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CRONICĂ ŞTIINŢIFICĂ

“BIOTEHNOLOGII AVANSATE – REALIZĂRI
ȘI PERSPECTIVE”

al III-lea Simpozion național cu participare internațională
În perioada 24 – 25 octombrie 2013, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a

Plantelor în colaborare cu Universitatea Academiei de Științe a Moldovei au organizat
al III-lea Simpozion național cu participare internațională “Biotehnologii avansate
– realizări și perspective” axat pe promovarea și diseminarea rezultatelor științifi ce
obținute în domeniul biotehnologiilor avansate, expuse în 324 rezumate din domeniile
biologiei, agriculturii, medicinei, elaborate în 46 instituții de cercetare și universități din
Republica Moldova, România, Rusia, Ucraina, Belarus, Vietnam, California, Carolina
de Nord, Camerun, Filipine.

La simpozion, care tradițional se desfășoară o dată la 2 ani,  s-au întrunit 157
participanți, inclusiv 145 din Republica Moldova și 12 din străinătate. În cadrul
acestui eveniment au fost prezentate și discutate 20 rapoarte orale și 61 postere,
care refl ectă rezultatele științifi ce semnifi cative, ce vizează realizările obținute de
cercetătorii din Republica Moldova și de peste hotare în domeniul biotehnologiilor
contemporane, evaluării și modelării capacității biosintetice a diferitor specii de plante
și microorganisme, geneticii și ameliorării plantelor și estimării diversității genetice a
plantelor de cultură, aromatice și medicinale, etc.

Simpozionul a demarat cu cuvânt de salut din partea conducerii Academiei de
Științe a Moldovei și a participanților din străinătate. Conducerea AȘM a menționat cu
diplome de merit academic pentru colaborare activă cu cercetătorii din RM următoarelor
instituții din străinătate:

Institutul de Biologie București, România;
Institutul de Cercetări Biologice Iași, România;
Universitatea „A. I. Cuza”, Iași, România;
Centrul de Cercetări Biologice “Stejarul”, Piatra Neamț, România;

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni-Neamț, România;
Institutul de Genetică Agricolă, Hanoi, Vietnam;
Institutul de Selecţie şi Seminologie pentru Culturile Leguminoase, Federația
Rusă;
Universitatea de Stat din Belarus, Minsk, Belarus;
Universitatea Internațională de Mediu Sakharov, Minsk, Belarus.

Lucrările au fost publicate în cadrul a patru secțiuni:
Inginerii celulare și tisulare
Tehnici și metode în biotehnologie
Biotehnologii avansate în agricultură
Bioconservarea şi tehnologii de valorifi care a resurselor genetice.

Culegerea de materiale prezintă teze discutate la simpozion sub formă de
comunicare/poster ce se referă la aplicabilitatea metodelor biotehnologice avansate
în  identifi carea genotipurilor valoroase, crearea a noi soiuri de plante cu caractere
agronomic preţioase.
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De perspectivă s-au identifi cat biotehnologiile ameliorative, care permit obţinea şi
selectarea liniilor, formelor şi soiurilor noi de plante la nivelul culturilor de celule şi
ţesuturi, sintetiza formelor  unicate de plante purtătoare de caractere valoroase, rezistente
la atacurile provocate de virusuri, fi toplasme, bacterii, fungi şi nematode. În ultimii ani
în biotehnologiile vegetale s-au afi rmat o gamă de direcţii distincte, care rezolvă deja
în mare parte problemele enunţate. Propagarea in vitro asigură multiplicarea rapidă
a germoplasmei, crearea de genotipuri noi cu caractere valoroase şi este utilizată pe
larg în viticultură, pomicultură, legumicultură, silvicultură, fi totehnie. Cultivarea in
vitro a materialului vegetal (ţesuturi meristematice, celule, embrioni imaturi) permite
obţinerea rapidă a clonelor  organismelor valoroase.

Biotehnologiile moderne conduc la lărgirea considerabilă a variabilităţii genetice
prin obţinerea in vitro a variaţiilor somaclonale, a unor mutaţii induse de factorii fi zici,
chimici şi biologici, obţinerea de hibrizi somatici, inter- şi intraspecifi ci prin cultura şi
fuziunea de protoplaşti, selecţia in vitro la nivel celular a unor mutaţii utile (rezistenţă
la boli, toleranţă la stres, capacitate bioproductivă sporită), transgeneză prin ingineria
genetică.

Realizările marcante ale ingineriei genetice şi biotehnologiilor avansate au condus la
elaborarea metodelor noi de marcare a organismelor, sistematică moleculară a genelor,
catalogarea hărţilor genetice în baza marcherilor moleculari. Practica experimentală
s-a îmbogăţit cu metode de analiză a polimorfi smului ADN- lui genomic,  plastidial şi
mitocondrial.

Obiectivele generale în dezvoltarea biotehnologiilor rămân cele cunoscute, dar o
atenţie deosebită se acordă creării  unei germoplasme cu rezistenţă genetică la stresul
termic şi hidric, precum şi rezistenţă sporită de durată la principalele boli şi dăunători,
în stare să asigure reducerea consumului de pesticide, pentru diminuarea reziduurilor
nocive în recoltele şi produsele agricole, evitarea poluării mediului, precum şi sporirea
rezistenţei plantelor faţă de agenţii patogeni (Fusarium, Alternaria spp, Ustilago
spp, Erwinia spp şi al.) generatori de micotoxine cu impact negativ asupra calităţii
producţiei, sănătăţii omului şi animalelor.

Pentru caracteristici de calitate în afara indicilor larg utilizaţi se urmărește majorarea
conţinutului de substanţe (vitamine, aminoacizi, proteine, grăsimi, glucide, săruri
minerale  etc.) importante în alimentaţie, sănătatea omului şi animalelor, precum şi
crearea de varietăţi cu destinaţie bioenergetică.

Participanții s-au implicat activ la discuțiile axate pe temele și direcțiile de
cercetare prezentate, acumulând astfel un schimb de experiență și stabilind noi relații
de colaborare în domeniile lor de interes.

Unele  lucrări relevante ale participanților de peste hotare au fost propuse de către
Comitetul științifi c al simpozionului pentru editare și sunt incluse în numărul curent al
“Buletinului AȘM. Științele Vieții”.

Vasile BOTNARI
Larisa ANDRONIC
Eugenia COTENCO
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