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Rezumat
Mana florii-soarelui, cauzată de micromiceta Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et 
de Toni. este una dintre principalele boli ce afectează cultura de Helianthus annuus L., 
provocând, în cazul unor infecţii severe, pierderi de productivitate de cca 85-100%. P. 
halstedii constituie o constrângere a producţiei de floarea-soarelui, în special în ţările din 
Europa, fiind supusă carantinei fitosanitare în Uniunea Europeană. În vederea controlului 
bolii este exploatată rezistenţa genetică a florii-soarelui. De remarcat însă că, genele de 
rezistenţă sunt eficiente împotriva unei/unor rase ale micromicetei, iar cultivarea continuă 
a hibrizilor rezistenţi determină apariţia rapidă a noilor rase cu virulenţă sporită. O altă 
metodă destul de eficientă de control a patogenului este tratarea seminţelor de floarea-
soarelui cu fungicide precum metalaxilul, mefenoxamul, recent fiind propus Lumisena, 
aplicarea excesivă a acestora conducând, însă, la apariţia tulpinilor rezistente la acţiunea 
chimicalelor şi compromiterea măsurilor de management. În contextul celor expuse, 
prezintă interes studiile axate pe evaluarea variabilităţii germoplasmei de floarea-soarelui 
şi populaţiilor de patogeni, relevarea mecanismelor genetico-moleculare ale răspunsului 
defensiv, identificarea noilor surse de rezistenţă şi combinarea acestora cu cele existente 
etc. Cercetările în domeniul dat au fost şi rămân a fi o prerogativă importantă atât la nivel 
mondial, cât şi pentru cercetătorii din Republica Moldova.
Lucrarea dată reprezintă o sinteză a unor studii cu referire la răspândirea, biologia, 
diversitatea, impactul şi metodele de control a manei florii-soarelui realizate la nivel 
naţional şi internaţional. 
Cuvinte-cheie: mana florii-soarelui, Plasmopara halstedii, Helianthus annuus, patotipuri, 
rase, gene de rezistenţă, linii diferenţiatoare.
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Introducere
Mana florii-soarelui, cauzată de micromiceta Plasmopara halstedii (Farlow) 

Berlese et de Toni. (sinonim: Plasmopara helianthi forma helianthi Novot. şi 
Plasmopara helianthi Novot.) din clasa Oomycetes, se enumeră printre principalele boli 
ale culturii de Helianthus annuus L. P. halstedii constituie o constrângere a producţiei 
de floarea-soarelui, în special în ţările din Europa, astfel că începând cu 1992, patogenul 
este supus carantinei fitosanitare în Uniunea Europeană [13]. În pofida măsurilor de 
management puse în aplicare, testele realizate în principalele regiuni cultivatoare din 
UE, inclusiv în unele regiuni din zona PRA (Pest Risk Analysis for Quarantine Pests), 
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au pus în evidenţă prezenţa agentului patogen în probele de sol din câmpurile unde 
este cultivată floarea-soarelui, în special acolo unde aceasta revine pe acelaşi teren în 
perioade restrânse de timp [31].

 Principalii factori care favorizează răspândirea şi instaurarea infecţiei sunt condiţiile 
de mediu şi repartizarea plantelor gazdă (specii de Asteraceae de cultură, precum şi din 
flora spontană). În cazul coincidenţei perioadei de susceptibilitate a plantei cu prezenţa 
sursei de infecţie şi a condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea patogenului (temperatura 
aerului în jur de 16-18°C şi ploile abundente) se pot declanşa infecţii în masă. Mana 
afectează procesul de creştere şi dezvoltare a plantelor gazdă, determinând reduceri 
semnificative a cantităţii şi calităţii recoltei. Impactul global al P. halstedii asupra 
randamentului florii-soarelui a fost estimat recent la 3,5% din producţia de seminţe, iar 
în câmpurile puternic contaminate pierderile pot fi de cca 85-100% [5, 15]. 

În vederea controlului bolii este exploatată rezistenţa genetică a florii-soarelui. 
De remarcat însă că, genele de rezistenţă sunt eficiente împotriva unei/unor rase ale 
micromicetei, iar cultivarea continuă a hibrizilor rezistenţi determină apariţia rapidă 
a noilor rase cu virulenţă sporită. O metodă destul de eficientă de control chimic a 
patogenului este tratarea seminţelor de floarea-soarelui cu fungicide în bază de 
fenilamidă (metalaxil şi mefenoxam) care oferă protecţie sistemică împotriva 
oomicetelor şi sunt utilizate în întreaga lume împotriva micromicetei [29]. Pe de altă 
parte, aplicarea excesivă a acestora exercită o presiune de selecţie ridicată asupra 
populaţiilor de patogeni, ceea ce conduce la apariţia tulpinilor rezistente la fungicide 
care, finalmente, compromit măsurile de control al bolii [1, 28]. 

Astfel, co-evoluţia gazdă-parazit în sistemul Plasmopara halstedii – Helianthus 
annuus L. şi apariţia formelor de mană rezistente la fungicid, determină actualitatea 
şi necesitatea cercetărilor axate pe studiul variabilităţii germoplasmei de floarea-
soarelui şi populaţiilor de patogeni, relevarea mecanismelor genetico-moleculare ale 
răspunsului defensiv, identificarea noilor surse de rezistenţă şi combinarea acestora cu 
cele existente. Cercetările în domeniul dat au fost şi rămân a fi o prerogativă importantă 
inclusiv pentru cercetătorii din Republica Moldova [51, 52, 54].

Lucrarea dată reprezintă o sinteză a unor studii cu referire la răspândirea, biologia, 
diversitatea, impactul şi metodele de control a manei florii-soarelui realizate atât la 
nivel internaţional, cât şi naţional. 

Răspândirea geografică a manei florii-soarelui. Mana florii-soarelui este 
originară din America de Nord, fiind identificată pentru prima data de botanistul Byron 
D. Halsted. În anii ‚40 ai secolului XIX patogenul a fost raportat în Rusia şi într-un şir 
de ţări din Europa de Est, unde, probabil, a fost introdus concomitent cu seminţele de 
floarea-soarelui infectate [22, 59]. Astfel, în anul 1946 mana a fost detectată în Croaţia, 
Serbia, iar mai târziu a fost raportată în Bulgaria (1947), Moldova (1948), Ungaria, 
Ucraina (1949), România (1951) etc. [4, 33, 59]. 

În anii ‹50 patogenul s-a dispersat în America de Sud, iniţial periclitând producţia 
de floarea-soarelui în Chile şi Argentina, ulterior focare de infecţie fiind raportate în 
Uruguay, Brazilia şi Paraguay [37]. Începând cu anii ’70 -’90, când arealele acoperite 
cu floarea-soarelui s-au extins, aceasta devenind principala cultură oleaginoasă în 
majoritatea ţărilor din Europa Centrală şi de Sud, Asia şi Africa de Nord, patogenul a 
migrat inclusiv spre aceste zone. Actualmente regiunile de distribuţie a micromicetei 
sunt situate preponderent între paralela 40 şi 55, latitudine nordică [61]. Mana a fost 
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descrisă în peste 50 de ţări, situate practic pe toate continentele, cu excepţia Australiei 
(Tabelul 1). Astfel, aceasta a fost depistată în 26 de ţări din Europa, 13 – din Asia, 8 – 
din Africă, 8 – din America de Sud şi de Nord [45]. 

Tabelul 1. Răspândirea manei florii-soarelui în lume [12, 45]
Continent/ Țară Răspândire Referinţe

Europa
Albania Prezentă Kola, 1980; CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Austria Prezentă sporadic CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Belgia Absentă EPPO, 2014
Bosnia şi 
Herţegovina Prezentă Batinica et al., 1973; CABI/EPPO, 2014

Bulgaria Larg răspândită CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Croaţia Prezentă în unele regiuni CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Republica Cehă Prezentă în unele regiuni CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014; Sedlárová et al., 2016
Estonia Prezentă în unele regiuni CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Franţa Prezentă în unele regiuni Lafon et al., 1996; CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Germania Prezentă sporadic Spring et al., 1994; CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Grecia Prezentă în unele regiuni CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014

Ungaria Prezentă în unele regiuni Virányi and Gulya, 1996; Bán et al., 2014; Bán et al., 
2014; CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014

Italia Prezentă Zazzerini, 1983; CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Marea Britanie În proces de eradicare IPPC, 2010; CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Moldova Prezentă CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014

Olanda Prezentă sporadic NPPO of the Netherlands, 2013; CABI/EPPO, 2014; 
EPPO, 2014

Polonia Absentă Kucmierz, 1976; CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Portugalia Absentă EPPO, 2014
România Prezentă în unele regiuni CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Federaţia Rusă Larg răspândită Novotelnova, 1966; CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Serbia Prezentă CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Slovacia Prezentă în unele regiuni CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014

Spania Prezentă în unele regiuni Melero-Uara et al., 1982; CABI/EPPO, 2014; EPPO, 
2014

Elveţia Larg răspândită CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Ucraina Prezentă în unele regiuni CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Serbia şi 
Montenegro Prezentă Masirevic, 1992

Asia
Azerbaidjan Prezentă EPPO, 2014
China Prezentă în unele regiuni CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Georgia Larg răspândită CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
India Larg răspândită CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014

Iran Prezentă Rahmaini and Madjidieh-Ghassemi, 1975; CABI/
EPPO, 2014; EPPO, 2014

Irak Prezentă CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Israel Larg răspândită CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Japonia Prezentă CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Kazahstan Prezentă CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Republica Coreea Prezentă Choi et al., 2009; CABI/EPPO, 2014

Articole de fond



10

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(341) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(341) 2020

Pakistan Prezentă CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Siria Prezentă CABI/EPPO, 2014

Turcia Larg răspândită Onan and Onogur, 1989; CABI/EPPO, 2014; EPPO, 
2014
Africa

Etiopia Prezentă CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Kenia Prezentă CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014

Maroc Larg răspândită Achbani and Tourvieille, 1993; CABI/EPPO, 2014; 
EPPO, 2014

Africa de Sud Prezentă în unele regiuni Gulya et al., 1996; CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Tunisia Prezentă CABI/EPPO, 2014
Uganda Prezentă CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Zimbabwe Prezentă Gulya et al., 1996; CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014

America de Nord
Canada Prezentă CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Mexico Prezentă Greathead and Greathead, 1992; CABI/EPPO, 2014
SUA Prezentă CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014

America Centrală şi de Sud 
Republica 
Dominicană Prezentă CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014

Argentina Prezentă Gulya et al., 1991a; CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Brazilia Prezentă CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Chile Prezentă CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Paraguay Prezentă CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014
Uruguay Prezentă CABI/EPPO, 2014; EPPO, 2014

Un timp îndelungat mana a fost una dintre cele mai devastatoare boli ale culturii de 
floarea-soarelui în RSSM [55, 57]. Chiar de la primele investigaţii, efectuate în anii '50 
de cercetătorii Vronschih M. şi Colesnic F. de la Institutul de Cercetări pentru Culturile 
de Câmp “Selecţia”, precum şi dr. hab. Popuşoi I., dr. Grinberg Ș. de la Institutul de 
Fiziologie şi Biochimie asupra micromicetei P. halstedii şi efectului produs de aceasta 
asupra florii-soarelui, s-a dovedit că patogenul se întâlnea pe tot teritoriul republicii, în 
special în raioanele de sud [54, 64]. Infectarea în masă (80-90% din plante - epifitiu) 
determina reducerea cantitativă şi calitativă a recoltei, care nu depăşea 5-6 q/ha [58, 60]. 

Simptomatica manei florii-soarelui. Patogenul afectează procesul de creştere 
şi dezvoltare a plantei gazdă, simptomele bolii variind în funcţie de vârsta ţesutului, 
volumul inoculului, condiţiile de mediu (umiditate şi temperatură) şi reacţia genotipului 
de floarea-soarelui. Micromiceta poate induce trei tipuri de infecţie (sistemică, locală 
şi latentă) [36]. Spre deosebire de alte tipuri de mană (ex. P. viticola), care afectează 
doar părţile verzi şi fructele plantelor, P. halstedii infectează gazda la nivelul sistemului 
radicular, prin intermediul zoosporilor formaţi din zoosporangii derivaţi din oospori, 
rezultând infecţia primară, cu un impact negativ semnificativ asupra culturii. În timpul 
creşterii florii-soarelui la temperaturi reduse şi umiditate sporită, zoosporangii produşi 
pe suprafaţa frunzelor şi cotiledoanelor contaminează lăstarii plantelor învecinate, 
provocând infecţii secundare. Deşi, în cazul acestor infecţii simptomele bolii sunt mai 
puţin severe, ele constituie un factor important în răspândirea bolii în condiţii favorabile 
de mediu. De remarcat că, infecţia secundară se manifestă latent, plantele afectate, de 
obicei, nu reprezintă simptome evidente de boală în timpul sezonului, iar seminţele 
produse de ele pot contribui la diseminarea patogenului [10, 13, 36].
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Plantele sistemic infectate stagnează în creştere, au frunze de culoare verde deschisă 
sau cu pătare clorotică, care se extinde de-a lungul nervurilor principale şi a limbului foliar. 
Frunzele tinere ale plantelor grav afectate sunt adesea clorotice în întregime, deformate în 
partea de jos, sunt rigide şi groase. Pe faţa inferioară a frunzelor, în dreptul petelor epifite, 
apare un puf compact, alb-cenuşiu, format din sporangiofori cu sporangii. Plantele tinere 
atacate rămân, de obicei, scunde, au frunzele mici, nu înfloresc sau nu fructifică normal 
[10, 49]. Calatidiile plantelor infectate sunt reduse în dimensiuni, seminţele sunt puţine 
sau lipsesc în totalitate. Este afectat inclusiv sistemul radicular al culturii, acesta fiind 
slab dezvoltat, cu puţine rădăcini secundare [18]. Astfel, boala determină modificarea 
metabolismului secundar al plantei infectate, producţia redusă de biomasă, randamentul 
redus al seminţelor, conducând la un randament redus de ulei [13]. 

Un ciclu amplu de lucrări realizat de savanţii din Republica Moldova a fost 
orientat spre stabilirea simptomelor şi formelor de manifestare a bolii, în special în 
regiunea de Sud a ţării [51]. Utilizând un procedeu nou de infectare artificială s-a 
urmărit morfologia şi particularităţile biologice de dezvoltare ale agentului patogen [11] 
şi influenţa factorilor de mediu asupra dezvoltării manei. S-au constatat cinci forme de 
manifestare a bolii şi s-a elaborat o scară de estimare a rezistenţei florii-soarelui la acest 
patogen. În cazul formelor 1, 2 şi 5 miceliul se dezvoltă difuz, pe când în cazul formelor 
3 şi 4 – dezvoltarea miceliului este locală. Patogenul iernează sub forma de oospori în 
resturile vegetale şi sol, care servesc ca sursă de infecţie în sezonul următor. Infectarea 
primară cu oospori se petrece începând cu germinarea seminţelor până la faza de 3-4 
frunze adevărate [62, 63]. 

Simptomele bolii şi gradul de atac cu mană au fost analizate inclusiv de echipa 
Centrului de Genetică Funcţională a Universităţii de Stat „Dimitrie Cantemir”, în studiu 
fiind incluse hibridul Drofa, formele lui parentale şi o pereche de linii izogene (393A şi 
393 B) după gena orfH522, infectate spontan în condiţii de câmp (Figura 1) [39]. 

Pentru confirmarea prezenţei şi gradului de infectare cu mană a fost estimată 
cantitatea transcripţilor genei TEF, care codifică factorul de elongare a transcripţiei la 
patogen şi este utilizat în calitate de marcher de identificare a unui şir de specii fungice. 
S-a constatat corelaţia dintre datele fenotipice şi activitatea transcripţională a genei 
respective, în plantele atacate mai puternic acumulându-se o cantitate mai mare de 
transcripţi ai genei TEF [39]. 

Figura 1. Aspecte fenotipice de manifestare a manei (Plasmopara halstedii) [39]
A –Drofa Rf infectat slab; B – 393A infectat mediu; C – Drofa ASC infectat sistemic; D- Drofa F1 

control
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Diversitatea manei florii-soarelui. Sistemul H. annuus – P. halstedii urmează 
modelul genă-pentru-genă, această relaţie caracterizându-se prin faptul că patogenul 
prezintă rase fiziologice (patotipuri) capabile să infecteze o gamă variabilă de 
genotipuri de floarea-soarelui [43]. Rezistenţa completă la mană, atât în cazul florii-
soarelui cultivate, cât şi a unor plante înrudite din flora spontană, este asigurată de gene 
dominante Pl care conferă rezistenţă la una sau mai multe rase ale patogenului [25]. 
Specificul unui astfel de tip de interacţiune determină evoluţia rapidă a raselor de mană, 
până în prezent, în diferite părţi ale lumii, fiind identificate în jur de 50 patotipuri. 
Ținând însă cont de faptul că aproximativ o treime din patotipurile existente au fost 
raportate o singură dată, într-o anumită localitate, atât timp cât prezenţa lor nu a fost 
confirmată în alte localităţi, numărul menţionat ar trebui privit critic [37]. 

Prima diferenţiere a raselor datează cu anii ‚70 ai secolului XIX, când gena de 
rezistenţă la mană Pl1 a fost introdusă din floarea-soarelui sălbatică în cea cultivată [46]. 
Iniţial, au fost identificate două rase ale micromicetei: I-a – denumită rasa europeană 
şi a II-a cunoscută sub numele de rasa Red River (rasă americană, denumirea acesteia 
provenind de la valea Râului Roşu din America de Nord). Pe continentul nord-american 
evoluţia manei a fost mai rapidă, într-o perioadă destul de scurtă de la identificarea 
primelor două rase, fiind descrise noi patotipuri, pe când în Europa alte patotipuri decât 
rasa europeană au fost raportate abia în 1988 [16]. 

Nomenclatura raselor se bazează pe reacţia acestora la un set de linii diferenţiatoare, 
adică genotipuri de floarea-soarelui care posedă diferite gene de rezistenţă şi prezintă 
răspunsuri distincte la anumite patotipuri [24]. Până în prezent au fost descrise mai 
mult de 20 gene de rezistenţă (ca ex. Pl1, Pl2, Pl5–Pl8, Pl13–Pl16, Pl21,PlArg) care 
conferă rezistenţă la una sau mai multe rase ale patogenului [13], Pl1 fiind prima genă 
de rezistenţă identificată [50]. Genele de rezistenţă au fost introduse în floarea-soarelui 
de cultură din formele sălbatice de H. annuus sau din alte specii de Helianthus, precum 
H. argophyllus şi H. tuberosus [44].

Descoperirea succesivă a noilor gene de rezistenţă a permis diferenţierea 
suplimentară a populaţiilor de P. halstedii, astfel că până la începutul anilor '90 au 
fost identificate 11 fenotipuri în SUA şi 4 în Franţa. Utilizarea unui număr variabil 
de linii pentru caracterizarea raselor şi absenţa unui nomenclator universal acceptat a 
determinat apariţia unor confuzii în diferenţierea patotipurilor manei în diferite ţări. 
Această problemă a fost parţial soluţionată prin introducerea, în anul 2000, a unui nou 
sistem de determinare a virulenţei tulpinilor manei în baza a nouă linii diferenţiatoare de 
floarea-soarelui grupate în trei seturi. Astfel, a fost propusă o codificare a patotipurilor 
cu trei cifre (Tabelul 2). În aşa mod, dacă primul diferenţiator este sensibil, acesta

Tabelul 2. Reacţia liniilor diferenţiatoare de floarea-soarelui la mană şi codurile 
triple ale patotipurilor [42]

Linii
d i f e r e n -
ţiatoare

Nomenclatoarele vechi
Nomenclatorul american

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B C D
I set
D-1 S S S S S S S S S S S S S S
D-2 R S S S S S S S S S S S S S
D-3 R R S S S R R S R S S S S R
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II set
D-1 R R R S S S S S S R S R R R
D-2 R R R S S R S R S R R R R R
D-3 R R R R S R R R R R S R R R

III set
D-1 R R R R R R R R R S S S R R
D-2 R R R R R R R R R S R S R R
D-3 R R R R R R R R R R R R R R

Nomen-
clatorul nou

1 3 7 7 7 3 3 7 3 7 7 7 7 3
0 0 0 3 7 1 3 1 3 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0

contribuie cu „1” la codul respectiv, iar dacă a doua linie este sensibilă, contribuie cu 
„2”. În cazul în care a treia linie dintr-un set este sensibilă, ea contribuie cu „4”, deoarece 
valoarea „3” ar rezulta, de asemenea, când prima şi a doua linie sunt sensibile. În cazul, 
când toate trei linii dintr-un set sunt sensibile, codul de virulenţă pentru acesta devine 
„7”. Dacă toţi cei 9 diferenţiatori sunt sensibili, codul patotipului respectiv va fi „777” 
[42]. Drept rezultat, a introducerii noului sistem de diferenţiere, patotipurile existente 
sunt notate cu cifre ce variază de la valoarea 100 (infectarea primului diferenţial din 
setul I) la 777 (infectarea tuturor celor trei diferenţiale din fiecare trei seturi), în funcţie 
de virulenţă. 

Cu toate acestea, unele probleme privind identificarea raselor la nivel global 
rămân în vigoare, iar cunoştinţele privind diversitatea micromicetei P. halstedii sunt 
încă destul de incerte şi incomplete. Aceste limitări argumentează necesitatea aplicării 
metodelor de analiză moleculară în vederea identificării unor marcheri moleculari 
eficienţi în discriminarea raselor. Astfel, în 2007, Giresse şi colaboratorii au elaborat 
12 marcheri SNP (Single-Nucleotide Polymorphism), iar Delmotte şi colaboratorii au 
aplicat marcherii menţionaţi în analiza a 14 rase de mană întâlnite în Franţa. Utilizând 
combinaţiile acestor marcheri, rasele franceze au fost clasificate în trei clustere 
distincte: I – includea rasele 100, 300, 304; II – cuprindea rasele 307, 700, 703, 707, 
730 şi clusterul III – reunea rasele 314, 334, 704, 710, 714, 717 [7, 14]. 

Evoluţia populaţiilor de P. halstedii a impus necesitatea optimizării nomenclaturii 
existente. În acest context, în anul 2012 cercetătorii francezi au propus suplimentarea 
setului de linii diferenţiatoare cu şase genotipuri noi de floarea-soarelui şi atribuirea la 
patotipuri a unor coduri alcătuite din 5 cifre. În calitate de linii diferenţiatoare se folosesc 
linii, ce conţin diferite gene de rezistenţă, după cum urmează: Ha-304 (sensibil), RHA-
265 (Pl1), RHA-274 (Pl2/Pl21); PMI3 (Plpm13); PM17 (Pl5); 803.1 (Pl5+); HAR-4 
(Pl15); QHP1 (Pl1/Pl15); HA-335 (Pl6); Y7Q (Pl6-); PSC8 (Pl2); XA (Pl4); PSS2RM 
(Pl6/Pl21)¸VAQ (Pl5); RHA419 (PlArg). Utilizarea acestui sistem a permis diferenţierea 
a două rase (304 30 şi 774 73) înregistrate recent, care prezintă profiluri noi de virulenţă 
[42]. Ulterior, în Cehia au fost identificate alte două rase noi - 705 71 şi 715 71 [34]

În ultimii ani, evoluţia raselor este foarte rapidă, în perioade relativ scurte de timp 
dezvoltându-se noi forme ale micromicetei. Astfel, în cca 10-20 ani, în cultura florii-
soarelui din România au apărut cinci rase noi ale patogenului P. halstedii, prezente în 
diferite zone din sudul, vestul şi estul ţarii [2, 23]. 
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Diversitatea genetică a populaţiilor de oomicete fitopatogene este fundamentală 
pentru asigurarea potenţialului evolutiv, iar emergenţa noilor rase poate fi determinată 
de două mecanisme care nu se exclud reciproc, responsabile de variabilitatea 
fenotipurilor. Primul dintre aceste mecanisme este recombinarea în cadrul liniilor 
prin gametangiogamia homotalică. Această ipoteză este cea mai probabilă, ţinând 
cont de gradul înalt de autopolenizare marcat la mana florii-soarelui. Pe de altă parte, 
variabilitatea fenotipurilor micromicetei din cadrul unei populaţii poate fi determinată 
inclusiv de recombinarea genetică ce se produce în timpul evenimentelor parasexuale, 
deşi încă nu este clar cum şi în ce mod are loc schimbul genetic [38]. Diversitatea 
formelor de mană este asigurată în special de procesul de mutageneză, evidenţiat la 
mai multe specii de oomicete patogene. Ponderea majoră a mutaţiilor în apariţia noilor 
patotipuri poate fi explicată prin numărul mare de cicluri clonale de reproducere a 
fungilor în timpul epidemiilor. Combinaţia dintre aceste procese ce determină sporirea 
variabilităţii în cadrul populaţiilor de P. halstedii, cu presiunea de selecţie indusă de 
genele de rezistenţă ale plantei gazdă favorizează apariţia de noi rase virulente ce 
depăşesc barierele de rezistenţă a culturii [32]. 

Metode de control a patogenului. P. halstedii este transmisă prin oosporii produşi 
de micromicetă, care se află la suprafaţa seminţelor de floarea-soarelui, resturilor 
vegetale ale culturii sau în solul infectat. Ținând cont de faptul că aceştia sunt capabile 
să supravieţuiască în sol până la 8-10 ani, este extrem de dificil sau practic imposibil de 
a eradica boala stabilită într-o zonă. 

Mana florii-soarelui este controlată în principal cu ajutorul rezistenţei genetice, 
genele de rezistenţă la mană Pl fiind uşor transferate în genotipurile sensibile pentru 
crearea de linii izogene sau surse noi de germoplasmă. Genele pot fi transferate în 
una din liniile parentale, preferinţial linia maternă androsterilă, utilizată la obţinerea 
hibrizilor simpli de floarea-soarelui. 

Toate genele Pl identificate până în prezent sunt gene simple, dominante, fiind 
specifice pentru determinarea rase de mană [47]. Sunt cunoscute un şir de gene ce asigură 
rezistenţa hibrizilor de floarea-soarelui la diferite patotipuri ale P. halstedii. Astfel, Pl2 
conferă rezistenţa la rasa 300. Pl3 şi Pl4, deşi au fost identificate independent, ulterior, 
s-a constatat că sunt similare cu gena Pl1 şi, respectiv, Pl2. Pl5 prezintă rezistenţă la 
rasa 700, Pl6, Pl7 şi Pl8 conferă rezistenţă la un şir de rase înalt virulente, precum 100, 
300, 310, 330 şi 700. Rezistenţa la patotipurile 310, 330 şi 300 este asigurată de genele 
Pl9, Pl10 şi, respectiv, Pl11. S-a descoperit că Pl12 oferă rezistenţă împotriva raselor 
100, 300 şi 700 (12). Pl13 a fost, de asemenea, identificat ca un locus care conferă 
rezistenţă la rasele 300, 700, 730 şi 770, iar Pl14 – la patotipul 730 [30]. 

Până în prezent, prin cartografierea QTL a fost determinată localizarea genelor Pl 
în cadrul genomului de floarea-soarelui (Figura 2) [13]. De asemenea, au fost elaboraţi 
un şir de marcheri moleculari (RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), AFLP 
(Amplified Fragments Length Polymorphism), CAPS (Cleaved Amplified Polymorphic 
Sequence), STS (Sequenced Tagged Sites), EST-SSR (Expressed Sequence Tags-Simple 
Sequence Repeats) etc.) strâns lincaţi cu diferite gene Pl, care sunt folosiţi cu succes ca 
o tehnică rapidă şi fiabilă pentru screeningul genotipurilor de floarea-soarelui. 
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Figura 2. Harta genetică a patru grupe de linkage a florii-soarelui ce reprezintă 
localizarea a unsprezece gene de rezistenţă Pl [13] 

Ținând cont de faptul că la moment sunt deja disponibile secvenţele genomice 
ale genelor de rezistenţă la floarea-soarelui [20], este de perspectivă substituirea 
testelor fiziologice utilizate actualmente pentru analiza şi clasificarea patotipurilor prin 
valorificarea în acest scop a marcherilor moleculari. 

Deşi utilizarea hibrizilor de floarea-soarelui cu rezistenţa specifică la mană este 
una din principalele metode de control a fitopatogenului, în ultimii ani, cazurile de 
infectare a formelor rezistente devin tot mai frecvente. Acest fapt este determinat de 
evoluţia rapidă a raselor de patogeni şi apariţia patotipurilor care depăşesc genele de 
rezistenţă. Ca exemplu, în primăvara anului 2018, în Spania, au fost observate focare 
importante de mană chiar şi la hibrizi foarte rezistenţi. Analiza a peste 30 de probe de 
hibrizi rezistenţi afectaţi a permis identificarea raselor 305, 311, 313, 315, 711, 712, 714 
şi 715, constatându-se schimbarea compoziţiei rasiale a patogenului din zonă în ultimii 
10 ani [26]. În Bulgaria, în 2007-2008 a fost raportată apariţia a trei noi patotipuri 
virulente (330, 712 şi 731) [35]. Cu o situaţie similară se confruntă şi cultivatorii din 
Rusia [3] şi România [2]. 

În contextul celor expuse, alăturat mecanismelor de rezistenţă specifică, este 
actual şi studiul diferitor aspecte ale rezistenţei nespecifice şi sistemice, care asigură 
răspunsul imun la plante şi poate contribui la elucidarea bazelor fundamentale ale 
rezistenţei şi facilitarea procesului de ameliorare a culturii.

Cercetarea rezistenţei şi receptivităţii florii-soarelui reprezintă un obiectiv major 
inclusiv în cercetările biologice din Republica Moldova [51, 52, 54]. Mecanismul 
rezistenţei şi sursele de rezistenţă, precum şi aspectele aplicative de combatere a 
manei florii-soarelui au fost studiate la Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp 
„Selecţia”, fiind stabilită şi compoziţia raselor pe teritoriul Republicii Moldova [39, 
53, 60]. 

De asemenea, s-a realizat screeningul molecular al prezenţei genelor Pl1, Pl6 şi 
Pl5/ Pl8 (Figura 3) la un şir de linii parentale şi hibrizi de floarea-soarelui autohtoni 
[40, 51, 53]. 
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Figura 3. Screening-ul molecular al genelor de rezistenţă la mană cu primeri specifici 

pentru locusul Ha-4W2 linkat cu gena Pl1 [40]

În cadrul analizelor realizate în colaborare cu cercetătorii de la compania AMG 
Agroselect Comerţ s-a constatat corelarea datelor moleculare cu evaluările fitosanitare 
a plantelor în condiții de câmp.Astfel, genotipurile care posedă genele rezistenţei la 
mană, Pl1 şi Pl6, nu au fost infectate sau manifestă un nivel nesemnificativ de infecţie 
[6, 9]. Corelaţiile stabilite denotă eficienţa screeningului molecular în aprecierea rapidă 
şi corectă a materialului utilizat în ameliorare şi a hibrizilor obţinuţi [10]. 

Totodată, în cadrul CGF au fost studiate un şir de aspecte ale mecanismelor 
specifice şi nespecifice de rezistenţă ale florii-soarelui la mană, fiind constatată expresia 
diferenţiată a genelor implicate în menţinerea homeostaziei oxido-reducătoare şi a 
factorilor de transcripţie implicaţi în calea de semnalizare a acidului salicilic ca răspuns 
la atacul patogenului [39, 41]. Astfel, au fost analizate pattern-urile de expresie a unor 
gene codificatoare de enzime antioxidante (Mn-SOD I, CuZn-SOD I, CATA1, GST, APX1, 
CATA3, CATA4, PRXIIF, GPX etc.), stabilindu-se modificări ale concentraţiei relative a 
transcripţilor la plantele infectate şi constatându-se implicarea genelor Mn-SODI, CATA1 
şi APX1 în detoxificarea SRO la plantele rezistente şi slab infectate. A fost demonstrată 
creşterea pronunţată a activităţii transcripţionale a genelor NPR1, PR5, PAL la plantele 
infectate puternic şi mediu şi a defensinei, Why1 – la plantele slab infectate, fapt ce denotă 
implicarea genelor date în mecanismele rezistenţei sistemic dobândite [39].

De asemenea, s-a stabilit [65] că răspunsul defensiv este asigurat de modificări în 
statutul redox celular, determinat de sinteza şi acumularea O2, H2O2 etc. în ţesuturile 
conducătoare ale plantelor infectate (Figura 4). 

O altă metodă importantă de control a micromicetei P. halstedii este utilizarea 
fungicidelor în bază de fenilamidă (metalaxil şi mefenoxam), la începutul anilor 2000, 
pentru companiile producătoare de seminţe devenind obligatorie comercializarea 
seminţelor de floarea soarelui tratate cu metalaxil. Eficienţa acestui procedeu este, însă, 
afectată de apariţia şi dezvoltarea unor forme ale patogenului rezistente la acţiunea 
fungicidelor, în special, în cazul în care chimicalele sunt utilizate în doze mai mici 
decât cele indicate. 
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Figura 4. Colorarea discurilor din frunzele genotipului Drofa ASC cu NBT pentru 
identificarea superoxidului (x64) [39]

A – control; B – infectat slab; C – regiuni ale frunzelor neinfectate de la plante infectate slab; D – 
infectat

Astfel, începând cu anii 1990, toleranţa la metalaxil, în unele cazuri relevată la 
cca 70% de izolate, a fost observată la populaţiile franceze [8], spaniole [21, 27] şi 
americane [17] de P. halstedii. Populaţiile rezistente apar în mod natural în sol, evoluţia 
patotipurilor rezistente fiind determinată de mutaţii aleatorii care apar în mod natural 
în absenţa metalaxilului, urmată de selecţia prin tratament cu fungicide care asigură 
creşterea frecvenţei formelor date în populaţiile din câmp [29]. Recent, în scopul 
controlului manei florii-soarelui a fost propus un fungicid de generaţie nouă – Lumisena, 
elaborat de compania DuPont (actualmente parte a companiei Corteva). Acesta se 
caracterizează printr-un şir de avantaje comparativ cu fungicidele convenţionale, fiind 
mai eficient (infecţia este cu cca 20-41% mai redusă) şi având un profil mai favorabil 
asupra mediului, graţie posibilităţii de a fi aplicat în doze extrem de mici [48].

În Republica Moldova, în vederea limitării răspândirii patogenului preferenţial se 
aplicau diverse preparate fungicide cu proprietăţi sistemice de lungă durată. Astfel, a 
fost demonstrată eficienţa aplicării fungicidelor în combinaţie cu metodele agrotehnice 
în combaterea manei [58], fiind formulate recomandări practice pentru producători, 
care prevăd asolamente de 5-6 ani, densitatea de semănare a plantelor 40-45 mii de 
plante la hectar, plantarea seminţelor la adâncime mică, strângerea resturilor de plante 
etc. [53, 56, 62]. 

Actualmente, unele măsuri de management a manei sunt prevăzute în actele 
normative internaţionale şi naţionale, determinând obligativitatea respectării acestora. 
În vederea transpunerii prevederilor Directivei Consiliului Europei 2000/29/CE 
privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme 
dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva răspândirii lor, în anul 
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2017, au fost operate modificări la Hotărârea Guvernului nr. 594 din 02 august 2011 
cu privire la aprobarea Cerinţelor speciale pentru introducerea şi circulaţia plantelor, 
produselor vegetale şi altor obiecte pe teritoriul Republicii Moldova. Aceste norme 
prevăd inclusiv faptul că atât seminţele de Helianthus annuus L. originare din alte state, 
cât şi cele din Republica Moldova, trebuie să fie „a)…originare din zone cunoscute 
ca libere de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. şi de Toni, sau b) seminţele, altele 
decât cele care au fost produse pe varietăţi rezistente la rasele de Plasmopara halstedii 
(Farlow) Berl. şi de Toni, prezente în zona de producţie, să fie supuse unui tratament 
împotriva Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. şi de Toni” [19].

Concluzii
În concluzie menţionăm că cea mai bună strategie de control a patogenului este 

combinaţia de noi gene rezistente la mană, introduse în hibrizii de H. annuus, cu 
diferite moduri de prelucrare a seminţelor de floarea-soarelui. Ținând cont de faptul că, 
Plasmopara halstedii se caracterizează printr-o diversitate fenotipică ridicată, evoluţie 
rapidă şi dezvoltarea unor noi patotipuri cu virulenţă sporită, precum şi forme rezistente 
la fungicide, controlul eficient al bolii depinde de cunoaşterea profundă a biologiei 
agentului patogen, a capacităţilor şi cerinţelor sale fiziologice şi a mecanismelor 
moleculare implicate în interacţiunea dintre gazdă şi parazit. 

În acest context, este importantă monitorizarea continuă a statului rasial a 
patotipurilor de P. halstedii, a sensibilităţii acesteia la mefenoxam/metalaxil, screeningul 
germoplasmei de floarea-soarelui în vederea depistării genelor de rezistenţă, acestea 
contribuind, finalmente, la perfecţionarea şi adaptarea strategiilor de management şi 
asigurarea unei producţii durabile de floarea soarelui.
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