, sunt 
predominante, fiind identificate în 15 localităţi (36,6%), practic în majoritatea zonelor 
de cultură ale florii-soarelui. Date similare s-au atestat şi în studiul efectuat de  
Gîscă şi colab., 2013 [17]. 

În comparaţie cu rasa ≤ E de lupoaie, prezenţa rasei F a fost remarcată doar în 
6 localităţi (14,6%), în special din sudul republicii (Carabetovca; Slobozia Mare, 
Grigorievca, Ștefan-Vodă). Cercetările efectuate au dezvăluit prezenţa rasei G în 11 
localităţi (26,8%): din regiunea de Nord (Drăgăneşti și Soroca), Centru (Frăsâneşti, 
Verejeni și Costuleni) şi Sud (Talmaza, Manta, Beșalma, Ciadâr-Lunga, Chirsova, 
Gura Galbenei). 

Nouă populaţii colectate din zona de Nord (Bălți), Centru (Sarata Mereșeni și 
Ciocâlteni) şi Sud (Ermoclia, Corten, Congaz, Svetlîi, Traclia, Alexanderfeld) au 
infectat inclusiv diferenţiatorii rezistenți la rasa G, ceea ce relevă faptul că lupoaia din 
aceste localităţi se atribuie, probabil, rasei H (22,0%). Remarcabilă este apariţia rasei H 
la nordul republicii, zonă caracterizată prin lipsa infecției cu lupoaie sau incidența slabă 
a acesteia [9]. Ținând cont de faptul că semințele de lupoaie cu virulență înaltă au fost 
colectate de pe câmpurile experimentale, de la Bălți și Soroca, ale companiei „AMG-
Agroselect” SRL, specializată în selecţia şi cultivarea hibrizilor de floarea-soarelui 
înalt productivi și rezistenți la diferiți paraziți, inclusiv lupoaie, putem presupune că 
cultivarea în arealul dat al hibrizilor cu rezistență sporită a determinat evoluția O. 
cumana și dezvoltarea unor forme mai agresive. Acest argument este plauzibil inclusiv 
pentru a explica prezența raselor cu virulență sporită în partea de sud a Republicii 
Moldova, comparativ cu cea de nord și centru. Astfel, după cum se cunoaște partea 
de sud a țării întotdeauna s-a remarcat prin prezența infecției cu lupoaie în majoritatea 
câmpurilor cultivate cu floarea-soarelui, precum și existența unor rase fiziologice cu 
virulență înaltă, care puteau fi introduse din România sau Ucraina atât concomitent 
cu semințele de floarea-soarelui, cât și prin intermediul păsărilor călătoare sau vânt. 
În încercarea de a atenua efectul negativ al parazitului fermierii cultivau hibrizi cu 
rezistență sporită în defavoarea respectării unei rotații corespunzătoare a culturii, ceea 
ce a degenerat evoluția lupoaiei și dezvoltarea unor rase mai virulente ce depășesc 
mecanismele de rezistență a plantei gazdă. 

Zona de nord a Republicii Moldova se caracterizează prin lipsa infecției în 
majoritatea localităților analizate [9], iar în cele patru locații unde a fost depistată 
infecția se constată prezența tuturor celor 4 rase fiziologice (Fig. 2). În partea centrală 
predomină populațiile atribuite rasei E sau mai puțin virulente, care reprezintă cca 65% 
din totalul probelor incluse în studii, urmate de formele ce se referă la rasa G (cca 18%). 
În localitățile de sud prevalează rasele mai agresive G și H care reprezintă sumar cca 
63%, populațiile din rasa E sau mai puțin virulente constituind doar 15,6%. 

De menționat că populaţiile de lupoaie din Spania, Ucraina şi România au indicat 
prezenţa biotipurilor înalt virulente G şi H. Datele obţinute sunt în concordanţă cu studiile 
efectuate anterior [28], care au atestat faptul că populaţiile cele mai agresive de parazit 
sunt în zona Mării Negre, diseminarea lor fiind foarte rapidă. Petcu şi colaboratorii [30], 
au constatat că în zona Tulcea (România) există o rasă fiziologică mult mai virulentă, la 
care nici unul din genotipurile studiate (noi create, dar şi hibrizi deja aflaţi în cultură) 
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nu au avut rezistenţă totală. Potrivit datelor din literatură, apariţia unor noi şi virulente 
rase fiziologice ale fitopatogenului O. cumana, reprezintă o consecinţă a nerespectării 
rotaţiei culturilor şi creşterii suprafeţelor cultivate, asociată cu folosirea unor soiuri de 
floarea-soarelui din programele străine de ameliorare, care prezintă susceptibilitate faţă 
de rasele locale ale parazitului [3]. 

Figura 2. Distribuția rasial-geografică a populațiilor de O. cumana pe teritoriul 
Republicii Moldova (A- partea de nord; B – partea centrală; C – partea de sud)

Acest studiu reprezintă primul de acest gen din Republica Moldova, importanţa 
lui fiind dată de necesitatea caracterizării populaţiilor de O. cumana în vederea luării 
unor decizii de management adecvate pentru zonarea corespunzătoare a hibrizilor de 
floarea-soarelui în regiunile afectate de lupoaie.

Concluzii
Pe teritoriul Republicii Moldova s-a relevat existenţa întregului complex de rase 

fiziologice cunoscute actualmente. S-a constatat că populațiile din partea centrală a 
republicii aparțin în special rasei E sau mai puțin virulente ca E (cca 65%), fiind urmate 
de rasa G (18%), iar populaţiile din regiunea de sud pot fi atribuite, în mare parte, rasei 
de agresivitate G și H (cca 63%)

În premieră, pe câmpurile cultivate cu floarea-soarelui din țară a fost stabilită 
prezența rasei H, fapt ce confirmă evoluția rapidă a raselor fiziologice de lupoaie și 
apariția în timp relativ scurt a unor forme cu agresivitate sporită. 
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Datele obţinute argumentează necesitatea intensificării lucrărilor de monitorizare 
a distribuției și agresivității lupoaiei pe teritoriul țării și luarea unor măsuri urgente de 
prevenire a răspândirii și dezvoltării parazitului (respectarea asolamentelor, micșorarea 
ariilor cultivate cu floarea-soarelui, zonarea corectă a hibrizilor). 
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