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PREFAŢĂ
Încălzirea globală şi creşterea în proporţii geometrice a populaţiei pe Terra, cererea mereu crescândă în produse alimentare şi energetice, pune ştiinţele naturii şi agricultura în faţa unor provocări
menite să demonstreze capabilitatea securităţii alimentare pe viitor. Asigurarea unor recolte sporite de
calitate corespunzătoare şi la costuri reduse, indiferent de formele de gospodărire, necesită cunoştinţe
biologice, tehnologice şi economice profunde pentru valorificarea raţională a resurselor naturale, selectarea şi exploatarea corectă a soiurilor şi hibrizilor de culturi agricole, menţinerea şi diversificarea
genofondului.
Varietatea mare de soiuri şi hibrizi cultivaţi actual în lume prezintă în esenţă rezultatul ameliorării tradiţionale (convenţionale), care datează din timpurile îndepărtate până la momentul actual. Ea
se bazează pe exploatarea prin selecţie a variabilităţii naturale sau artificiale a speciilor domesticite şi
introduse în cultură din interes alimentar, industrial, decorativ şi a.
Cercetările realizate în decursul timpului au permis crearea, la principalele culturi agricole, tipuri
de germoplasmă cu diversitate genetică impunătoare, adaptivitate specifică la diferite condiţii pedoclimatice, ce reprezintă o sursă importantă în ameliorarea speciilor cultivate.
O perspectivă deosebită prezintă pentru agricultură 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, bacterii, fungi şi nematode. În prezent în biotehnologiile vegetale s-au afirmat 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, fitotehnie. 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 fizici, chimici şi biologici, obţinerea
de hibrizi somatici, inter- şi intraspecifici 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 de gene 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
polimorfismului ADN- lui genomic, plastidial şi mitocondrial.
Ulterior soiurile şi hibrizii creaţi necesită o adaptare mai eficientă la condiţiile climatice prognozate de încălzirea globală, dezvoltarea specifică a sistemelor de agricultură ce se vor practica în viitor,
cu alocaţii reduse de inputuri şi respectiv ecologic inofensive.
Obiectivele generale în dezvoltarea biotehnologiilor rămân cele cunoscute, dar o atenţie deosebită se va acorda 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 va urmări 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.
La lucrările simpozionului au luat parte 324 cercetători din domeniile biologiei, agriculturii, medicinii. 94 din participanţii simpozionului au prezentat diferite instituţii de cercetare şi universităţi din
România, Rusia, Ucraina, Belarus, Vietnam, California, Carolina de Nord, Cameron, Filipine.
Culegerea de materiale prezintă teze discutate la simpozion sub formă de comunicare/poster ce
se referă la aplicabilitatea metodelor biotehnologice avansate în identificarea genotipurilor valoroase,
crearea a noi soiuri de plante cu caractere agronomic preţioase.
Lucrările incluse în culegere sunt destinate specialiştilor în domeniul biotehnologiei, geneticii,
ameliorării, microbiologiei, doctoranzilor şi studenţilor.
Preşedintele Comitetului ştiinţific al simpozionului
Vasile BOTNARI, doctor habilitat
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EVALUAREA VARIABILITĂŢII SOMACLONALE INDUSE DE VIRUSUL
MOZAICULUI CONOPIDEI LA REGENERANŢII DE VARZĂ
Andronic Larisa
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AȘM, Chişinău, Republica Moldova
Una din căile de perspectivă de creare a materialului iniţial valoros este asocierea culturilor in vitro cu alţi factori mitogeni. Fitovirusurile, conform datelor obţinute în urma unui
şir de cercetări, pot induce majorarea variabilităţii genetice. Un deosebit interes prezintă extinderea studiului asupra diverselor aspecte ale patogenezei virale la nivel de culturi de ţesuturi. Scopul prezentului studiului a fost aprecierea impactului virusului mozaicului conopidei
(cauliflower mosaic virus, CaMV) în inducerea variabilităţii somaclonale la plantele gazdă.
În cercetare au fost antrenate soiurile tardive de varză albă (Brasica oleracea L. var. capitata), sensibile faţă de virusul mozaicului conopidei: Zavadovscaia, Moldovanca şi Amager. Plantele variantei experimentale au fost infectate mecanic cu inocul al CaMV (virus
ADNds, reprezentant al genului Caulimovirus), care a fost izolat din Datura stramonium şi
identificat prin analiza imunosorbentă, folosind imunoglobuline producător SANOFI DIAGNOSTICS Pasteur.
Pentru cultura in vitro au fost utilizate explante din ţesut mezofilian, învecinat clarifierilor după 20 zile de la infectare, de la plantele stabilite drept purtătoare de germeni virali
şi care au prezentat simptome externe de boală. Vitrocultura a fost iniţiată în eprubete, conţinând câte 2 ml de mediu de cultivare Murashige şi Skoog (1962) cu 20 g/l zaharoză şi 7
g/l agar, suplimentat cu 6-benzilaminopurină (0,5 mg/l), acid naftil acetic (ANA – 0,5 mg/l),
chinetină (0,01 mg/l), care s-a dovedit optim pentru toate trei genotipuri de varză analizate.
La fiecare 2 – 3 săptămâni s-au efectuat pasaje, respectând normele aseptice. Calusurile ce
au prezentat zone morfogene au fost transferate în flacoane Magenta ce conţineau mediu de
cultură proaspăt. În urma a 3– 4 pasaje se dezvoltau regeneranţi, care în faza de 2-3 frunzuliţe
adevărate erau transferaţi pe mediul de rizogeneză Murashige şi Skoog (1962) suplimentat
cu ANA (0,5 mg/l). Regeneranţii ce prezentau un sistem radicular cu perişori absorbanţi bine
dezvoltaţi au fost plantaţi în amestec de sol:turbă (1:3).
Conform rezultatelor obţinute se constată, că efectul indus de infecţia virală nu generează modificări cu reducerea semnificativă a frecvenţei regenerării, ceea ce a permis obţinerea de regeneranţi de la genotipurile analizate într-un număr reprezentativ.
Variabilitatea somaclonală a fost apreciată după unii indici morfologici şi biochimici ai
regeneranţilor: dimensiunile frunzei (lăţimea, lungimea, raportul lăţime/lungime a frunzei),
numărul de frunzuliţe, lungimea rădăcinii, tulpinii, conţinutul de substanţe uscate. Deosebiri
statistice au fost relevate pentru 2 din 6 parametri analizaţi. Astfel, plantulele regenerate din
ţesut al plantelor infectate cu CaMV deţineau în medie o tulpiniţă cu peste 45 % mai lungă
faţă de cele derivate din ţesut sănătos.
Un alt caracter pentru care au fost apreciate devieri statistice este conţinutul de substanţe uscate; dacă la martor valoarea acestui indice constituie 12,88%, la plantele infectate
–14,01%, atunci la regeneranţii obţinuţi din ţesut infectat cu CaMV– 14,59%. Relevanţele
statistice au fost stabilite şi individual per plantă. Conform tabloului distribuirii substanţelor
uscate doar în lotul regeneranţilor derivaţi de la plante virozate se atestă forme cu un conţinut
de peste 17-18%, ceea ce denotă inducerea unor clase noi de indivizi cu un conţinut de substanţe uscate netipic soiului iniţial.
Aplicarea testului Anova a scos în evidenţă puterea de influenţă prioritară a caracterului
în generarea variaţiilor, amplitudinea cărora poate fi extinsă prin aplicarea infecţiei virale.
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EVALUAREA REACŢIEI DE RĂSPUNS A ANTERELOR ÎN CULTURA IN
VITRO LA DIFERITE GENOTIPURI DE ORZ
Andronic Larisa, Smerea Svetlana, Toma Ecaterina,
Institutul de Genetica si Fiziologie a Plantelor al ASM, Chişinău, Republica Moldova
Este cunoscut faptul, ca răspunsul anterelor la cultura in vitro este determinat în mare
parte de genotip. Comportarea diferită a diverselor genotipuri rezidă în controlul genetic
asupra aptitudinii androgenetice, astfel, soiurile cu capacitate sporită de regenerare in vitro
posedă o competenţă genetică mai înaltă. Pentru a pune în evidenţă o diferenţă de reacţie, ce
ar putea explica variaţiile de răspuns in vitro al anterelor, determinate de genotip, în studiu au
fost incluse 3 genotipuri de orz de primăvara (Sonor, Galactic, Unirea), 3 genotipuri de orz de
toamnă (Strălucitor, Ciuluc, Moldavskii 18) şi varietatea orz golaş. Ţinând cont de impactul
puternic al stării fiziologice a plantelor, determinat de condiţiile de cultivare, plantele donor
de explante au fost cultivate în condiţii controlate de temperatură, lumină şi umiditate în camera climatica Sanyo, precum şi în câmp. Stadiul de dezvoltare al microsporilor în momentul
prelevării explantelor joacă un rol primordial în inducerea androgenezei in vitro. În scopul
aprecierii perioadei optime a microsporogenezei, a fost aplicată tehnica aceto-carminică de
analiză microscopică a preparatelor citologice. Conform literaturii prelevarea anterelor în
stadiul mediu şi tardiv de formare a polenului induce cea mai înaltă rată de răspuns. Androgeneza are la bază trei evenimente cruciale: restabilirea potenţialului embriogen, iniţierea
diviziunilor celulare şi recuperarea integrităţii structurale. La prima fază sub acţiunea factorilor stresanţi are loc blocarea gametogenezei şi inducerea dediferenţierii. La cea de-a doua,
în urma proliferărilor celulare în interiorul exinei se formează structuri multicelulare, care
ulterior generează structurile embriogene şi degenerarea exinei. În scopul reprogramării căii
de dezvoltare a ţesuturilor anterei şi a microsporilor au fost utilizaţi diferiţi factori stresanţi
şi durate de aplicare a acestora (3-4 şi 12-14 zile) în timpul pretratamentului: şocuri termice (40C); naniţia spicelor în manitol (0,34M) sau/şi adiţionarea lor în mediile de cultură în
concentraţii respective de 0,17M manitol şi 10μM CuSO4. Mediile de iniţiere a culturii de
antere au avut la bază macro-şi micronutrienţi după N6 (Chu,1978), C3 (Caredda,1999),
FHG (Hunter,1987), BAC-3 (Szarejko,1991) cu diferite combinaţii de fitohormoni (acid
2,4 diclorfenoxiacetic, kinetină, acid indolil acetic, acid naftil acetic, 6-benzilaminopurină),
componente suplimentare (ficoll, glutamină, prolină, AgNO3, acid citric) şi maltoza ca sursă
de carbon. Culturile au fost iniţiate şi subcultivate pe medii lichide sau/şi solidificate cu agar,
agaroză, gerlit sau phytagel. Conform datelor din literatură, mediul lichid prezintă un avantaj,
care derivă în accesibilitatea mai înaltă a nutrienţilor din mediu. Procedurile de sterilizare a
circa 75 spice şi prelevarea anterelor au fost executate în boxa laminar cu flux de aer steril cu
asigurarea condiţiilor de asepsie. Incubarea culturilor s-a realizat în condiţii de întuneric şi
regim controlat de temperatură, timp de 3 săptămâni, iar apoi la lumina 16/8 ore.
În baza cercetărilor efectuate constatam că, impactul primordial în inducerea unui răspuns androgenetic îl deţine genotipul. În pofida utilizării diferitor scheme de pretratament
cu implicarea factorilor stresanţi în diverse combinaţii, precum şi cultivarea anterelor prelevate de la aceleaşi spice pe câteva medii, nu a fost posibilă iniţierea răspunsului pozitiv din
antere la genotipurile Ciuluc, Moldavskii 18 şi orzul golaş. Răspunsul androgenetic a fost
atestat după 3 săptămâni de cultură la spicele care au fost supuse naniţiei în manitol sau apă
şi expuse şocului termic 40C, cu durata 3-4 zile (s.Strălucitor, s.Galactic) şi 14 zile (s.Sonor,
s.Unirea). Rezultatele obţinute denota că, mediul de cultură joacă un rol decisiv în inducerea
structurilor embriogene sau a ţesutului calusal. Elaborarea unui protocol de subcultivare a
produşilor androgenetici mai întâi pe medii lichide de iniţiere cu transferul ulterior pe medii
de diferenţiere lichide sau/şi solide, având la bază mediul FHG, ne-a permis să constatam că
structurile embriogene evoluează rapid de la stadii iniţiale până la embrioni bine formaţi, care
pot asigura un potenţial regenerativ androgenetic.
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MAPPING OF CHOMOSOME LOCI OF BLACK ROT RESISTANCE IN
BRASSICA RAPA L.
Artemyeva A.M., Volkova A.I., Kocherina N.V., Chesnokov Yu.V.
Russian N.I. Vavilov Institute of Plant Industry (VIR), St.-Petersburg, Russia
Cruciferous plants (Brassicaceae family) are affected by different kinds of phytopatogenes, and one of most harmful is bacteria Xanthomonas campestris pv. campestris Pam.
(Dow.), which is affects crucifers to bring on black rot. Strains of X.campestris are dividing
into physiological races, which one can reveal by reaction of varieties with race specific
genes of virulence, but existence of 9 races of pathogen complicates the interpretation of published results of plant resistance evaluation. One of the traditional methods to investigate the
genetic basis of variation within the germplasm of a species is genetic mapping based on segregating populations or quantitative trait loci (QTL) mapping. QTL mapping is based on the
principle that chromosome loci or genes and markers, which are saturated linkage groups of
mapping population, segregate via chromosome recombination during meiosis, thus allowing
their analysis in the progeny and detecting linkage disequilibrium between phenotype and the
genotype of markers. To achieve our goal we have used this approach in present work too.
For clarification of peculiarity of heredity of race specific resistance two mapping populations of DH lines of Brassica rapa (DH30: P115 x Р143, obtained by crossing turnip and
yellow sarson, and DH38: Р175 x P143, obtained by crossingpak-choi and yellow sarson)
were evaluated for resistance to strains of four X.campestris (Xcc) races and two races X.
arboricola (Xcr).Upon evaluation to resistance of DH lines of two B. rapa mapping populations to strains of bacteria Xanthomonas (В-32, 1279а, 5212-I, PWI231, Я-3004, Ов-3028),
it was revealed monogenic non-linked heredity of resistance trait for 4 races of Xcc, and at the
same time resistance for Xcr strains has been determined by two dominant genes. Carried out
QTL analysis allowed obtained for population DH30 five markers linked to resistance for five
races of pathogen in linkage groups R03, R07, and R09. For population DH38 it was obtained
16 SSR makers linked to resistance for six races of pathogen substantially in linkage groups
R01, R02, R03, R04, R06, R08, and R09, and one marker was found in linkage groups R05
and R10. For example, for DH 30 molecular marker KS50200, localized in R03, was linked
with genetic locus of resistance to three Xanthomonas races (1279а, В-32, Ов-3028), and
marker SSR89, localized in the bottom of R07 – with loci of resistance to two races (5212-I,
B-32). Levelof variabilityexplained by revealed QTL was from 2.7%till 28.3%. Gene effects
at all revealed loci were additive. In R05 and R10 it was found one marker for each linkage
group respectively. At upper part of R01 revealed marker BRMS096R01, linked with resistance of DH38 to four races of pathogen (1279а, 5212-I, B-32, Я-3004). At the middle of R03
localized marker BRMS043 of the resistance locus to three races (1279а, B-32, Ов-3028),
and at the bottom part of the same linkage group – marker Na12E02 of the locus resistance to
two races (1279а, B-32). At the bottom of R02 revealed marker Na12H09N12 of the locus resistance to two races (5212-I, PWI-231), in upper part of R04 – Na10D09R04 which marked
locus resistance also to two races (B-32, Я-3004), at the bottom of R06 – markerВС51 of the
locus resistance to three races (1279а, Я-3004, PWI-231), and in the middle of R08 – marker
Ra2E12R08 of the locus resistance to two races (B-32, Ов-3028). In the upper part of linkage
group R10 it was found CAPS marker of FLC1 locus resistance to race 5212-I, which is also
linked with many important traits of plants such as ascorbic acid and carotene content. Than
by the use of selected molecular markers it was carried out SSR analysis of mapping population lines contrasting for resistance to different pathogenraces. As a result of molecular and
genetic analysis it was found molecular markers of loci of resistance for all Xanthomonas
races used at present investigation.
The work is supported by grant of RFBR 10-04-00446-a.
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QTL MAPPING OF MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL
CHARACTERS OF QUALITY IN BRASSICA RAPA L.
Artemyeva A.M., Solovieva A.E., Rudneva E.N., Kocherina N.V., Chesnokov Yu.V.
Russian N.I. Vavilov Institute of Plant Industry (VIR), St.-Petersburg, Russia
The genus Brassica has a long history of world wide cultivation and comprises a large
and diverse group of important vegetable, oil, fodder and condiment crops. One of the species of the genus is Brassica rapa L., whichis a very diverse species with the longest cultivation history, and encompasses leafy vegetables, turnips, and oils. B.rapa morphotypes,
including leafy vegetables, turnips and oil types, differ based on which organs are consumed
as food. So, the question on quality of B. rapa plants one of the main questions of modern
genetics and breeding, including technology of plant genetic resources valorification.
Quantitative Trait Loci (QTL) analysis has been used to identify genes related to a wide
range of phenotypic and biochemical traits of quality in Brassica rapa L. Two DH mapping populations resulted from crosses between Yellow sarsonYS-143, Pak choi РC175, and
Vegetable turnip VT115 accessions (DH38: РC175 x YS143 and DH30: VT115 x YS143)
have been used at present work. Both populations were evaluated for morphological and biochemicalcharacters ofqualityas lamina length, width, color, hairiness, surface, petiole length
and width, as well as content of ascorbic acid, β-carotene, chlorophyll a + b, and total protein,
respectively. Transgression beyond the parental values within the analyzed populations was
observed for most of the measured morphological traits including those for which parental
values hardly differed, such as leaf width and turnip traits.A total of 45 QTL affecting 7
morphological traits were detected. Principal component analysis and co-localization of QTL
indicatedthat some components of the genetic control of leaf and petiole-related traits might
be the same. The proportion of total variation explained by each QTL ranged from 5.1% to
37.1%. Two different parents contributed alleles with effects in both directions to most of investigated traits.Seven genomic regions affected two or more leaf traits, where lamina width
co-segregated with other leaf traits. QTLs on R03, R05, R07, R09 и R10 were detected in
both mapping populations, related to multiple traits, and appeared to be the major QTL affecting leaf size in the used populations.
A total of 23 QTL affecting mentioned above biochemical component contents in B.
rapa plans were detected in the used populations, most of them located on linkage groups
R03, R05, R07, and R09. Some QTL affecting a same trait were detected in different populations in the same linkage group. A large percentage of phenotypic variation (38.7%) was
explained by a QTL of ascorbic acidcontenton the higher middle of R07, which was detected
in DH30. For the other three traits (β-carotene and chlorophyll a + b) in DH-38 and DH-30
populations, the additive effects of QTL accounted for 26.7%, 36.0% and 48.7%, respectively.The phenotype variation for total protein trait it was 15.5%. The locations of all significant
QTL and their support intervals are discussed. Obtained linkage maps were compared, based
on the common SSR or AFLP markers. Some QTL affecting a same trait were detected in
different populations in the same linkage group (R03, R05 and R07). However, we could not
confirm whether theseQTL have identical position because of lack of common markers in the
genome regions of both mapping populations, where these QTL were detected.Some QTL,
where the different parental alleles had either both positive or opposite effects on the traits
were detected for β-carotene and chlorophyll a + b content.It must be emphasized that colocation of QTL may indicate that a single gene underlies the QTL, or implies that different
but closely linked genes are involved.
Reviled molecular markers can serve as effective tool upon mass screening of collection and breeding material for morphological and biochemical traits of quality.
The work is supported by grant of RFBR 13-04-00128-a.
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MOLECULAR ANALYSIS ON INTRAPOPULATIONAL VARIABILITY OF
MARSILEA QUADRIFOLIA L.
Banciu C., Mitoi Monica, Helepciuc Florența, Manole-Aiftimie Anca
Institutul de Biologie Bucureşti, România
Marsilea quadrifolia is a heterophile fern species belonging to wetlands populating
Europe, Asia and North America. It’s internationally protected under the Habitats Directive
and the Berne Convention. At the national level it has the status of endangered species in the
Red List, requiring special protection and conservation measures. In Comana Natural Park
it has been identified as a relatively small population in the meadow area of Neajlov. Recent
researches have proved pharmacological properties against the effects of Alzheimer disease.
In vitro techniques are an effective way to preserve endangered plant species both by in
vitro cultures and cryopreservation. A prerequisite for the success of this approach is genetic
characterization of the population to be studied. In this context, to determine the genetic
polymorphism in the population a relevant number of samples was collected from different
locations, given the fact that this species presents the growth and vegetative propagation of
rhizomes, but also spread through sporocarps by spores.
Genetic material was isolated from a total of 21 individuals from natural populations
and 9 DNA samples that were qualitatively and quantitatively suitable for RAPD analysis were selected. Using the technique of amplification with decameric nonspecific primers,
from a total of 41 tested there were selected 9 primers that presented a polymorphic pattern.
The RAPD profiles show that polymorphism degree of the population varies with the
primer tested. A high polymorphism was identified in the case of amplification with three of
the primers used, while the remaining 6 have generated a smaller number of RAPD markers
for intrapopulational variability. The genetic polymorphism observed in natural populations
of this species is essential for adapting to changing assumptions of environmental conditions.
The variability observed in natural populations of this species indicates that it can be
able to adapt to changing environmental conditions.This argument isvery important concerning that the species needs aquatic habitats that are the most endangered by the temperatures
rising trends at global leve l and water pollution.
In the case of individuals in vitro propagated identity RAPD profiles with all the primers usedare observed, although there are some small differences in intensity of bands amplified for data quality. We can observe that there is genetic variability between the individuals
regenerated.
The genetic variability of the plants from the natural habitat is significat enough to ensure a future adaptation and resistance to climatic changes for this aquatic fern.
The comparative spectrum of in vitro samples proves that the whole micromultiplication protocol has no genetic mutation factors and may be used as reproductible.
This project was supported by Romanian Academy trough the program RO1567IBB06/2012 and by the National Agency for Research trough PNII –RU-TD 54/2007
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EVALUAREA NIVELULUI DE PLOIDIE LA UNELE FORME DE
PORUMB CE CONŢIN GENA OPAQUE-2
Batîru Gr.1, Şestacova Tatiana2, Nechifor Victoria2
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova
2
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova
1

Porumbul (Zea mays L.) este o specie diploidă cu 10 cromozomi în setul de bază.
Forme poliploide la porumb au fost obţinute pe cale experimentală. Din seria poliploidă experimentală a porumubuluiprezintă interes formele tetraploide (4x=40) care secaracterizează
prinunele trăsături morfologice, fiziologice şi biochimice valoroase. Cu ridicarea nivelului de
ploidie cantitatea de ADNîn celule se dublează şi respectiv sporesc dimensiunile celulelor.
Studiile asupra formelor tetraploide de porumb, au demonstrat că volumul celulelor este
dublu doar în fazele meristematice, ulterior atenuându-se odată cu diferenţierea celulelor.
Aceastapresupune, respectiv, că cantitatea de ADN în unitatea de masă a ţesuturilor să difere
la formele diploide şi tetraploide în dependenţă de diferenţa de volum a celulelor.
În cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova, se studiază posibilitatea utilizării
poliploidiei în ameliorarea porumbului la calitatea bobului, iar una din etapelestudiului a fost
şi confirmarea dublării materialului genetic prin determinarea numărului de cromozomi în
celule şi a cantităţii de ADN în masa uscată a frunzelor la formele diploide şi tetraploide de
porumb.
Cercetările au fost efectuate în cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova şi în laboratorul Genomica al Centrului Universitar Biologie Molecularăal Universităţii Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. În calitate de material biologic au servit:hibridul simplu Chişiniovschi
307 LP, diploid (2x=20), ce incorporează în genotip gena opaque-2 care contribuie la majorarea conţinutului unor aminoacizi esenţiali în bob (lizină, triptofan), forme tetraploide (4x=40)
ale acestui hibrid, obţinute prin tratare cu colchicină în anul 2010 şi sinteticul tetraploid B cu
endospermul normal. Nivelul de ploidie a fost confirmat citologic prin metoda de fixare cu
alcool acetic şi colorare cu acetocarmin a rădăcinuţelor embrionare pregătite prin presareşi
studiate la microscopul optic B490A.Aceasta a fost confirmată şi prin studiul dimensiunilor
grăuncioarelor de polen la plante în timpul înfloririi, care a relevat că polenul formelor tetraploide se deosebeşte de cel al formelor diploide prin dimensiuni mai mari cu până la 50%.
Analiza cantitativă a conţinutului de ADN din frunzele plantelor diploide şi tetraploide
de porumb a fost efectuată prin metoda deizolare cu CTAB (cetyltrimethylammonium bromide) şi cuantificarea probelor la spectrofotometrul T60 UV-VIS (PG Instruments Limited).
În urma analizei citologices-aconstatat că numărul de cromozomi în meristema
radiculară a embrionilor tetraploizi este dublu faţă de cel al diploizilor. În rezultatul studiului
cantităţii de ADN s-a stabilit că conţinutul acestuia în frunzele formei diploide a constituit
în medie 296,3µg/g masă uscată (m.u.),la formele tetraploide o2 a fost de 400,59 µg/g m.u.,
iar la sinteticul B – 392,20 µg/g m.u.La formele tetraploide, valorile obţinute au variat de
la un minim de 226,33µg/g m.u. la un maxim de 616,92µg/g m. u. şi s-au repartizat histogramic într-o curbă Gaussiană, fapt ce arată că cantitatea de ADN la unitate de masă este o
valoare cantitativă. Diferenţa medie a formelor tetraploide faţă de cea diploidă după acest
indice reprezintă aproximativ 1,3 ori, ceea ce înseamnă că volumul celulelor în frunzele
tetraploizilor nu se dublează, dar depăşeştepe cele diploide în medie de 0,7 ori, adică cu 70%.
Astfel, în urma analizei rezultatelor obţinute putem conchide că odată cu ridicarea nivelului de ploidie la porumb cantitatea de ADN în celule se dublează şi respectiv dimensiunile
celulelor sporesc, însă la nivelul ţesuturilor specializate diferenţa nu se păstrează, ceea ce
determină valori variabile ale conţinutului de material genetic la o unitate de masă.
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ У ПШЕНИЦЫ ПРИ
ПОМОЩИ ISSR - МЕТОДА
Белоусова Г.Г., Кузнецова И.И., Желев Н.Н., Игнатова З.К., Морару К.В., Барбакар Н.И.
Институт генетики и физиологии растений АНМ, Кишинэу, Республика Молдова
Пшеница (Triticum aestivum L.) является одним из основных культурных злаковых
растений по распространенности и использованию мировым сообществом.В конце ХХ
века в практику исследования генетического разнообразия был включен новый класс
молекулярных маркеров, получаемых в результате ферментативной амплификации
ДНК с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), принцип которой был
разработан Кэри Мюллисом (фирма “Cetus”, США) в 1983г. Молекулярно-генетический
подход, используемый для анализа генома, позволяет изучать полиморфизм ДНК
культурных растений. Исследования по полиморфизму ДНК растений, в свою
очередь, помогают получать обширную информацию о генотипе. В настоящее
время широко используется ISSR-метод (InterSimpleSequenceRepeat) для выявления
внутривидового полиморфизма, в первую очередь у близкородственных генотипов
культурных растений. При ISSR-ПЦР анализе микросателлитные последовательности
используются в качестве праймеров в полимеразной цепной реакции для создания
мультилокусных спектров. При расшифровке генома в ноябре 2012 года было
установлено, чтогеном гексаплоидной пшеницы содержит 94,000-96,000 генов, 80%
генома составляютповторяющиеся последовательности.
В работе были опробованы ISSR праймеры на образцах пшеницы Института
генетики и физиологии растений АНМ. Выделение ДНК проводили из пшеницы,
выращенной в чашках Петри, при помощи набора для выделения ДНК фирмы Fermentas. Амплификацию ДНК осуществляли в термоциклере Multi Gene II Personal Thermal
Cycler (фирма Bioer Technology) по программе для ISSR-метода. Температура отжига
составляла 490С. Продукты амплификации разделяли электрофорезом в однократном
трис-боратном буфере, в 1.5%-м агарозном геле, с последующим окрашиванием
бромистым этидием и фотографированием в УФ свете. Для определения длины
фрагментов ДНК использовали молекулярный маркер Gene Ruler 1kb DNA Ladder
(фирма Fermentas).Каждый праймер индивидуально был проанализирован в ISSRПЦР с геномной ДНК пшеницы. Нами протестировано 12 образцов пшеницы на
двух ISSR праймерах. Исследуемая ДНК пшеницы была представлена 4 сортами, 6
линиями и 2 мутантами. ISSR-праймеры представляют собой повторы нуклеотидов: М
3 –динуклеотид 5`- (GA)8(C/T)C(18 нуклеотидов) и М 9–пентануклнотид 5`- (GACAC)4
(20 нуклеотидов). Для каждого образца пшеницы был получен индивидуальный спектр
ампликонов. М9ISSRпраймер в среднем амплифицировал от 2 до 4 фрагментов ДНК
пшеницы, число ампликонов с М3 ISSR праймером составляло от 2 до 6 фрагментов
на дорожку. Размеры амплифицированных фрагментов варьировали от 200 до 900
п.н. Для М9ISSR праймера полоса около 400 п. н. присутствовала во всех образцах,
полоса в 700 п. н. присутствовала во всех образцах, кроме мутанта.Фрагмент в 580 п.н.
не проявлялся в следующих образцах: в линиях 14, 17, 18, мутанте 8/1, сорте Centurk.
Спектр ампликонов, полученных для М3 ISSR праймера, представляет для каждого
образца специфичное сочетание ISSR фрагментов. Полоса в 230 п.н присутствует во
всех образцах, в 420п.н- во всех, кроме сорта Centurk, полоса в 500 п.н. отсутствовала
только в сорте Albidum 114, полоса в 650 п.н. отсутствовала в сортах Кавказ, Albidum 114, линии 16.Следует отметить, что исследуемый сорт Albidum 114 давал
спектр ампликонов, отличающийся от всех остальных, использованных в данной
работе, образцов пшеницы. Результаты данной работы подтверждают возможность
использования ISSR-метода для выявления внутривидового полиморфизма ДНК у
пшеницы.
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HISTO-ANATOMIA ÎN EVALUAREA FORMELOR NOI DE TOMATE
OBŢINUTE IN VITRO
Calalb Tatiana, Sîromeatnicov Iulia, Cotenco Eugenia
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AȘM, Chişinău, Republica Moldova
Evaluarea indiciilor histo-anatomici şi de productivitate s-a realizat la liniile noi de
tomate: Lpplh-50 şi Lflp-47, martor soiul Elvira; Lpn-87 şi Lspn-83, martor soiul Peto 86,
selectate în baza sreening-ului caracteristicilor biometrice din 30 de genotipuri noi. Prezintă
interes structurile superficiale ale frunzelor cum ar fi perii tectori şi glandulari. Perii tectori
sunt pluricelulari, alcătuiţi din 2-3 celule, uniserate, apexul ascuţit, iar baza înconjurată de
3-5 celule sferice cu dimensiunile relativ mai mari decât celulele epidermice şi uşor ridicate
de-asupra epidermei. Cei glandulari constau dintr-o glandă uni - sau pluricelulară şi picioruş
unicelular, relativ scurt, postat pe o celulă bazală sferică cu diametrul mai mare decât picioruşul şi ridicată de-asupra epidermei. La toate genotipurile analizate numărul perilor tectori
lungi şi subţiri prevalează pe epiderma abaxială a frunzei. Comparativ, genotipurile Lpn-87,
Lpplh-50 şi Lflp-47 dezvoltă o densitate mai mare a perilor, care sunt şi mai lungi faţă de
martori şi alte genotipuri noi. Pubescenţa reprezintă un indice important în asigurarea funcţionării mecanismelor de rezistenţă a tomatelor în condiţiile de secetă, deoarece formează o
barieră densă, care împiedică şi frânează evaporarea apei. Structuri specifice ale frunzei sunt
perii glandulari cu glande uni-bi- şi pluricelulare, iar în rezultatul activităţii elaborează un
conţinut brunificat de natură lipidică, identificat prin colorarea acestuia în culoare roşie la
aplicarea reactivului Sudan III. La maturitate glandele exudează în exterior conţinutul formând un strat epicuticular lipidic la suprafaţa frunzelor, contribuind la diminuarea evaporării
apei şi la protejarea plantelor de supraîncălzire. Astfel, acumulările lipidice sunt implicate
şi joacă un rol major în determinarea rezistenţei plantelor la secetă, iar genotipurile Lflp-47,
Lpplh-50 şiLpn-87, caracterizate cu număr sporit de peri glandulari, responsabili de prezenţa
şi grosimea acumulărilor lipidice epicuticulare pot fi determinate ca genotipuri cu potenţial
de adaptare la acţiunea factorilor stresogenila secetă. Frecvenţă mai mare a perilor glandulari pe epiderma superioară a frunzei la toate genotipurile denotă rolul protector, deoarece
aceasta este expusă permanent acţiunii solare, contribuind astfel la protejarea celulelor vii
ale mezofilului de supraîncălzire şi reducerea ratei de deshidratare în condiţii de secetă. Liniile noi analizate Lflp-47şi Lpplh-50, evidenţiate cu rezistenţă la secetă au provenit prin
implicarea speciilor spontane L.peruvianum şi L.hirsutum, marcate prin acumulări epicuticulare lipidice pronunţate. Până în prezent încă nu este stabilit, care este controlul genetic în
biosinteza lipidelor epicuticulare la formele segregabile şi continuă să se speculeze doar la
nivelul ipotezelor, dar totuşi, rolul lor în determinarea rezistenţei plantelor în condiţii stresogene este univoc. În condiţiile stresogene şi fluctuaţia numărului de stomate pe epiderma
adaxială este mai accentuată, decât pe cea abaxială, un mecanism important în reglarea toleranţei la secetă, demonstrat şi în alte experienţe. Mezofilul frunzei este de tip dorso - ventral,
iar grosimea mezofilului palisadic variază în funcţie de genotip, cele mai mari dimensiuni
fiind pentru Lpplh-50 şi Lflp-47. Deşi nu este un decalaj pronunţat al grosimii mezofilului
spongios la aceste genotipuri faţă de martor, rata coraportului dintre mezofilul palisadic şi
spongios înregistrează valori maxime la genotipul Lpplh-50 -0,91-0,92 şi Lflp-47- 0,86-0,89,
faţă de martor cu 0,75-0,77. Dezvoltarea abundentă a saculelor oxalici şi distribuirea lor preponderent în ţesutul palisadic la genotipurile Lflp-47şi Lflp-50 reprezintă o reacţie adaptivă
de apărare la condiţiile de secetă. Funcţia adaptiv-protectoare la frunzele liniilor Lflp-47 şi
Lflp-50 este suplinită de structuri externe (perişorii tectori şi glandulari) şi interne (grosimea
mezofilului palisadic şi spongios) şi coraportul dintre ele; densitatea saculelor oxalici şi modul de distribuire în mezofil. Aceste structuri funcţionează sinergic şi alcătuiesc un complex
histo-anatomic compensator protector al aparatului foliar la acţiunea factorilor externi (deficit
de umiditate, temperaturi sporite ale solului şi aerului pe parcursul perioadei estivale), constituind una din „strategiile de adaptare şi rezistenţă” a frunzelor de tomate la condiţiile mediului.
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CINETICA CREŞTERII CALUSULUI DE RHODIOLA ROSEA L. SUB
ACŢIUNEA REGLATORILOR DE CREŞTERE NATURALI
Călugăru-Spătaru Tatiana
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Plantele, datorită conţinutului substanţelor nutritive şi medicinale, sunt pe larg utilizate
în industria alimentară, farmaceutică şi cosmetologică. Ele reprezintă o sursă preţioasă de
metaboliţi secundari, care se utilizează în medicină. De menţionat, că conţinutul metaboliţilor secundari (MS) în plante deseori este mic, el depinzând de faza de dezvoltare şi de
condiţiile pedo-climatice de cultivare. Anume această situaţie este specifică pentru rădăcina
aurie (Rhodiola rosea. L.) care, datorită colectării intensive, este în pericol de dispariţie.O
alternativă pentru obţinerea MS caracteristici pentru această specie este utilizarea metodelor
biotehnologice de cultivare a calusului in vitro. În aşa fel, ar deveni posibil de elaborat surse
regenerabile de MS valoroşi, caracteristici pentru R. rosea. Una din problemele ce apare în
acest caz este creşterea lentă a calusului, cultivat in vitro. Depăşirea acestei probleme poate fi
realizată prin selectarea liniilor celulare cu potenţial înalt de creştere a biomasei; optimizarea
mediilor de cultivare; tratarea calusului cu diferiţi factori fizici; introducerea precursorilor de
sinteză a MS, etc. Aceste procedee uneori pot asigura sporirea conţinutului de MS în celulele
calusului. Datele literaturii de specialitate, privind posibilităţile obţinerii biomasei celulare
de R. rosea în condiţiile in vitro, sunt fragmentare şi n-au găsit încă implementare practică.
Modificând, raportul fitohormonilor din mediu de cultivare şi regenerând periodic liniile
celulare, noi am asigurat sporirea productivităţii culturilor în ceia ce priveşte acumularea
biomasei pe parcurs de 40 zile cu aproximativ 40%. Suplimentar, recent noi am demonstrat
posibilitatea sporirii masei celulare a calusului de R. rosea, întroducând în mediul de cultivare reglatorul natural de creştere Reglalg. A fost testată influenţa acestui preparat la diferit
grad de diluare cu mediul de nutriţie. Au fost realizate următoarele diluţii a Reglalgului cu
mediul Murashige Skoog: 1/200; 1/400, 1/800 şi 1/1000. Iniţial, pe toate variantele experimentale ale mediului nutritiv au fost inoculate câte 2 g de calus. Creşterea calusului a fost
monitorizată la fiecare 5 zile pe parcursul a 40 zile de cultivare. Dinamica creşterii biomasei
calusului a fost determinată cântărind calusul din trei vase la fiecare termen de analiză. Pe
întreaga perioadă, Reglalgul la diluţiile mici (1/200; 1/400, 1/800) a manifestat un efect de
inhibare a acumulării biomasei, cu atât mai pronunţată, cu cât mai mic era gradul de diluţie a
preparatului. De menţionat, că cu creşterea duratei de cultivare, gradul de inhibare diminua,
ceia ce demonstrează „adaptarea” celulelor calusului la prezenţa componentelor active ale
preparatului. La micşorarea concentraţiei acestor componente (la gradul de diluare 1/800),
spre sfârşitul perioadei de cultivare atingea cel a calusului din varianta martor. Este interesant
de menţionat, că efectul de „adaptare” a celulelor calusului la prezenţa substanţelor active
din preparatul Reglalg se manifestă şi la administrarea preparatului la gradul de diluţie
1/1000, care nu demonstrează inhibarea creşterii biomasei chiar în primele 5 zile. Deja la ziua
a 20-ea biomasa calusului din această variantă experimentală depăşea biomasa calusului din
varianta martor cu 50%. În ansamblu, aceste date demonstrează, că complexitatea biochimică
a preparatului Reglalg este un factor important în acţiunea sistemică a preparatului asupra
plantelor. La etapa iniţială au loc procesele de recepţionare a efectelor diferitor componente,
iar ulterior se manifestă dominarea acţiunii unor sau altor componente, diferite, în dependenţă
de concentraţia aplicată. Aceste date demonstrează perspectivele largi a utilizării preparatelor
reglatorilor naturali de creştere complecşi pentru reglajul creşterii şi dezvoltării plantelor nu
numai în condiţiile in vivo, dar şi in vitro.
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INFLUENŢA INTERACŢIUNII FACTORILOR „GENOTIP”- „VÂRSTA
EXPLANTULUI” ASUPRA FRECVENŢEI CALUSOGENEZEI LA
TRITICALE
Ciobanu Renata
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AȘM, Chişinău, Republica Moldova
În prezent, sunt actuale şi prioritare procedeele biotehnologice ale culturii de celule şi
ţesuturi in vitro, care oferă largi oportunităţi în soluţionarea obiectivelor strategice ale ameliorării plantelor de triticale şi a altor culturi cerealiere.În cultivarea cerealelor in condiţii in
vitro tradiţional se utilizează în calitate de explant embrionul imatur, datorită potenţialului
regenerativ înalt. Folosirea embrionului imatur ca explant pe lângă avantaje prezintă şi unele
dezavantaje, fiind determinate de faptul că, pentru creşterea plantulelor donor şi obţinerea
embrionilor imaturi este necesară o perioada îndelungatăde timp. În vederea soluţionării
acestui deziderat în ultimultimp tot mai mult a crescut interesul faţă de frunze, ca explant,
fiind o alternativă a embrionilor imaturi a cerealierelor.
În urma rezultatelor cercetărilor efectuate s-a constatat că, intensitatea sporită a calusogenezei, embriogenezei somatice şi regenerării plantulelor depinde de un şir de factori: genotip, originea explantului primar, condiţiile de cultivare şi compoziţia hormonală a mediului.
Unul din aspecte este studierea factorilor care influenţează direct procesul de formare a
calusului, având drept explant limbul foliar. Experienţele au constat în evidenţierea interacţiunii factorilor „genotip”-„vârsta explantului”.
În scopul cercetării asupra proceselor de calusogeneză s-au iniţiat culturi de calus din
explante de frunză şi rădăcină de la 8 genotipuri de triticale (Ingen 33, Ingen 35, Ingen
93, Polonez LT 76872, Rodlen, Colina, 188TR5021, CAD 2/917). Plantulele sterile au fost
cultivate pe mediul MS fără hormoni timp de 2-6 zile. Frunzele plantulelor sterile au fost
secţionate în dependenţă de lungimea frunzelor şi vârsta explantului de la 2 – 12 segmente
şi inoculate pe mediul de cultură pentru inducerea calusogenezei de la partea bazală spre cea
apicală. Pentru iniţierea calusului mediul optim s-a dovedit a fi mediul Murashige - Skoog
(1962) suplimentat cu 2,4D (2,5mg/l), kinetină (0,2mg/l). În etapa de inducere culturile au
fost ţinute la întuneric.
Începând cu primele zile de le inoculare s-au dus observaţii asupra iniţierii şi dezvoltării
calusului la nivelul explantelor cultivate. S-a constatat o diferenţiere în ceea ce priveşte procesul de formare a calusului. Astfel, în partea bazală s-a format calus la toate genotipurile,
constituind 70–89 %, indiferent de vârsta explantului. Cota maximă de formare a calusului
s-a atestat la segmentele bazale la a 2-a zi de cultivare. O diminuare a ratei de formare a calusului s-a atestat la a 4 şi a 6 zi de cultivare (50%). Calusul format fiind compact, gălbui cu mici
zone morfogene. Este important de menţionat că partea apicală a frunzei nu a format calus.
Analiza dispersională a rezultatelor obţinute, denotă o influenţă semnificativă P < 0,001
a vârstei explantului şi genotipului în stabilirea unui răspuns calusogenetic pozitiv. Frecvenţa calusogenezei pentru calusurile iniţiate din limb foliar prezentată în ordinea descreşterii
valorilor pentru genotipurile CAD 2/917, Colina, Ingen 35, Ingen 33, 188 TR 5021, Rodlen,
Ingen 93, LT 76872 au înregistrat respectiv: 89,12%, 81,32%, 80,67%, 80,37%, 80,19%,
74,91%, 72,74%, 69,56%,variind în funcţie de vârsta explantului. Aprecierea acţiunii factorilor primordiali (genotipul, vârsta explantului) şi interacţiunii acestor factori asupra frecvenţei
calusogenezei s-a efectuat conform schemei analizei dispersionale trifactoriale. S-au cercetat
576 combinaţii a câte 72 pentru cele 8 genotipuri; 192 pentru vârsta explantului (2, 4 şi a 6-a
zi de cultivare); 24 pentru interacţiunea „genotip”– „vârsta explantului”.
Conform datelor rezultă că, capacitatea de calusare la triticale este controlată în mare măsură de genotip şi vârsta explantului. Astfel în urma aplicării testului ANOVA constatăm că, genotipul, vârsta explantului cât şi interacţiunea lor a avut o influenţă semnificativă P < 0,05, P <
0,001 asupra frecvenţei inducerii calusului. Influenţa maximă de 70,64% a înregistrat-o vârsta
explantului, apoi genotipul cu 6,68% şi interacţiunea „genotip” – „vârsta explantului” de 0,94%.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ IN VITRO ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИУСТОЙЧИВЫХ ЛИНИЙ КУКУРУЗЫ
Кравченко А.Н., Клименко О.А.
Институт генетики и физиологии растений Академии Наук Молдовы, Кишинэу,
Республика Молдова
Изучение и оценка комплексной устойчивости к абиотическим стрессовым
факторам является важной и актуальной проблемой генетических исследований
кукурузы. Для получения экологически устойчивых линий весьма эффективным
подходом служат методы селекции invitro. Целью данного исследования являлось
изучение и оценка устойчивости некоторых генотипов кукурузы к фактору пониженной
температуры по признакам invitro. В качестве исходного материала для исследований
были использованы 14 инбредных линий кукурузы (Со125, 459, F2, A239, 092,
XL12, MK01, MK159, W47, P101, MK390, Mo17, B73, Rf7). Тканевые культуры были
инициированы из незрелых (12-13 дней) зародышей, используя метод Green, Phillips (1975) с некоторой модификацией. Экспланты культивировали на питательной
среде MS (Murashige, Skooge, 1962), дополненной 2,4-Д в концентрации 2 мг/л. Также
добавлялись сахароза (30 г/л) и L-пролин. Обработка пониженной положительной
температурой (+100С) проводилась на этапах каллусогенеза и соматического
эмбриогенеза. Длительность воздействия стрессового фактора составляла 24, 48
и 72 часа. Полученные данные обрабатывали дисперсионным и корреляционным
анализами.
Трехфакторный дисперсионный анализ признаков «частота соматического
эмбриогенеза» и «частота регенерации растений» выявил достоверное (Р<0,05)
влияние изучаемых факторов (генотип, этап обработки пониженной температурой,
длительность действия стрессового фактора), а также их взаимодействия на процессы
соматического эмбриогенеза и регенерации растений. Следует отметить, что частота
соматического эмбриогенеза в большей степени зависела от фактора «этап обработки
пониженной температурой». Зависимость изучаемых процессов от генотипа была
примерно одинаковой. В тоже время, фактор «длительность воздействия стресса»,
как и взаимодействие всех трех факторов достоверно влияли только на частоту
регенерации растений. Анализируя частоту образования соматических эмбриоидов
и растений -регенерантов в зависимости от генотипа, следует отметить, что самая
высокая частота соматического эмбриогенеза была у линий W47, Mo17 и XL12, хотя
частота регенерации у данных линий не превысила 30%. Корреляционный анализ
выявил наличие достоверных положительных корреляций между изучаемыми в
опыте признаками. Наибольший коэффициент корреляции был отмечен для признаков
«частота соматического эмбриогенеза в стрессовых условиях» и «устойчивость
эмбриогенного каллуса к стрессу». Также, первый из указанных выше признаков,
характеризовался хорошей положительной корреляцией с признаком «регенерация
растений после обработки эмбриогенного каллуса пониженными температурами»,
который в свою очередь положительно коррелировал с пятьюизучаемыми признаками.
Интересно отметить, что признак «частота каллусогенеза в нормальных условиях»
не коррелировал с признаком «частота каллусогенеза в стрессовых условиях». При
этом, между этими же признаками и признаками «частотасоматического эмбриогенеза
в нормальных условиях» и «частота регенерации растений в нормальных условиях»
достоверных корреляций выявлено не было.
Таким образом, можем предположить, что процесс каллусогенеза и процессы
соматического эмбриогенеза и регенерации растений детерминируются разными
генными комплексами.
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SISTEMELE IN VITRO, UN INSTRUMENT FACIL PENTRU
BIOCONSERVAREA LICHENILOR (LICHENOPHYTA), RESINTEZA
ARTIFICIALĂ ŞI EXPLOATAREA POTENŢIALULUI BIOTEHNOLOGIC
Cristian Diana, Brezeanu Aurelia
Institutul de Biologie, Bucureşti, România
Scopul cercetărilor noastre a fost elaborarea unor metodologii alternative de bioconservare, resinteză şi obţinere de biomasă cu un conţinut semnificativ de substanţe bioactive,
exploatabile biotehnologic folosind avantajele oferite de sistemele „in vitro”, multe dintre ele
fiind unice pentru licheni şi exercită acţiuni antimicrobiene şi/sau antitumorale (acidul usnic,
spre exemplu).
Speciile biologice folosite de noi drept modele experimentale au fost: Usnea barbata
(L.) Weber ex Wigg., Cetraria islandica (L.) Ach. şi Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. La baza
alegerii acestora au stat valoarea farmacodinamică şi/sau aromatică a metaboliţilor secundari
sintetizaţi de aceste specii; frecvenţa/abundenţa lor în lichenobiota României; polimorfismul
celor trei specii; absenţa unor investigaţii de acest gen pe plan naţional.
S-a testat o paletă largă de medii de cultură (sintetice şi naturale, organice şi minerale,
lichide şi solide) dintre care au fost selectate şi utilizate următoarele: Agar-apă 2% (WA2)
(Yamamoto & colab., 1985); Extract de malţ - extract de drojdie (MY/MEYE) (Ahmadjian,1961); Bazal Bold (BBM) (Deason. & Bold, 1960); Mediul nutritiv organic Trebouxia
(TONM) (Ahmadjian, 1967); Murashige & Scoog - modificat (MSM) (Murashige & Scoog,
1962); BBM cu extract de sol (Ahmadjian, 1993); Honegger (Honegger, 1993); Honegger cu
Gelrite; Knop, etc.
Izolarea fotobionţilor lichenici s-a realizat utilizând metoda culturii fragmentelor de tal
şi metoda centrifugării (Yamamoto & colab., 2002). Pentru obţinerea de culturi axenice de
fotobiont au fost folosite cinci medii de cultură şi anume: BBM, BBM-modificat, TONM, extract de cortex de larice şi de sol pe care au fost transferate colonii fotobiontice necontaminate. Pentruizolarea micobionţilor lichenici s-au folosit două surse: culturi de explante taline şi
ascospori (în cazul celor fertile). Culturile de explante taline au fost folosite ca sursă de inocul numai în cazul speciei Cetraria islandica, datorită sterilităţii acesteia. În cazul celorlalte
două specii - Usnea barbata şi Xanthoria parietina, graţie fertilităţii acestoraca sursă de inocul s-au folosit sporii, dispersaţi direct din apotecii pe suprafaţa unuia din mediile de cultură
MEYE (recomandat de Ahmadjian, 1967) sau MLB (recomandat de Lilly & Barnett, 1951).
Monitorizarea evoluţiei culturilor s-a realizat prin analize macroscopice şi microscopice (fotonice şi electronice), periodice. Preparatelepentru microscopia fotonică au fost realizate urmând tehnica includerii în parafină şi tehnica squash, iar pentru microscopia electronică
tehnica ultrasecţionării (includerii în răşini sintetice – Epon-812). Preparatele fotonice au
fost vizionate la un microscop “Ergawal” inclusiv în contrast de fază, iar cele electronice
la un TEM “Philips-200”. Pentru identificarea şi cuantificarea chemosindroamelor probelor
biologice obţinute prin culturi “in vitro”, axenice, simbiotice şi aposimbiotice, au fost utilizate: metoda cromatografiei în strat subţire şi metoda spectrofotometrică în diverse variante
promovate de literatura de specialitate (Culberson & Ahmadjian, 1980; Crittenden & Porter,
1991 etc.).
Experimentele noastre ne-au permis să apreciem că sistemul experimental utilizat de
noi nu induce modificari severe ale structurii interne şi capacităţii biosintetice a metaboliţilor secundari ai celulelor. Metodologia elaborată de noi poate reprezenta o alternativă
promiţătoare de obţinere de biomasă lichenică de interes biotehnologic şi ar putea fi adaptată
cu succes şi la alte specii importante prezentând prin aceasta un interes socioeconomic deosebit.
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ASPECTUL MORFOLOGIC AL SOMACLONELOR (SC0-SC2) DE ORZ
DE PRIMĂVARĂ REGENERATE DE LA DONATORI SUPUŞI ACŢIUNII
INFECŢIEI VIRALE ŞI RADIAŢIEI GAMA
Grigorov Tatiana
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Îmbinarea variabilităţii somaclonale, caracteristică regeneranţilor obţinuţi prin cultura
de calus cu factorii biotici şi fizici permite sporirea frecvenţei şi lărgirea spectrului de variaţii
genetice la plante. Astfel, utilizarea razelor gama drept modificatori genetici tradiţionali şi a
infecţiei virale în calitate de sursă de destabilizare a materialului genetic şi sporire a variabilităţii, în complex cu cultura in vitro, contribuie la mărirea posibilităţii de a obţine noi caractere
valoroase ce se transmit generaţiilor ulterioare de plante. Folosirea acestor factori mutageni
în calitate de inductori ai diversităţii plantelor este demonstrată de mai mulţi cercetători. Scopul prezentei lucrări este evaluarea aspectului morfologic al somaclonelor (SC0-SC2) de orz
de primăvară regenerate de la donatori supuşi acţiunii virusului mozaicului dungat al orzului
(VMDO, Barley Stripe Mosaic Virus) şi radiaţiei gama.
Somaclonele (SC0) analizate au fost obţinute din embrioni imaturi prelevaţi de la 3
soiuri de orz de primăvară: Sonor, Unirea, Galactic, seminţele cărora au fost supuse iradierii
gama cu dozele de 100, 150, 250 Gy la instalaţia gama RXM-V-20, sursa radiaţiilor - 60Co,
0,16gr/sec. Plantulele ulterior obţinute în faza de 2-3 frunzuliţe au fost infectate cu VMDO.
În calitate de martor au servit plantele sănătoase, obţinute din seminţe neiradiate. Regeneranţii au fost obţinuţi prin morfogeneză indirectă pe medii de cultură de iniţiere, menţinere şi
regenerare optimizate pentru soiurile respective. În calitate de substrat nutritiv de bază a servit mediul Murashige-Skoog (1962) suplimentat cu diferite balanţe hormonale. Somaclonele
au fost transferate în substrat sol în camera de aclimatizare în condiţii controlate de lumină şi
temperatură. Clonele ce s-au acomodat la condiţii ex vitro au fost transferate în seră. Pentru
obţinerea somaclonelor (SC1-SC2) au fost semănate seminţele regeneranţilor cu variaţii morfologice evidenţiate în rezultatul evaluării aspectului fiecărei somaclone în parte.
Examinarea aspectului morfologic al somaclonelor a evidenţiat un spectru larg de
schimbări în structura paiului, frunzelor şi spicului. La regeneranţii (SC0) au fost relevate
modificări cu fluctuaţii largi în aspectul morfologic al paiului şi frunzelor ceea ce nu s-au
depistat la somaclonele (SC1-SC2). Astfel, numărul de internoduri a atins valorile de 3-8
internoduri per plantă în comparaţie cu plantele obţinute din seminţe, la care acest indice
variază în limite mici şi este de 5-6 internoduri. Distanţa mică dintre internoduri şi numărul
mare de noduri au modificat portul plantei de la erect la semi-culcat. Particularităţile morfologice ale frunzelor au contribuit la schimbarea aspectului general al plantelor la care au fost
evidenţiate: frunze foarte scurte, unite la bază, de forma unui tub, frunze cu teaca desprinsă
de pai, dispuse paralel aproape una faţă de cealaltă, frunze ce pornesc câte 2-5 de la fiecare
nod al tulpinii. Diverse variaţii morfologice au fost evidenţiate şi în structura inflorescenţei şi
anume: spic bi-, trifurcat, ramificat; cu trei rînduri de spiculeţe fertile, cu trei spiculeţe laterale sterile, cu un spiculeţ lateral fertil, dispunerea opusă a spiculeţelor în spic, spic compact,
poziţie puternic divergentă a spiculeţelor în spic, spic cu spiculeţe bi-, tri- aristate, cu ariste
groase, ondulate, spice sterile, pai cu două spice. Unele din schimbările morfologice ale spicului au fost evidenţiate şi în generaţiile ulterioare.
Evaluarea variaţiilor somaclonale la regeneranţii obţinuţi de la plantele virozate şi iradiate a atestat lărgirea spectrului de variaţii morfologice faţă de regeneranţii obţinuţi de la
plantele sănătoase. Spectrul de variaţii morfologice a fost dependent de genotipul plantei şi
de acţiunea factorilor mutageni aplicaţi.
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EVALUAREA INDICILOR CITOGENETICI LA CELULELE CALUSALE
OBŢINUTE DIN EMBRIONII IMATURI DE ORZ DE PRIMĂVARĂ
Grigorov Tatiana, Artemi Cristina
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Mutaţiile apărute în cultura de celule şi ţesuturi pot avea origine diferită şi cuprinde
un spectru variat de restructurări cromozomiale, similare celor induse de factorii fizici şi
chimici. Ţesutul calusal obţinut din embrionii imaturi de orz de primăvară reprezintă o sursă
de variaţii, fiind caracterizat prin instabilitatea genomului celulelor şi eterogenitate genetică.
Evaluarea indicilor citogenetici la celulele calusale, în cercetările noastre, implică evidenţa
cotei celulelor cu aberaţii cromozomiale şi stabilirea spectrului de mutaţii la orzul de primăvară.
Celulele calusale au fost obţinute din embrionii imaturi (1-2mm) de orz de primăvară
prelevaţi de la soiurile Galactic şi Sonor. Pentru inducerea calusogenezei embrionii au fost
inoculaţi pe mediul de iniţiere Murashige-Skoog (1962) suplimentat cu CuSO4 (1,25 mg/l),
hidrolizat de cazeină (1 g/l), m-Inositol (250 mg/l), tiamin-HCl (1 mg/l), 2,4-D (3 mg/l),
zaharoză (20 g/l), аgar (7 g/l), рН 5,8. Explantele au fost cultivate la întuneric în camera
de cultură la temperatura 25±20C timp de 4 săptămâni. Iniţierea calusului a fost observată
la a 2-3 zi de cultivare. Calusul obţinut a fost fixat în soluţie de alcool – acid acetic glacial
(3:1), la diferite termene de cultivare (2, 4 şi 8 zile). Probele de calus au fost supuse tratării
cu soluţie de alaun (7%), hidrolizei şi macerării preventive cu pectinază (0,5%). Colorarea
celulelor calusale a fost efectuată în soluţie carmin-acetic (2%) timp de 24 ore. Determinarea
cotei celulelor cu aberaţii în metafaza, anafaza, telofaza diviziunii mitotice şi stabilirea spectrului de mutaţii a fost realizată în rezultatul analizei preparatelor temporare la microscopul
EUROMEX Fe 2025.
Drept martor au servit celulele meristematice din rădăcinile prelevate de la seminţele germinate de orz de primăvară, soiurile Galactic şi Sonor. Fixarea, macerarea, colorarea
probelor a fost efectuată conform metodicii descrise anterior. Pentru analiza citologică a
celulelor calusale obţinute din embrionii imaturi de orz de primăvarăau fost evaluate 34 mostre de calus fixate la diferite termene de cultivare (48, 96, 192 ore) de la începutul iniţierii
calusogenezei. Numărul maxim de celule calusale în diviziune mitotică au fost evidenţiate la
probele de calus fixate la 96 şi 192 ore.
În rezultatul examinării a 10672 de celule meristematice şi 6303 de celule calusale, a
fost stabilită cota celulelor cu aberaţii care reprezintă procentul celulelor cu aberaţii raportat
la totalul celulelor studiate în metafaza, anafaza şi telofaza diviziunii mitotice la varianta dată.
Numărul celulelor cu aberaţii cromozomiale în celulele calusale la soiul Galactic a constituit
84,44%, pe când la varianta martor acest indice este de doar 0,09%, ceea ce demonstrează
aportul culturii in vitro în inducerea mutaţiilor. La soiul Sonor acest indice atinge valoarea de
7,14% în comparaţie cu controlul pentru care nu au fost depistate aberaţii. Printre anomaliile
evidenţiate au fost observate mutaţii genomice (celule poliploide, aneuploide, polinucleate)
şi aberaţii cromozomiale (fragmente şi punţi cromatidice).
Spectrul de aberaţii reprezintă numărul unui anumit tip de restructurare evidenţiat la
fiecare 100 celule studiate în metafaza, anafaza sau telofaza mitotică. Astfel, celulele poliploide constituie 82,22% (s. Galactic); celulele aneuploide şi polinucleate - 1,78 % (s. Sonor);
celulele cu fragmente cromozomiale (s. Sonor) şi punţi cromatidice (s. Galactic) reprezintă
1,78 şi respectiv 2,2%. S-a stabilit, că efectul citogenetic al culturii in vitro este dependent
prioritar de genotip. Condiţiile in vitro au favorizat creşterea cotei de celule cu aberaţii şi inducerea mutaţiilor genomice şi cromozomiale, unde prevalează anomaliile genomice. Datele
prezentate indică despre faptul, că de rând cu factorii mutageni clasici, cultura de ţesuturi
reprezintă o sursă de variaţii genetice şi epigenetice, oferind posibilitatea de a lărgi spectrul
de aberaţii, micşorând timpul de selectare a variantelor cu schimbări a genomului celular.
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PARTICULARITĂŢILE CALUSOGENEZEI A DIFERITOR EXPLANTE
DE ORZ DE PRIMĂVARĂ
Grigorov Tatiana, Rotaru P.
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Particularităţile diferenţierii celulelor explantului şi calusogeneza depind de proprietăţile genotipice, fiind influenţate şi de factorii epigenetici ai componenţilor tisulari. Conform
datelor din literatură capacitatea de generare a calusului este în mare măsură dependentă de
genotipul plantei.
Reieşind din cele expuse ne-am propus drept scop analiza particularităţilor calusogenezei a diferitor explante de orz de primăvară (soiurile Galactic şi Sonor). Culturile de calus
au fost iniţiate din embrioni maturi, coleoptil, frunzuliţe şi rădăciniţe prelevate de la plantele
respective, în condiţii aseptice şi cultivate pe medii nutritive specifice fiecărui tip de explant.
Şaizeci de embrioni maturi au fost cultivaţi pe două medii de cultivare: mediu nutritiv preconizat pentru iniţierea procesului de calusogeneză şi mediu de cultură pentru regenerarea
directă a plantulelor, cu scopul de a obţine explante de coleoptil, frunzuliţe şi rădăciniţe. În
calitate de substrat nutritiv de bază aservit mediul MS (Murashige&Skoog,1962), modificat
şi suplimentat cu CuSO4 - 1,25 mg/l, B1 - 1mg/l, myoinositol - 250mg/l, glicina - 2mg/l, hidrolizat de cazeină - 1g/l, zaharoză - 20g/l, agent de solidificare a mediului de cultură: agar
- 7g/l, pH 5,8. Mediul prevăzut pentru iniţiere de calus a fost completat cu auxina 2,4 D - 3
mg/l. La a doua zi de cultivare s-a observat iniţierea proceselor de calusogeneză în condiţii de
întuneric şi regenerare în condiţii de lumină. Au fost testate patru variante de medii nutritive
de iniţiere a calusului din explantele de coleoptil, frunzuliţe, rădăciniţe şi alese două medii
optime, suplimentate cu diferite balanţe hormonale, vitamine, aminoacizi, zaharuri şi agenţi
de solidificare a mediului de cultură. Explantele de coleoptil şi frunzuliţe prelevate la a 4-a
zi de cultivare au fost fragmentate în părţi mici (4-5mm) de la bază spre vârf şi inoculate
vertical, cu capătul tăiat în mediu de cultură specific. Rădăciniţile de 1cm au fost împărţite în
bucăţele de 4-5 mm şi inoculate orizontal pe substratul nutritiv ales.
Iniţieri de calus au fost evidenţiate la toate explantele inoculate, dar cu potenţial calusogenetic diferit. Capacitate maximă de a forma calus a fost observată la explantele de embrioni
maturi, micşorându-se la explantele de rădăciniţe, coleoptil, fiind minimă la frunzuliţe. Potenţialul diferitor tipuri de explante de a forma calus este dependentă de genotip, mediul de
cultivare şi poziţia explantului pe substrat nutritiv.
Evaluarea aspectului calusului format din diferite explante de orz de primăvară a remarcat diferenţe în morfologia acestuia în dependenţă de explant. Astfel, explantele de embrioni
maturi au format trei tipuri de calus: 1) calus moale, apos, semitransparent, de culoare albă,
cu zone tari, compacte; 2) calus tare, uscat, netransparent, compact, de culoare alb-gălbuie
cu zone morfogene; 3) calus tare, uscat, opac, globular, fărâmicios, de culoare alb-gălbuie,
nemorfogen, cu proprietate de proliferare intensivă. Explantele de rădăciniţă au format calus
moale, apos, lucid, alcătuit din sectoare celulare foarte mici de 1 mm, care la atingere se desprind foarte uşor de la masa calusală. Acest tip de calus fiind transferat pe mediu de menţinere
are tendinţa de a forma rădăciniţe verzi. Fragmentele de coleoptil au generat două tipuri de
calus: 1) moale, apos, semitransparent, de culoare alb–gălbuie, compact; 2) tare, uscat, opac,
de culoare albă, compact. Aceste tipuri de calus formează conglomerate celulare de 2-4 mm,
care la atingere se separă greu de la masa calusală. Fragmentele de frunzuliţe au iniţiat calus
tare, apos, netransparent, alb-gălbui, compact, alcătuit din conglomerate de 5-6 mm, strâns
asociate între ele. Unele calusuri inoculate pe mediul de menţinere au format embriozi, la
diferite stadii de dezvoltare, ceea ce nu s-a observat la celelalte explante.
Calusogeneza din diferite explante vegetale oferă posibilitatea de a induce noi modificări stabile şi are la bază factori epigenetici. Originea diferită a celulelor calusale este cauza
eterogenităţii ţesutului calusal ce poate fi transmisă generaţiilor ulterioare.
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POSIBILITĂŢI DE CULTIVARE A UNOR PLANTE MEDICINALE ÎN
CONDIŢII IN VITRO
Leşanu M.1, Perciuleac Ludmila2
Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova; 2 Universitatea de Stat
de Medicină şi Farmacie “NicolaeTestemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova

1

Biotehnologiile vegetale ce au la baza sa culturile de celule şi ţesuturi in vitro se caracterizează prin implicaţii economice şi sociale de o semnificaţie deosebită, fapt pentru care numeroase ţări depun eforturi considerabile pentru aplicarea lor în soluţionarea diferitor probleme (Altman A., Hasegawa P.M, 2012; Geetha S. et al., 2012). Culturile de celule şi ţesuturi
vegetale izolate şi-au demonstrat deja la scară largă în diferite ţări eficacitatea sa în obţinerea
biomasei calusale şi a metaboliţilor secundari din plantele medicinale.
Investigaţiile ştiinţifice au fost realizate pe diferite genotipuri: Mentha piperita L., Satureja montana L., Glycyrrhiza glabra L., Salvia officinalis L., Echinocea purpurea L.Moench.
Metodele de prelevare, inoculare şi cultivare in vitro au fost cele tradiţionale (Kalinin
F.L. et al., 1980). Ca substrat nutritiv de bază a servit mediul MS (Murashige, Skoog, 1962),
modificat după concentraţia reglatorilor de creştere. În calitate de explante primare s-au utilizat segmentele de tulpină, frunză, peţiol, mugurii adventivi şi apicali, calusul. Materialul
inoculat în condiţii aseptice se transfera în camera de cultivare la un regim specific plantelor
investigate.
Celulele vegetale pot sintetiza în condiţii in vitro diferiţi metaboliţi caracteristici ţesuturilor vegetale ale plantelor mature: alcaloizi, tanine, fenoli, antociane, uleiuri, steroizi,
glicozide, caroteni, preparate antibacteriene şi antivirale, etc. Obţinerea industrială a metaboliţilor secundari din biomasa calusală prezintă un interes economic major, chiar dacă deseori
concentraţia metaboliţilor in vitro este mai mică decât in vivo. Utilizarea în acest scop a biotehnologiilor vegetale ar permite înlăturarea unor dificultăţi ce ţin de scăderea substanţială a
resurselor vegetale, exploatarea lor neraţională şiînlăturarea impedimentelor de ordin tehnic
sau economic în cultivarea plantelor.
În procesul de cultivare in vitro al plantelor au fost realizate observări şi analize în
vederea evidenţierii particularităţilor proliferării celulare, intensităţii acumulării biomasei calusale şi regenerării plantulelor. Ca rezultat, au fost selectate medii nutritive optimale pentru
genotipurile investigate. Culturile izolate a genotipurilor investigate necesitau prezenţa în
mediul nutritiv de BAP într-o concentraţie de 1,0 – 3,0 mg/l şi a AIA într-o concentraţie de
0,5 – 3,0 mg/l. Pentru unele genotipuri (G. glabra L., S.officinalis L.,) mediul nutritiv trebuia
suplimentat cu 2,0 mg/l chinetină, iar altele (M. piperita L., E. purpurea L.Moench) necesitau suplimentar de 1,0 – 3,0 mg/l 2,4-D. De menţionat, că culturile izolate mai aveau nevoie
de prezenţa a 20,0 – 30,0 g/l de zaharoză.
E cunoscut faptul, că la nivelul culturilor in vitro deseori se depistează o eterogenitate
atât după cantitatea, cât şi după natura metaboliţilor secundari. Analiza biochimică a calusului de mentă, obţinut în cadrul experimentelor noastre, a confirmat prezenţa uleiului eteric.
Conţinutul de ulei eteric din biomasa calusală era aproape similar celui din plantele iniţiale.
Drept componenţi de bază serveau alcoolul mentol, cetona menton şi izomerii lor.
În acelaşi timp, de rând cu componenţii de bază (mentol, izomentol, menton, izomenton, metilacetat, pulegon, piperiton), în biomasa calusală au fost depistaţi şi compuşi auxiliari
(limonen, cineol). Concentraţiile sporite ale unor metaboliţi în culturile de ţesuturi izolate
de mentă (pulegon, piperiton), care reprezintă predecesori ai mentonului şi mentolului, ne
permit concluzia că în rezultatul prelevări explantului primar şi inoculării lui in vitro are loc
inhibiţia proceselor de biosinteză a mentonului şi mentolului.
Investigaţiile realizate permit valorificarea biotehnologiilor de cultivare in vitro a unor
specii valoroase de plante medicinale, utilizate drept surse de principii active pentru industria
farmaceutică.
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VARIABILITATEA CARACTERELOR VALOROASE LA SOIA ÎN
REZULTATUL MUTAGENEZEI INDUSE
Malii Aliona
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Sarcina agriculturii este din ce în ce mai grea datorită faptului că trebuie să asigure satisfacerea cererilor unui consum de hrană din ce în ce mai ridicat. În condiţiile în care suprafeţele agricole scad ca urmare a activităţii agrare şi defavorabile a omului asupra ecosistemului,
este necesar de menţionat faptul ca siguranţa alimentară a populaţiei globului, dar şi a ţării
noastre depinde de aplicarea unei agriculturi raţionale, în care toate verigile tehnologice trebuie aplicate corect şi riguros. Calea cea mai eficientă pentru asigurarea resurselor de hrană
ale omenirii este creşterea producţiei şi calitatea lor la hectar pe actualele suprafeţe de teren
arabil. Noţiunea de calitate a produselor agricole face obiectul de cercetare în ultimele două
decenii, în toate ţările, din ce în ce mai des. Din această cauză oamenii de ştiinţă au scopul
de a efectua cercetări ştiinţifice pentru a crea soiuri precoce, cu o productivitate alimentară şi
furajeră înaltă, rezistenţă majoră la boli, vătămători, secetă şi a îmbunătăţi calitatea soiurilor
existente.
În cercetările noastre, ca obiect de studiu a fost utilizată cultura soia. Se cunoaşte
că soia este una dintre cele mai vechi plante de cultură, care face parte din grupa leguminoaselor pentru boabe, a căror caracteristică principală în primul rând este conţinutul ridicat al
boabelor în substanţe proteice superioare din punct de vedere calitativ al proteinelor de cereale şi grăsimi. În al doilea rând, soia are o importanţă fitotehnică prin simbioza cu bacteriile
fixatoare de azot din genul Rhisobium contribuind la creşterea fertilităţii solului astfel încât în
agricultura biologică fiind posibilă reducerea însemnată a îngrăşămintelor cu azot, prin care
se poate evita poluarea cu nitraţi ai pânzei de apă freatică, dar în acelaşi timp şi realizarea
unor economii de energie convenţională, fiind cunoscut faptul că îngrăşămintele cu azot sunt
energofage. În experienţele efectuate în cadrul Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM a fost utilizată mutageneza indusă cu razele gamma la cultura de soia, obţinânduse generaţiile M3 – M6 (2012). În rezultatul efectuării observărilor fenologice pe parcursul
perioadei de vegetaţie şi analizei de laborator după recoltare s-au selectat forme mutante
din generaţiile M4– M6 care s-au evidenţiat de martor după următoarele caractere, ca: durata
perioadei de vegetaţie (115-125), înălţimea plantei (37.2-58.4 cm), numărul de lăstari (1-3),
numărul de internoduri (9-13), masa 1000 boabe (105.57- 135.5 g), forma boabelor (ovale
sferice , ovale alungite) şi culoarea boabelor (galben, galben-palid, galben cu nuanţă bej şi
galben cu nuanţă negru). Cele mai evidente deosebiri între formele selectate au fost observate
spre sfârşitul perioadei de vegetaţie, cînd diferenţele de decurgere a principalelor procese de
creştere şi dezvoltare se puteau observa vizual, prin contrastul între forme după înălţimea lor,
talia plantei, culoarea plantelor, care se aflau la diferite etape de maturizare. Este necesar de
remarcat faptul că caracterele cantitative şi calitative la soia ca şi la toate culturile agricole
depind în mare măsură de condiţiile climaterice ale anului şi se caracterizează printr-o anumită variabilitate genotipică specifică pentru fiecare formă în parte.
Deci, în rezultatul utilizării mutagenezei experimentale induse cu gamma raze la
soia în generaţiile M3 – M6 au fost obţinute forme mutante cu un spectru larg de variabilitate
a caracterelor valoroase comparativ cu martorul: precocitate, talia plantelor, numărul de ramificaţii, înălţimea de inserţie a primei păstăi, numărul de păstăi, numărul de boabe în păstăi,
forma şi culoarea lor. Formele mutante obţinute cu astfel de caractere prezintă un material
iniţial preţios şi important în ameliorarea culturii de soia pentru Republica Moldova.
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CALLUS INDUCTION AND PLANT REGENERATION FROM DIFFERENT
EXPLANTS OF KIWIFRUIT (ACTINIDIA CHINENSIS PLANCH)
Romanciuc Gabriela
The Institute of Genetics and Plant Physiology of the ASM, Chisinau, Republic of Moldova
Kiwifruit (Actinidia chinensis Planch) is a dioecious woody species originated from
China and introduced in New Zeeland in the beginning of the century. Nowadays kiwifruit
is an important crop plant around the world. The increasing interest in kiwifruit has been
followed by increased research on this plant. For commercialization of this crop throughout
the year and to meet the growing demand for fruit in vitro culture techniques are being used
as alternative method for propagation in many countries.
In this study, an efficient procedure was developed for callus induction and regeneration of kiwifruit, using different organs as well as leaf blades, petiolesand stem under in
vitro conditions. For this purpose the different medium (MS-Murashige-Skoog, 1962; S 2,5 Standardi A. 1983; B5 - Gamborg, 1968) were tested. Effects over the morphogenic capacity
of the explants were tested using different auxin (IBA, ANA, 2,4-D) cytokinin (BAP and
zeatine) and gibberellins (GA3) concentrations.
The leaf explants, petiol and stem were used to initiate callus formation. The first seven
days explants were kept in the dark and then transferred in the culture room. The cultures
were incubated at a temperature of 24±1°C under 16-h photoperiod with illumination by
white fluorescent light with an intensity of 2000. The callus formation started about two
weeks after inoculation. Callus induction was optimum on the S 2,5 medium in the presence
of the 0,2mg/l ANA and 1,0 mg/l zeatine for all types of explants. The frequency of callus
derived from petiole (81,48%) was higher than those from leaf blades (69,46%). Two types
of callus were distinguished: morphogenetic and nonmorphogenic. They differed not only in
their capacity for organ formation, but also in their structure, appearance and morphology.
Histological studies of calli segments confirmed this fact. The use of zeatin+auxin combination seems to be very effective in the culture medium for callus induction and followed by
shoots regeneration.
Organogenesis in vitro depends on the application of phytohormones and also on the
ability of the tissues to respond to these hormonal changes during culture. Specifically, the
presence of auxins and cytokinins is necessary for indirect organogenesis. After 3-4 month
of cultivation callus were subcultured into regeneration medium. The first shoot formation
was appeared in S 2,5medium containing 1,0 mg/l BAP and 1,0 mg/l GA3. This medium is
considered to be more effective for shoot formation and plant regeneration. Organogenetic
capacity was varied in very large limits depending especially on type of explants, culture
media and hormonal composition.
Histological examination revealed the presence of meristematic centers in morphologic
callus after one month of culture on regeneration medium. These centers consisted of meristematic cells with regeneration ability. Cells with numerous starch grains were presented adjacent to these centers. Transferring regenerated shoots without roots to new rooting medium
produced whole fertile plants.
To induce rooting, have been used more possibilities. Firstly, shoots 4-5 cm long were
excised from the callus and the cut end was placed in MS rooting media in the presence of
BAP and IBA. In other case for root induction was used ¼ MS liquid medium added with
only IBA.Finally, excised shoots were soaked in a solution of IBA (750 mg/l) during the 10
şi 15 seconds.The best root formation was atested on the MS medium withBAP and IBA.
In conclusion is important to note that leaf and petioles explants offer the possibility
to produce plants through indirect organogenesis of kiwifruit, after intensive proliferation of
callus. The obtained results reaffirm the fact that the Actinidia chinensis show a good organogenetic capacity that varies depending on the type of explant, hormonal balance and the
culture medium.
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INDUCEREA CALUSOGENEZEI ŞI MORFOGENEZEI DIN
FRUNZULIȚE LA TRITICALE ŞI GRÂU
Smerea Svetlana
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AȘM, Chişinău, Republica Moldova
Scopul lucrării constă în evaluarea particularităților calusogenezei şi morfogenezei induse in vitro din frunzulițe la triticale (soiul Ingen 93) şi grâul dur de toamnă (soiul Hordeiforme 335). În urma optimizării tehnicii de sterilizare a explantelor cu soluții de TWEEN
20 și hipoclorit de sodiu, embrionii au fost excizați de pe cariopsă şi inoculați pe medii nutritive pentru inducerea regenerărilor directe. După 2-4 zile de cultură în regim controlat de
temperatură și lumină frunzulițele cu lungimi cuprinse între 0,4-3,0cm au fost fragmentate
şi inoculate pe medii de inducere a calusogenezei cu baza minerală după Murashige&Skoog
(1962) și adiționări: 1) acid 2,4 diclorfenoxiacetic, nitrat de argint, asparagină; 2) picloram
în combinație cu thidiazuron. Calusurile morfogene au fost subcultivate pe medii de regenerare cu suplimentări de zeatină, acid indolil acetic, acid indolil butiric, nitrat de argint în
diverse combinații și concenrtații, iar creșterea ulterioară a plantulelor obținute in vitro a fost
efectuată pe mediul Murashige&Skoog (1962) cu sau fără adaos de acid naftil acetic, până la
transferul în substrat sol.
Observațiile efectuate în primele 2-3 zile de cultură denotă că, capacitatea germinativă
a boabelor este foarte înaltă (90-95%) și în funcție de tehnicile de sterilizare a embrionului
după excizarea de pe cariopsă, germinarea a fost puțin reprimată în cazul neînlăturării dezinfectantului, care a avut un efect ușor inhibitor. Inițierea calusului primar a fost atestată după
7-8 zile de cultură pe ambele medii, doar de la partea bazală a frunzulițelor. Pe parcursul a 3
săptămâni au fost atestate inițieri nesemnificative și de la partea apicală a frunzulițelor, fapt
care a redus rata medie a explantelor cu răspuns calusogenetic pozitiv.
Cota explantelor cu răspuns la triticale a constituit 41,72±3,34 % și a cuprins valori între
0 și 75%. Analiza corelațională efectuată între dependența frecvenței calusogenezei de lungimea frunzulițelor a stabilit o corelare liniară puternică negativă (r=-0,76). Astfel, frunzulițele
mai mici (0,4-1,5cm) au un potențial calusogenetic mai înalt, iar 57,73% din variațiile
frecvenței calusogenezei sunt determinate de oscilațiile valorilor lungimii frunzuliței. Analiza regresională atestă că, de-a lungul dreptei de regresie diferențele sunt semnificative la
nivel de 99,9%. În cazul explantelor inoculate la grâu răspunsul calusogenetic pozitiv a constituit 24,33±4,64 % cu valori cuprinse între 0 și 100%. Stabilirea unei corelații liniare medie
negativă (r=-0,38) denotă că, doar 14,80% din variațiile frecvenței calusogenezei sunt determinate de oscilațiile valorilor lungimii frunzuliței. Analiza regresională atestă că, de-a lungul
dreptei de regresie diferențele sunt semnificative în intervalul de confidență 90%.
Analiza dispersională bifactorială a datelor a pus în evidență ca, frecvența calusogenezei este influențată semnificativ la nivel de 99% de lungimea frunzulițelor în momentul
inoculării, în timp ce mediul nutritiv nu prezintă valori semnificative. Puterea de influență a
acestui factor constituie 86,46% pentru explantele de triticale și 80,09% la grâu. Prin urmare,
în scopul obținerii unui răspuns proliferativ frunzulițele trebuie excizate la a 2-a – 3-a zi de
cultură in vitro a embrionilor maturi. Calusurile au fost subcultivate la fiecare 3 săptămâni pe
medii nutritive proaspete, iar cele ce prezentau zone morfogene au fost transferate pe medii
de regenerare, cu menținerea termenului de cultivare între pasaje. De menționat ca, morfogeneza indusă in vitro la calusurile de triticale și grâu, a evoluat atât calea embriogenezei
cât și a organogenezei somatice și au fost obținute în medie la triticale 1,82 plante/ explant,
iar la grâu - 2 plante/explant. Plantulele obținute in vitro au fost cultivate pe medii lipsite de
hormoni pentru dezvoltarea sistemului radicular. În concluzie, a fost elaborat protocolul de
lucru pentru obținerea regeneranților in vitro prin cultura de calus din frunzuliță aseptică la
triticale (s.Ingen 93) și grâul dur de toamnă (s.Hordeiforme 335).
Rezultatele prezentate fac parte dintr-un ciclu de cercetări complexe realizare în colaborare cu laboratorul Bioenergetică sub conducerea membrului corespondent N.Balaur.
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ACŢIUNEA INFECŢIEI VIRALE ŞI A RAZELOR GAMA ASUPRA
CULTURII IN VITRO LA GRÂUL DE PRIMĂVARĂ
Smerea Svetlana
Institutul de Genetică și Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
În scopul cercetării impactului virusurilor fitopatogene și a razelor gama au fost inițiate
culturi de calus din embrioni maturi și imaturi la grâul dur de primăvară (s.Arnăut 7) de la
plantele supuse acțiunii complexe sau/și separate a virusului mozaicului dungat al orzului și
razelor gama cu dozele 100Gy și 150Gy. De menționat, că în urma inoculării ambelor tipuri
de explante, a fost stabilită o rată înaltă de contaminare a materialului, cauzată de infecția
internă a endospermului, care rezidă din condițiile de cultivare a plantelor în condiții de
câmp. În urma ajustării tehnicii de sterilizare a explantelor a fost elaborat un procedeu de
micşorare a contaminărilor in vitro, ce cuprinde excizarea embrionului sub lupa binocular și
sterilizarea lui suplimentară, asigurând reducerea cotei explantelor cu contaminări de la 7075 % la 15%. Observațiile efectuate în primele 2-3 zile de cultură a embrionilor maturi, în
condiții de întuneric și regim controlat de temperatură, denotă că, de rând cu primele inițieri
de calus a fost atestată și regenerarea directă. Prelucrarea datelor pune în evidență impactul
acțiunii separate a infecţiei virale și razelor gama, manifestat prin reducerea semnificativă
a regenerărilor directe, în timp ce utilizarea complexă a acestor factori a sporit rata regenerărilor până la 93,75% comparativ cu martorul (30%). Subcultivarea repetată a explantelor
cu răspuns calusogenetic pozitiv pe medii proaspete, a permis proliferarea masei calusale în
proporție de 4,46-81,43% în funcție de varianta analizată. În acelaşi timp, nu a fost posibilă
regenerarea plantulelor prin culturile de calus inițiate din lotul experimental virus+radiație,
fapt ce este cauzat nu doar de impactul factorilor utilizați în complex cu cultura in vitro, dar şi
de activitatea non-morfogenă a calusurilor, provocată probabil de incompatibilitatea mediilor
de regenerare cu cele de menținere. Frecvența de regenerare a plantulelor a scăzut până la
1,78 % pentru varianta radiație 100Gy și 3,28% pentru varianta virus, față de lotul martor
care a înregistrat 7,69%. În cazul inoculării embrionilor imaturi, s-a dus evidența inclusiv a
spicelor din care au fost prelevați embrionii. A fost lărgit spectrul auxinelor și citokininelor
utilizate în diferite combinații și concentrații în scopul asigurării balanței hormonale pentru
inițierea calusului, proliferarea și inducerea proceselor morfogenetice. În afară de fitohormonii clasici (acid 2,4 diclorfenoxiacetic, kinetina, acid indolil acetic, 6-benzilaminopurină) au
fost experimentate variante de mediu cu suplimentări de picloram, dicamba și thidiazuron.
Cercetările efectuate au pus în evidență un diapazon larg al cotei explantelor cu răspuns pozitiv pentru toate variantele de explante și medii de cultură, evidențiindu-se rolul primordial
al spicului donator de explante. De menționat, că cultivarea explantelor cu răspuns pozitiv
pe mediul suplimentat cu thidiazuron induce de rând cu inițierea calusului și rizogeneza aeriană, fapt ce conduce la reprimarea capacității morfogene a calusului. Prelucrarea statistică
a datelor a confirmat impactul semnificativ la nivel de 99,9 % a spicului din care au fost
prelevați embrionii imaturi. S-a stabilit că, puterea de influență a acestui factor constituie
30,98%. Cota explantelor cu răspuns calusogenetic pozitiv a variat între 12,99% și 59,21%
în funcție de spic. În acelaşi timp puterea de influență a razelor gama asupra frecvenței calusogenezei constituie 3,73% și este semnificativă la nivel de 95%. În cazul variantei radiație
100Gy frecvența calusogenezei s-a mărit până la 38,63%, iar a dozei 150Gy – s-a redus până
la 22,46%, față de martor - 27,21%. Impactul infecției virale și a mediului de cultură asupra
reacției de răspuns calusogenetic nu au fost semnificative, în schimb anume aceşti factori
au determinat preponderent capacitatea regenerativă a calusurilor. Infecția virală a redus de
circa 2,4–3,1 ori potențialul morfogen al explantelor exprimat prin numărul de regeneranți
per calus sau/și explant.
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EVALUAREA PARTICULARITĂŢILOR ACTIVITĂŢII MORFOGENE A
CALUSURILOR DE DIFERITĂ ORIGINE LA GRÂUL COMUN ŞI DUR
Smerea Svetlana, Şevciuc Laura
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Scopul cercetărilor de faţă constă în studiul evoluării proceselor morfogenetice ale calusului iniţiat din embrioni maturi şi frunzuliţe aseptice la grâul dur (s.Hordeiforme 335,
s.Arnăut 7) şi grâul comun (s.Balada, s.Grecum). În cercetările anterioare a fost adaptată
tehnica de sterilizare a explantelor şi optimizate mediile de inducere a calusogenezei. Astfel, în funcţie de tipul calusului iniţiat, au fost efectuate subcultivări pe medii de inducere a
morfogenezei, cu baza minerală după Murashige&Skoog (1962) şi adiţionări de acid 2,4-diclorfenoxiacetic, kinetină, acid indolil acetic, 6-benzilaminopurină, MES-2-(N-morpholino)
acid ethanesulfonic hydrat.
Observaţiile efectuate în timpul subcultivării calusurilor pe medii nutritive ne-au permis să evidenţiem structuri compacte, friabile şi mixte (heterogene), fapt care ne-a determinat
să efectuăm pasaje suplimentare pe medii intermediare în cazul calusurilor friabile şi mixte
induse din embrioni maturi şi frunzuliţe la genotipurile investigate. Din punct de vedere al
activităţii morfogenetice distingem calusuri morfogene şi non-morfogene. Calusul morfogen
prezintă structură compactă, aspect globular şi nuanţă gălbuie, care după transferul pe medii
de regenerare iniţiază zone verzi, ceea ce denotă despre activitatea fotosintetică funcţională
a acestui tip de ţesut şi capacitatea de regenerare a plantelor verzi. Calusul non-morfogen se
caracterizează printr-o structură friabilă, aspect apos şi nuanţă alb-străvezie, care în pofida proliferării intense şi acumulării biomasei non-histogene, datorită pasajelor repetate pe diverse
medii, nu a manifestat capacitate regenerativă pe durata a 4-5 subcultivări. Rezultatele obţinute
pun în evidentă impactul genotipului asupra frecvenţei morfogenezei induse din explantele
de frunzuliţă şi embrioni maturi. Astfel, capacitate morfogenetică sporită se atestă în cazul
calusurilor iniţiate din embrioni maturi la grâul dur faţă de cel comun şi la soiurile de primăvară, faţă de cele de toamnă pentru ambele specii. În ordinea descrescătoare cota calusurilor
morfogene din embrioni maturi la genotipurile Arnăut 7, Grecum, Hordeiforme 335 şi Balada
prezintă respectiv următoarele valori: 90,32%, 89,65%, 69,69% si 65,38%. Un factor deosebit
de important în obţinerea unui răspuns pozitiv regenerativ îl constituie explantul donor. Cercetările efectuate constată reducerea de circa 2 ori a frecvenţei calusurilor morfogene pentru
fragmentele de frunzuliţă (39,84%) faţă de embrionii maturi (78,76%). Cea mai înaltă cotă
de răspuns morfogen se atestă la s.Hordeiforme 335 (50%), urmat de s.Grecum (42,86%) şi
s.Arnăut 7 (26,67%), iar la s.Balada nu s-a indus calus regenerativ din frunzuliţe. De menţionat
că, de rând cu factorii genetici, care controlează activitatea morfogenetică a calusurilor, într-un
şir de cercetări, se specifică că, nu mai puţin importanţi sunt factorii de origine epigenetică. În
studiul nostru, reducerea frecvenţei morfogenezei din fragmente de frunzuliţă poate fi explicată
prin perioada de prelevare a frunzuliţelor aseptice, care corespunde termenului de 3-4 zile în
cultura in vitro a embrionilor maturi şi respectiv lungimea frunzuliţelor, precum si poziţionarea
bazală a fragmentelor, care preponderent au iniţiat calus. Conform literaturii, celelalte segmente
nu formează calus şi/sau plante, întrucât frunzele de cereale posedă un gradient de răspuns al
formării de calus cu un potenţial de scădere de la bază spre apex. În baza investigaţiilor efectuate, mediul de cultură determină în mare parte calea de evoluare a proceselor morfogenetice,
fapt confirmat prin nenumărate lucrări ale cercetătorilor din diverse centre ştiinţifice din lume.
Utilizarea diferitor concentraţii şi combinaţii de fitohormoni implică regenerarea lăstarilor sau
a plantelor integre din calusul morfogen, sau chiar iniţierea unor procese de rizogeneză aeriana
puternică a calusului, care ulterior poate genera pierderea capacităţii regenerative. În cazul calusurilor iniţiate din embrioni maturi cota maximă de formare a lăstarilor şi plantelor se atesta
la s. Arnăut 7 (96,43%), iar cea mai redusă la s.Balada (29,41%), în timp ce rizogeneza aeriană
se induce în medie la 58,29% din calusurile morfogene.
Prin urmare, activitatea morfogenetică a calusurilor iniţiate din embrioni maturi şi frunzuliţe la genotipurile de grâu studiate este determinată de factori genetici si epigenetici.
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MICROPROPAGAREA SPECIEI CONVOLVULUS PERSICUS ȘI
EVALUAREA REGENERANTILOR PE BAZA UTILIZARII UNOR
MARKERI IZOENZIMATICI
Voichita Carmen, Holobiuc Irina, Catana Rodica
Institutul de Biologie, Bucuresti, România
În contextul declinului dramatic al biodiversităţii vegetale înregistrat în ultimul deceniu, se impune complementarea conservării in situ cu metode ex situ atât tradiţionale, cât şi
moderne (biotehnologice).
Conservarea ex situ este recunoscută la nivel internaţional prin includerea în articolul 9
al CBD (Glowka, 1994) precum şi în obiectivul 8 al Strategiei Globale de Conservare a Biodiversitatii reînnoit la Nagoya (Japonia, 2010) care prevede ca până în anul 2020, cel puţin 75
% din plantele ameninţate să fie conservate prin diverse metode şi incluse în colecţii ex situ,
iar 20 % să fie disponibile pentru includerea în programele de restaurare.
Speciile periclitate sunt în general reprezentate de un numar limitat de populaţii cu
relativ puţini indivizi, variabilitatea genetică fiind de asemenea redusă, fapt ce le expune la
diferite presiuni ale mediului. Biotehnologiile vegetale reprezintă o alternativă de conservare
care nu afectează numeric populaţiile naturale. Materialul biologic constă în seminţe sau
fragmente de organe, permiţând multiplicarea indivizilor, conservarea ex situ şi realizarea
diferitelor studii fundamentale si aplicative.Pe baza materialului biologic multiplicat se pot
înfiinţa colecţii în aer liber sau repopula habitatelor naturale.
Convolvulus persicus este o specie critic periclitată din Flora României răspândită în
câteva situri din judeţele Constanţa şi Tulcea. Este citată în Cartea Roşie a Plantelor Vasculare din România (Dihoru & Negrean, 2009).
Acest studiu a vizat introducerea în cultură şi evaluarea comportamentului in vitro
a acestui taxon, selectarea metodei optime de multiplicare urmată de evaluarea stabilităţii
regeneranţilor clonali.
Materialul biologic folosit pentru iniţierea culturilor in vitro a fost reprezentat de
seminţe colectate de la populaţia din zona plajei Sulina, ce au fost germinate aseptic.
Pentru inducerea culturilor in vitro, au fost testate diferite variante de mediu şi tipuri
de explante provenite din seminţele germinate, fragmentele de rădăcini şi de butaşi uni- sau
bi-nodali fiind cele mai responsive.
Calea de regenerare optimă este reprezentată de morfogeneză directă în cazul
fragmentelor de butaşi. Inrădăcinarea decurge optim pe mediu MS sau CHU fără factori de
creştere, suplimentat cu cărbune activ.
Analiza spectrului electroforetic al unor izoenzime reprezintă o metoda ieftină şi
convenabilă care permite detectarea variaţiilor intra populaţionale, dar şi a regeneranţilor
obţinuţi in vitro.
La specia studiată, a fost utilizată analiza spectrelor catalazelor şi peroxidazelor
pentru a caracteriza variabiliatea unor indivizi din cadrul populaţiei de la Sulina. In cazul
regeneranţilor derivaţi prin morfogeneza directă, analiza spectrelor electroforetice ale esterazelor, peroxidazelor si malatdehidrogenezelor a relevat stabilitatea genetică şi identitatea
indivizilor aparţinând aceleiaşi clone (cu originea în acceeaşi samânţă).
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ФИТО - И КРИПТОХРОМНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ МОРФОГЕНЕЗА В
КАЛЛУСНОЙ КУЛЬТУРЕ
Жмурко В.В., Авксентьева О.А., Петренко В.А., Хоруженко В.В., Шулик В.А.
Национальный университет имени В. Н. Каразина, Харьков, Украина
Проблема исследования механизмов регуляции фотоморфогенеза растений
является актуальнейшей в современной фитофизиологии. Свет не только главный
энергетический источник для растений, он также обеспечивает информацию для
регулирования процессов развития (фотоморфогенеза) растительного организма.
У высших растений идентифицированы две основные фоторецепторные системы:
фитохромная – рецепторы красного (660 нм) и дальнего красного света (730 нм),
криптохромная (450 нм) – рецепторы синего света. Культура in vitro является
удобной моделью для исследования процессов роста и развития растений. Клетки
каллусной ткани высших растений, наряду с приобретением новых специфических
свойств, способны сохранять свойства, характерные для растений в условиях in vivo
и, следовательно, могут служить адекватной системой для исследования процессов
фотоморфогенеза. Целью данной работы было - изучить влияние облучения красным
(КС 660 нм) и синим (СС 450 нм) светом на процессы фотоморфогенеза каллусных
культур пшеницы мягкой (Triticum aestivum L.), сои культурной (Glycinemax (L.) Merr.),
томата обыкновенного (Lycopersicum esculentum Mill.) и рапса (Brassica napusL.)
При исследовании процессов фотоморфогенеза in vitro использовали пересадочные каллусные культуры в возрасте 3-5 пассажей, культивируемые в термостате
при температуре 260С на среде МС, содержащей 2 мг/л 2,4 Д. Облучение каллусов
КС (660 нм) и СС (450 нм) светом проводили с помощью светодиодных пластин в
течение 15 минут в сутки на протяжении 4-х недель. Контрольный вариант не
подвергался облучению. Затем пассировали каллусы на регенерационную среду МС
и культивировали на свету в течение месяца, анализируя проявление морфогенного
потенциала и ростовой реакции контрольных и опытных каллусов. При исследовании
влияния облучения КС и СС светом на проявление морфогенного потенциала
отмечали следующие характеристики:цвет каллуса, появление некротических пятен,
каллусогенез, ризогенез и появление морфогенных структур. При культивировании
каллусных тканей на регенерационной среде происходило формирование
темноокрашенного у томата, белого или зеленого (миксотрофного) у сои и рапса,
сильно оводненного каллуса, в некоторых случаях с морфогенными структурами.
Активация фито- и криптохромной системы стимулировала новообразование каллуса
у всех исследуемых культур по сравнению с контрольным вариантом. Анализ
параметров ростовой реакции показал, что КС ингибирует прирост каллусных
тканей (возможно, за счет уменьшения вакуолизации клеток), а СС обеспечивает
рост каллусных тканей с такой же скоростью, как и в контроле (соя и томат) или же
стимулирует прирост каллусов (пшеница и рапс). Активация фито- и криптохромной
системы стимулировала проявление морфогенного потенциала у всех исследуемых
культур. В целом, пролонгированное действие СС стимулировало проявление разных
типов морфогенеза (геммогенеза и ризогенеза) в большей степени по сравнению с
действием КС. Облучение КС также стимулировало морфогенетические реакции
каллусных тканей, но с преобладанием процессов каллусогенеза. Культивирование
каллусов на БС ингибировало все исследуемые показатели морфогенеза. Обсуждаются
возможные механизмы фито- и криптохромной регуляции морфогенеза растений in vitro, их связь с типом и темпами развития растений, а также сопоставление эффектов
фито- и криптохромной активации в условиях in vivo и in vitro.
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MOLECULAR DIAGNOSTIC METHODS FOR CARDIOVASCULAR
DISEASES
Abduşa Daniela
University of Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova
In the pre-genomic era, the opportunity to identify a relevant set of causative genes for
multigenic diseases such as atherosclerosis and cardiomyopathies was limited. Traditional
genetic approaches were designed to find single loci or genes with the power to cause Mendelian cardiovascular disorders such as the prototypical familial hypercholesterolemia. The
obvious critical challenge is to identify the genes that collectively contribute to multigenic
disorders such as cardiovascular deseases (CVD). The precise combination of environmental
and genetic factors responsible for these disorders may vary between patients, producing
phenotypically similar manifestations but requiring different interventions to correct them.
It is important that an accurate and expeditious diagnostic system must be available to help
physicians make a rapid diagnosis. More detailed characterization of pathological processes
at the molecular and cellular levels will enhance understanding of underlying mechanisms
and will be provided unequivocal diagnosis beneficial for appropriate drug therapy and genetic counseling.
Rapid advances in molecular biology in the past decade have contributed to the development of molecular cardiology and providing new diagnostic and therapeutic tools. Basic technologies of molecular diagnostics are the Southern blot, DNA samples, pulsed field
gel electrophoresis, and polymerase chain reaction (PCR). PCR is a method of nucleic acid
analysis specific test with applications in diagnosis of various diseases, including cardiovascular deseases. PCR has revolutionized molecular diagnostics.
New methodologies have offered the opportunity to analyze and in some cases to quantify simultaneously, thousands of messenger RNA transcripts. This type of analysis has been
termed gene expression proﬁling. Medical researchers are now using expression proﬁling to
systematically characterize molecular events pertaining to complex multifactorial diseases.
Serial analysis of gene expression, differential display, subtraction suppression hybridization, and DNA microarrays are four major methods used for expression proﬁling. Microarray
analysis can generate novel hypotheses relating to the cardiovascular pathologies, and further
studies with animal models, molecular biology, cell biology and biochemistry will validate
these hypotheses and will eventually generate novel diagnostic and therapeutic markers, and
identify potential drug targets which will serve to bring about more effective management of
cardiovascular disease. It will facilitate the point-of-care diagnosis of genetic cardiovascular
disorders and enable the development of personalized cardiology.
Biotechnology is also making important contributions to cardiovascular diagnostics.
The advent of highly reliable and efficient techniques in recombinant DNA has enabled the
identification of many genes causative of CVD.
In molecular diagnostics are used biosensors that are based on antibodies, enzymes, ion
channels, or nucleic acids. Biosensors incorporate a biological sensing element that converts
a biological event into an electrical signal that can be processed. A biosensor’s biological
component provides specificity, the ability to selectively recognize one type event. Its transducer confers sensitivity, the ability to transform the very low energy of the biological event
into a measurable signal.
These advances will allow us to understand the gene regulation of cardiac and vascular
growth, to identify genes responsible for cardiovascular diseases, to perform diagnostic in
situ hybridization and develop gene therapy approaches to cardiovascular diseases. This implies the urgent need for future cardiovascular research.
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РАЗДЕЛЕНИЕ НА МОНОМЕРЫ Е8 ЭСТЕРАЗЫ КУКУРУЗЫ
Бабицкий А. Ф.
Славянский университет, Кишинэу, Республика Молдова
Для идентификации генотипов кукурузы традиционно используется фермент
эстераза, разделяемый в процессе электрофореза на геноспецифический спектр
множества изоферментов. Рядом выдающихся исследователей создана номенклатура
отдельных компонентов этого спектра, исходя из их подвижности или положению
на электрофоретическом геле. Точкой отсчета при этом является повсеместно
присутствующий во всех тканях кукурузы наиболее подвижный в щелочной буферной
системе димерный изофермент Е8, кодируемый геном на коротком плече третьей
хромосомы. Высокая его подвижность в этих условиях свидетельствует о том, что
этот изофермент является кислым белком с большим количеством карбоксильных
остатков. Значительно меньшее содержание боковых аминогрупп лизиновых остатков делает его устойчивым к инактивирующему ферментативную активность
действию присутствующего в тканях кукурузы циклическогогидроксамата ДИМБОА
путем алкилирования им свободных аминогрупп белков и ферментов. При этом на
геле это видно как по значительному уменьшению интенсивности окраски линий
изоферментов, так и по их некоторому размытию, вызванной вариацией подвижности,
вследствие случайного изменения молекулярного веса изофермента в различной
степени алкилирования его аминогрупп. Однако, вследствие малого содержания
аминогрупп, Е8 эстераза почти не инактивируется, мало размывается и на геле видна
резко и ярко. Исходя из теоретических положений учения охимических связей,
автором этой публикации разработан способ разделения изоферментов эстеразы на
топоизомеры. Квантово механическое рассмотрение сложноэфирной связи субстрата
эстеразы показывает, что между карбонильным и эфирным кислородами возможен
резонанс валентных связей и эти атомы расположеныкопланарно. В этой же плоскости
создаетсяцис и транс расположение заместителей вдоль эфирной связи кислорода и
углерода боковых заместителей кислотной и спиртовой составляющих молекулы
сложного эфира. Эти цис и транс энантиомеры молекул сложных эфиров разлагаются
соответствующими топоизомерными ферментами эстераз. Отсюда для идентификации
топоизомеров использована смесь из a - и b - нафтилацетатов в качестве субстратов
для инкубации гелей. Для этого вносилась уравновешенная по количеству мест
азосочетаний смесь из них в пропорции 1:2, поскольку a - нафтол имеет 2 места сочетания
с азокомпонентой, а b - нафтол только одно. В качестве копулирующей азокомпоненты
использовалась соль прочного синего ББ. При этом зоны изоферментов на геле,
имеющие наибольшее сродство к a - нафтил ацетату окрашивались в черный цвет, а
зоны изоферментов, имеющие большее сродство к b - нафтил ацетату, окрашивались в
красный цвет. Используя этот способ, появилась возможность разделить изоферменты
эстеразы по сродству к различным субстратам на a и b - изоформы. При этом найдено,
что Е8 является b - изоформой. Это дает дополнительный способ идентификации
изоформ и аллелейэстераз на общем электрофоретическом спектре на геле. При
проращивания семян кукурузы в течение 6 дней в растворе, содержащем 1 мг/мл
N-этил-малеинимида, алкилирующего белки и ферменты по свободным SH группам,
и последующего выделения фермента эстеразы и его электрофореза в щелочной
буферной системе, найдено раздвоение одиночной полосы Е8 эстеразы на две полосы.
Однако, при введении этого ингибитора в среду измельчения, на геле полоса Е8 не
раздваивалась. Это свидетельствует о том, что после окончания трансляции, мономеры
Е8 эстеразы некоторое время еще существуют со свободными SH группами, когда они
доступны для алкилирования, а затем димеризуются в последующем процессинге
путем образования между мономерами дисульфидной связи. Этим способом появилась
возможность разделить Е8 эстераза на мономеры.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ ЭКО-ИЗМЕНЯЕМОЙ ЧАСТИ
НАСЛЕДСТВЕННОСТИ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ
Бабицкий А. Ф.
Славянский Университет, Кишинэу, Республика Молдова
Влияние места репродукции семян на их урожайные качества (УКС) было
известно с глубокой древности. Этот эффект эко-индуцируемой изменчивости УКС
сохраняется в семенах в виде репродуктивной памяти и реализуется при их посеве
в течение одного периода вегетации и в следующем поколении элиминируется. Для
выяснения природы этого явления были проведены широкие полевые исследования,
чтобы выявить главный экологический фактор, влияющий на УКС. В результате
компьютерного анализа громадных массивов данных было выявлено, что главным
фактором, изменяющим репродуктивную память семян, является уровень влажности
почвы. Дефицит почвенной влаги снижает УКС, а оптимум повышает их. Этим был
совершен прорыв в изучении экологической индукции изменчивости УКС и был
сделан первый шаг на пути изучения природы УКС, остальные такие факторы как
нормы и дозы минеральных удобрений, нормы высева и глубины заделки семян не
вызывали модификации УК семян при их репродукции. Дефицит почвенной влаги ведет
к снижению УК семян, а наивысшие УК семян формируются при уровне влажности
почвы 75% от полной полевой влагоемкости (ППВ).Несколько ниже, но выше, чем при
дефиците воды, формируются УКС при избыточном увлажнении 90% ППВ. Отсюда
явствует, что условия водного режима и кодирующих этот процесс комплекса генов
являются главными факторами как для проявления УК семян пшеницы, так и, согласно
литературе, эффекта гетерозиса. Итак, нами открыт главный модификатор УК семян.
Это явилось первым самым важнейшим шагом по выяснению природы УКС.
Это открыло целенаправленный путь к изучению природы, как УК семян, так и
ее проявления и в более контролируемых условиях вегетационного опыта позволило
найти способ реализации УК семян во втором поколении. Этим способом оказалась
повышенная озерненность колоса, что совпадает с проявлением эффекта гетерозиса,
который также реализуется путем увеличения количества зерен в початке гибридной
кукурузы. Это явилось вторым важнейшим шагом, позволяющим не дожидаясь
уборки урожая по данным пробного снопа идентифицировать семена с повышенными
урожайными качествами.
Третий шаг был сделан при изучении взаимосвязи содержания белка и его
аминокислотной сбалансированности в зависимости от уровня влажности почвы.
При этом было найдено, что при дефиците почвенной влаги в эндосперме семян
накапливается наиболее высокий уровень белка и эти семена обладают пониженными
урожайными качествами.Анализ этих белков на аминокислотную сбалансированность
показал, что дефицит почвенной влаги индуцирует избыточное накопление в семенах
глиадинов, отсюда явствует, что глиадин является стрессовым WDSP белком,
индуцируемым дефицитом почвенной влаги (Water Deficit Stress Protein) . Этим
открылась связь между УК семян и передачей экологической памяти о водном стрессе
через глиадиновый геном семян к следующему поколению растений и позволило в
лабораторных условиях идентифицировать семена по уровню их урожайных качеств.
Итак, экспериментально доказано, что дефицит почвенной влаги, действуя на
соматическую ткань материнского растения, перестраивает геном сформированных
на нем семян с возвратом к менее продуктивной форме. Идет процесс вырождения
продуктивных качеств семян, поэтому в полу-аридных зонах возделывания семеноводам
необходимо постоянно их обновлять и создавать новую элиту семян. Такое изменение
генома растений есть экологический групповой направленный процесс. Он имеет
существенную роль в эволюции иустраняет существенный пробел в теории Дарвина о
происхождении видов путем индивидуальной мутагенной спонтанной изменчивости и
последующего творческого, направленного или осмысленного индивидуального отбора.
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VALOAREA MARCHERILOR MICROSATELITICI ÎN
ANALIZA MOLECULARĂ A GENOTIPURILOR DE LAVANDULA
ANGUSTIFOLIA MILL.
Barbacar N., Bivol Ina, Gonceariuc Maria, Butnăraş Violeta, Maşcovţeva Svetlana
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Cercetările moleculare a genomului la diferite specii de plante se efectuează în multe
direcţii la nivel de structura genomică şi funcţională. S-a constat că analiza genomului la
plante se reflectă printr-un polimorfism specific la diferite specii (tomate, porumb, viţa de
vie, vigna, soia şi altele). În acelaşi timp menţionăm, că plantele aromatice şi medicinale nu
sunt bine studiate la nivel de genotipare. În acest context am iniţiat o gamă de cercetări cu
primeri ISSR (BC808 şi BC811) la nivel de genom la genotipuri de interes de Lavandula
angustifolia Mill. cu scopul de a studia variabilitatea genetică a materialului experimental.
Analiza electroforetică a fragmentelor de ADN amplificate cu primerul BC808 la diferite
genotipuri de Lavandula angustifolia Mill. în gelul de agaroză a demonstrat un nivel de
polimorfism destul de pronunţat ajungând la 25%. La 10 genotipuri: C90; Cr.14; Fr.1; Moldoveanca-4; Fr.8; Cr.13; Alba-7; Fr.5; Cr.26; Vis magic-10 s-a depistat o bandă conservată
la nivel de 900 pb, ampliconul de 1700 pb s-a observat la 8 genotipuri din 10 cele numite şi
lipsa la genotipurile Cr.14 şi Fr.8, banda cu lungimea de 1650 pb este prezentă la 6 genotipuri
din aceiaşi 10 numite (excepţie, genotipurile C-90, Cr.14, Fr.8, Cr.26) şi ampliconul de 500
pb s-a atestat numai la 7 genotipuri din 10 cele numite (excepţie, genotipurile C-90, Cr.14
şi Cr.26). Examinând datele obţinute putem constata, că genotipurile Moldoveanca-4, Cr.13,
Alba-7, Fr.5, Vis magic-10 se manifestă printr-un spectru electroforetic identic, genotipurile
C-90, Cr.14, Fr.1, Fr.8, Cr.26 se deosebesc de cele numite, iar C-90 şi Cr.26 sunt similare.
La hibrizii Cr.26S-2; Cr.26S-44; Cr.26S-56; Cr.26S-57; Cr.26S-58; Cr.26S-85; Cr.26S-86;
Cr.26S-62; Cr.26S-63; Cr.26S-173 în afară de benzile comune 900 pb şi 500 pb (excepţie,
hibridul Cr.26S-57) s-au depistat 2 benzi polimorfe de 1650 pb şi 1700 pb. E necesar de
evidenţiat hibridul Cr.26S-57 care s-a manifestat cu 2 benzi specifice de 570 pb şi 700 pb. La
hibrizii VM-18V; VM-21V; VM- 26V; VM-32V; VM-44V; VM-56V; VM-69V; VM-89V;
VM-96V; VM-99V s-a atestat 3 benzi comune de 500 pb, 800 pb, 900 pb şi o bandă specifică
la genotipul VM-18V cu lungimea de 550 pb. Primerul BC811a demonstrat la materialul
experimental un polimorfism foarte înalt de 50% în comparaţie cu BC808. Analiza spectrului
polimorfic al ADN cu acest primerdenotă o bandă conservată de 720 pb la 10 genotipuri de
levănţică (C90; Cr.14; Fr.1; Moldoveanca-4; Fr.8; Cr.13; Alba-7; Fr.5; Cr.26; Vis magic-10),
2 fragmente specifice de 750pb şi 900pb s-a depistat la genotipul Vis magic-10, un fragment
specific de 870 pb la genotipul Fr.8 şi 1200 pb la genotipul Fr.1, totodată s-a identificat
un amplicon polimorf cu lungimea de 1000 pb. Hibrizii Cr.26S-2; Cr.26S-44; Cr.26S-56;
Cr.26S-57; Cr.26S-58; Cr.26S-85; Cr.26S-86; Cr.26S-62; Cr.26S-63; Cr.26S-173 s-a relevat
tot cu aceiaşi bandă conservată de 720 pb ca şi la cele 10 numite genotipurişi a fost detectată
încă o bandă comună cu lungimea de 1000 pb. Un fragment specific de 1140 pb s-a depistat
la genotipul Cr.26S-44. La hibridul Cr26S au fost evidenţiate 2 fragmente polimorfe de 750
pb şi 900 pb. Hibridul VM s-a caracterizat printr-un polimorfism mai variat decât hibridul
Cr26S. Analizând datele amplificării a hibrizilor VM-18V; VM-21V; VM- 26V; VM-32V;
VM-44V; VM-56V; VM-69V; VM-89V; VM-96V; VM-99V cu primerul BC811 s-a demonstrat prezenţa numai fragmentelor comune de 720pb (s-a relevat la toate genotipurile din
populaţia hibridăVM), 900pb (excepţie, genotipurile VM-56V, VM-69V), 1000 pb (excepţie,
genotipurile VM-18V, VM-21V, VM-26V, VM-89V) şi fragmentelor polimorfe cu lungimea
de 750 pb şi 870 pb. Putem face concluzia, că primerii BC808 şi BC811 sunt foarte informativi pentru genotiparea speciei Lavandula angustifolia Mill. Materialul experimental obţinut
prin hibridări policross este foarte variabil, susţinut de polimorfism de 25 şi 50%, respectiv,
care s-a relevat prin amplificare cu primerii BC808, BC811. Fragmentele specifice care au
fost depistate prin analiza ISSR pot fi utilizate ca marcheri moleculari pentru genotiparea
speciei Lavandula angustifolia Mill.
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NOI TENDINŢE ÎN BIOTEHNOLOGIA CULTIVĂRII CIANOBACTERIEI
SPIRULINA PLATENSIS
Batîr Ludmila
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Biomasa de spirulină este considerată una dintre cele mai importante surse nutriţionale
nonconvenţionale utilizate în prezent, care oferă un spectru larg de substanţe bioactive. O direcţie prioritară în cercetările biotehnologiceale spirulinei este obţinerea biomasei fortificate
cu microelemente importante. În ultimul deceniu a fost pe larg studiată acţiunea compuşilor
coordinativi ai Zn(II), Co(II), Fe(III), Mn(II), Se(IV), Cr(III) asupra creşterii, dezvoltării şi
componenţei biochimice a unui şir de cianobacterii şi microalge. Procedeele şi metodele noi
de cultivare a cianobacteriilor şi obţinerea biomaseicu conţinut sporit de substanţe bioactive
au servit ca bază la elaborarea tehnologiilor noi de obţinere a biopreparatelor medicamentoase şi a remediilor nutraceutice.
Astfel, scopul cercetărilor a constituit studiul bioacumulării cuprului în biomasa de
spirulină şi repartizării lui în diferite fracţii extrase din biomasă.
Obiectul cercetărilor expuse a servit cianobacteria Spirulina platensis CNM-CB-02
depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene din cadrul Institutului de
Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM. În calitate de reglatori ai conţinutului de cupru în
biomasă au fost utilizaţi compuşii coordinativi ai Cu(II): acetato-N-[2-(2-hidroxietilamino)etil]-salicilidenimino(1-) cupru ([Cu(L-2H)]) şi bromo-{3-[(2-hidroxi-5-nitro-benziliden)amino]-propan-1,2-diolo}(1-)cupru ([Cu(L-H)Br]).
În rezultatul cercetărilor realizate au fost elaborate două procedee de cultivare a spirulinei în prezenţa unor compuşi coordinativi noi ai Cu(II) şi obţinerea biomaseiîmbogăţite cu
cupru legat cu compuşi organici componenţi ai acesteia. La cultivarea spirulinei în prezenţa
compusului [Cu(L-2H)] în concentraţie de 2,0 mg/l, conţinutul de cupru acumulat în biomasăconstituie 10,63 mg% de 3,30 ori mai mult faţă de proba martor.În urma fracţionării biomasei
de spirulină cultivată în prezenţa compusului dat s-a stabilit că, din cantitatea totală de cupru
acumulat în biomasă, ponderea cea mai mare a cuprului îi revine fracţiei de peptide şi aminoacizi – 30,10% (3,20 mg%) şi a fracţiei glucidice – 28,22% (3,00 mg%). Cuprul incorporat în
moleculele de proteine constituie 26,25% din cuprul total, iar cel mai diminuat conţinut a fost
depistat în fracţia de lipide şi constituie cca 15,99% din conţinutul total de cupru în biomasă.
Cercetările efectuate asupra acumulării cuprului în biomasa de spirulină la cultivare
în prezenţa compusului coordinativ [Cu(L-H)Br] au demonstrat că, conţinutul de cupru acumulat constituie 11,14mg% din BAU. Datele referitoare la repartizarea cuprului în diferite
fracţii extrase din biomasa de spirulină cultivată în prezenţa acestui compus arată că, analog
compusului [Cu(L-2H)] ponderea maximă a cuprului revine fracţiei glucidice şi a celei de
peptide cu aminoacizi constituind 31,42% (3,5 mg%) şi 27,29% (3,04 mg%), respectiv, din
cuprul total, urmată de fracţia lipidică – 25,58% (2,85 mg%). În cazul cultivării spirulinei în
prezenţa compusului dat moleculele de proteine din biomasa de spirulină leagă o cantitate mai
mică de cupru, faţă de compusul [Cu(L-2H)], şi constituie 15,71% (1,75 mg%) din cuprul total
în biomasă.
Procedeele de obţinere a biomasei de Spirulina platensisîmbogăţite cu cupru legat cu
compuşiorganici componenţi ai biomasei de spirulină, ar putea fi aplicate la elaborarea noilor
tehnologii de obţinere a preparatelor cuprucomponente cu acţiune antimicrobiană, antiinflamatoare, anticancerigenă ş.a.
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PURIFICAREA PROTEAZELOR NEUTRE ŞI ACIDE SINTETIZATE DE
TULPINA FUSARIUM GIBOSSUM CNMN FD 12
Bivol Cezara1, Clapco Steliana2
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
2
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova
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Proteazele microbiene sunt folosite pe larg în diverse procese industriale, investigaţii
ştiinţifice, farmaceutică, bioremediere etc.
Domeniile de aplicare ale preparatelor proteolitice sunt dependente de specificitatea
de acţiune a enzimelor şi de gradul de puritate al acestora. În procesele de bioremediere pot
fi aplicate preparate enzimatice brute (obţinute prin concentrarea lichidului cultural), pentru
obţinerea detergenţilor, prelucrarea pieilor se utilizează preparate parţial purificate (prin salifiere sau precipitare cu solvenţi organici), pe cînd în medicină sau farmaceutică sunt solicitate
proteazele cu grad înalt de puritate (prin intermediul tehnicilor de cromatografie de schimb
ionic, cromatografie de afinitate, focusare isoelectrică, gel-filtarare).
Prin sedimentare cu alcool etilic de 96% a exoproteazelor sintetizate de micromiceta
Fusarium gibbosum CNMN FD 12 a fost obţinut un preparat proteolitic,activ în condiţii neutre (pH 7,4) şi acide (pH 3,6) de hidoliză, cu activitate enzimatică de 189,5U/g şi 133,8U/g,
respectiv. În scopul majorării gradului de puritate a preparatului enzimatic a fost realizată
purificarea acestuia prin gel-filtrare şi cromatografie de schimb ionic.
Profilul de purificare al preparatului proteolitic obţinut din F. gibbosum
Etapa

Proteine
(mg/ml)

Activitatea proteolitică
(U/ml)

Activitatea
specifică
(U/mg)

Randament
(%)

pH 7,4

pH 3,6

pH 7,4

pH 3,6

25,333

12,633

8,920

0,498

0,352

Extract

4,988

10,173

6,632

2,039

1,329

80,5

74

4,1

3,8

Gel-filtrare
(coloana PD-10)

1,821

5,335

4,254

2,930

3,434

42

47,5

5,9

9,8

Cromatografie de
schimb ionic
(coloană HiTrapTM
Q)

0,189

2,439

1,816

12,905

9,608

19

20

25,9

27,3

Soluţie de preparat
sedimentat cu alcool
etilic (200mg/3ml)

pH 7,4

pH 3,6

Grad de purificare
pH 7,4

100

pH 3,6
1

Purificarea proteazelor a determinat creşterea activităţii specifice a preparatului de 25,9
ori în cazul proteazelor neutre (12,905 U/mg proteină) şi de 27,3 ori în cazul proteazelor
acide (9,608 U/mg proteină).Randamentul proteazelor neutre a constituit 19%, iar cel al proteazelor acide– 20%.
Profilul de eluare a proteinelor prin cromatografia anionică a indicat separarea unei
fracţii proteolitic active, atât la valoarea pH-ului acid 3,6, cât şi neutru 7,4. Activitatea proteazelor acide a fost mai slabă de 1,34 ori, fenomen caracteristic proteazelor sintetizate de
tulpina F. gibbosum.
Astfel, profilul de purificare şi profilul de eluare a proteazelor micromicetei F. gibbosum a demonstrat că enzimele proteolitice reprezintă doar o mică parte a tuturor proteinelor
lichidului cultural al tulpinii studiate, iar algoritmul de purificare aplicat prin gel-filtrare şi
cromatografie anionică determină o metodă eficientă de obţinere a preparatelor proteolitice
înalt active din F. gibbosum.
Eluarea proteazelor neutre, cât şi a celor acide într-o singură fracţie poate fi condiţionată de activitatea unui singur tip de proteaze într-un interval foarte larg de pH.
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ANALIZA POLIMORFISMULUI GENETIC LA UNELE SOIURI
AUTOHTONE DE SOIA CU DIVERSĂ REZISTENŢĂ LA SECETĂ
Bîrsan Ana1, Bivol Ina2
Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova
2
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
1

Soia este o cultură leguminoasă, cu o serie de însuşiri preţioase, pe larg utilizată în peste
70 de ţări ale lumii (Petibscaia, 2012). Această cultură este răspândită în diferite zone climatice, reprezintă o sursă suplimentară de proteine vegetale (28-50%), produce cantităţi mari de
azot biologic, prin fixarea azotului atmosferic, se utilizează, pe larg, în medicină şi industria
uşoară (Petibscaia, 2012; Raiîmbecova, 2012).
Totodată, soia reprezintă o rezervă importantă de obţinere a unei variabilităţi utile în
ameliorarea rezistenţei plantelor la factorii stresogeni biotici şi abiotici, care determină pierderi esenţiale de recoltă. Din aceste considerente, este necesar de a efectua cercetări aprofundate asupra soiurilor autohtone de soia, pentru a elucida unele aspecte insuficient studiate.
În ameliorarea culturilor agricole, oeficacitate înaltă şi cheltuieli neînsemnate prezintă
strategiile experimentale bazate pe tehnica PCR. Markerii moleculari oferă noi oportunităţi
Republicii Moldova pentru genotiparea structurală şi funcţională la plantele de interes economic.
Scopul prezentelor cercetări a constat în studierea variabilităţii materialului geneticla
unele soiuri autohtone de soia, cu diversă rezistenţă la secetă,în baza polimorfismului molecular al secvenţelor microsatelitice de ADN.
În calitate de obiect de studiu au servit 7 soiuri autohtone de soia (Glycinemax L.):
Colina, Enigma, Horboveanca, Zodiac, Licurici, S4O4 şi Aura.
ADN-ul genomictotal a fost extras după metoda lui Vallejos et al. (1992),cu unele modificări urmate de purificare suplimentară, prin intermediul soluţiei de clorură de litiu 12 M,
cu reducerea concentraţiei finale a soluţiei la 4 M. Amplificarea s-a efectuat cu ajutorul amplificatorului Genset 9700 «Applied Biosystem» după metoda acceptată (Sambrook, 2001).
Genotipurile de soia au fost analizate molecular prin metoda ISSR (Inter-Simple Sequence
Repeat), care permite estimarea integrală a variabilităţii genomului, nu presupune cunoaşterea regiunilor flancante, are o reproductibilitate înaltă şi a relevat, conform datelor din
literatura de specialitate, un nivel foarte înalt de polimorfism genetic la soia (Powell, 1996).
Analiza fragmentelor amplificate de ADN la soiurile testate cu 4 primeri ISSR (BC808,
BC811, BC835 si BC841) a demonstrat că primerii BC808 şi BC835 sunt cei mai informativi, manifestând un nivel de polimorfism genetic pronunţat de 17% si 33%, respectiv. Genotiparea moleculară cu primerii selectaţi a permis depistarea fragmentelor comune, polimorfe
şi specifice de ADN. Datele amplificării au pus în evidenţă faptul, că fracţionarea ampliconilor, în baza primerului BC835, a variat în limitele 555-736 pb, demonstrând un diapazon mai
restrâns în comparaţie cu primerul BC808 - 400-1564 pb. Prezenţa fragmentelor comune dă
dovadă de existenţa regiunilor conservateîn genomul soiei, în timp ce prezenţa fragmentelor
polimorfe relevă un polimorfism intraspecificla soiurile studiate de Glycine max L. De menţionat că fragmentele specifice de 1165 pb si 995 pb, obţinute prin amplificare cu primerul
BC808, la soiul Enigma, pot fi utilizate în calitate de markeri moleculari în genotipare la soia.
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APRECIEREA STATISTICĂ A VARIABILELOR MEDIATE DIN
EXPERIMENTUL POLIFACTORIAL
Botnarenco P.
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Variantele factorului experimental V şi a factorului cu acţiune aleatorie R sau X formează variabile mediate (medii aritmetice intermediare). Medierea variabilelor primare aduce la
pierderea unei părţi componente a variabilităţii Z numită şi reziduală. Astfel că egalitatea
variaţiilor de tipul Cy= (Cv+Cr)+Cz se transformă în egalitatea de tipul Cyo=Cv+Cr unde Cr
este componenta aleatorie a variabilităţii. Este demonstrat că gradul de libertate pentru toate
variaţiile enumerate constituie g= n-1; unde n=v.r iar v şi r este numărul de variante (medii
aritmetice intermediare) ale factorului experimental V şi al factorului aleatoriu R (repetări).
Din această cauză egalitatea variaţiilor Cy0=Cv+Cr se transformă în egalitatea dispersiilor Sy2=Sv2+Sr2. Aceasta se datorează faptului că toate eşantioanele studiate sunt formate
din variabile fiecare şi media aritmetică M este una comună, şi deci sunt conjugate între ele.
Variabilele individuale ale eşantionului Y se apreciază prin intermediului criteriului
teoretic Student, fiind comparate cu DLteor=tteorSx, unde tteor=√Fteor pentru gradele de libertate
γ1=1şiγ2=n-1. Variabilele vi=∑yi/r se apreciază prin intermediul unui criteriu teoretic nou cu
indexul Rteor=√Fteor pentru gradele de libertate γ1=n/v, care indică numărul de variabile iniţiale
yi mediale, unde yi=Yi-M sunt datele experimentale primare. Feror corespunde gradelor de
libertate γ1 =n/v şi γ2 = n-1.
Estimarea este valabilă când volumul eşantionului este egal sau mai mare ca valoarea
n ≥1/αteor, unde: αteor este pragul de semnificaţie la care se efectuează aprecierea statistică. Pentru experimentul polifactorial, în care se apreciază variabilele mediate ai; bi; aibi,este
valoarea DLteor=RteorSr. Abaterea standard Sr=√Cr/(n-1) este unică pentru toţi factorii experimentali. Esteexpusă metodica principial nouă de depistare şi corecţie a variabilei accidentate
cele din eşantionul cu variabile aleatorii xi, unde xi= Yi-Vi. Aceste variabile se compară cu
valoarea DLteor = tteorSx unde tteor este criteriul Student. Accidentată este variabila Xmax≥DLteor.
Corecţia constă în înlocuirea acestei variabile accidentate cu valoarea DLteor.
Este demonstrat şi modul de apreciere a preciziei efectuării experimentului. El constată
în depistarea şi corecţia unei repetări accidentate. Estimarea se efectuează prin compararea
variabilelor ri=∑yi/v cu DLteor=Rteor.Szunde Sz=√Cz(n-1).
Aceasta şi este principala destinaţie a variaţiei reziduale Cz. Accidentata este variabilă
ri≥DLteor. Corecţia repetiţiei accidentate poate fi efectuată prin substituirea ri cu valoarea Rteor.
Sz. În cazul când există două sau mai multe repetări accidentate experimentul este rebutat.
Metoda nou elaborată de evaluareşi apreciere a variabilităţii din experimentul polifactorial
este una statistic transparentă. De aceea aplicarea ei practică este simplificată la maximum.
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METODE DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII ANTIOXIDANTE
Calmîş Ana
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova
Speciile reactive ale oxigenului (ROS) generate în continuu pe parcursul metabolismului aerobic la nivelul organismelor vii pot fi înlăturate, în general, prin mecanismele antioxidante endogene. Distrugerea echilibrului între sistemele antioxidante celulare şi generarea de
ROS determină apariţia stresului oxidativ şi leziunilor oxidative care cumulându-se la nivelul
macromoleculelor biologice, conduc la o largă varietate de afecţiuni precum cancerul, boli
cardiovasculare şi neurodegenerative.
Regnul vegetal continuă să reprezinte principalul furnizor de compuşi fitochimici utilizaţi în diferite ramuri industriale cum sunt cele ale produselor farmaceutice, alimentare,
cosmetice, agrochimice, cu înalte valori comerciale.
Fitoterapia s-a născut odată cu omul, care prin instinct, prin observaţie, experienţă şi
inteligenţă a învăţat să-şi aleagă din mediul înconjurător cele mai utile plante sau produse
obţinute din regnul vegetal în scop profilactic sau curativ.
Antioxidanţii obţinuţi, din plante sunt potenţiali candidaţi în combaterea stresului oxidativ. Principala caracteristică a unui antioxidant este capacitatea lui de a neutraliza radicalii liberi şi speciile reactive ale oxigenului. De aceea, evaluarea poprietăţilor antioxidante
a compuşilor fitochimici devine de o importanţă majoră, existând numeroase metode care
servesc acestui scop. Metoda spectofotometrică bazată pe reacţia produşilor antioxidanţi cu
radicalul liber stabil DPPH· (2,2-difenil-1-picrilhidrazil) este larg utilizată pentru măsurarea
abilităţii de neutralizare a radicalilor liberi de o largă varietate de antioxidanţi.
Metoda de determinare a activităţii antioxidante cu ajutorul DPPH, introdusă în 1958
de Blois, a suferit uşoare modificări, forma unanim acceptată în momentul de faţă fiind cea
propusă de Brand-Williams şi colab. (1995). Metoda presupune înregistrarea creşterii de absorbţie la 515 nm pentru soluţia metanolică de DPPH· în urma adăugării unor concentraţii
variate de antioxidant până la atingerea stării de echilibru. Determinarea concentraţiei iniţiale
de DPPH· este realizată cu ajutorul unei curbe de calibrare.
Determinarea capacităţii antioxidante totale poate fi studiată şi prin metoda FRAP (Ferric reducing antioxidant power), această metoda a fost dezvoltată iniţial pentru determinarea
capacităţii antioxidante a plasmei şi se baza pe capacitatea extractului de a reduce ionii ferici
la ioni feroşi care formează la un pH acid un complex colorat cu tripiridiltriazina (TPZ), cu
maximul de absorbţie la 593 nm.
Metodele de evaluare a activităţiiantioxidante se axeazăfiepe determinarea cantitativăa
antioxidanţilor individuali, fie pe cuantificarea activităţii antioxidante totale a unui anumit
produs, metodele respective se pot aplica atât pe plante, produse alimentare, suplimente nutritive, cosmetice etc. cît şi pe lichide biologice ca sângele, ser, urină, aer expirat etc.
Stabilirea unei metodologii unitare de evaluare a activităţii antioxidante constituie una
dintre preocupărilecercetătorilor din domeniu, fiind o sursă generoasă de noi concluzii şi
recomandări.
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EFECTELE UNDELOR MILIMETRICE CU FRECVENŢA REDUSĂ
ASUPRA VIABILITĂŢII CELULELORLA TULPINA SACCHAROMYCES
CEREVISIAE CNMN-Y-20
Chiseliţa Natalia
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
La momentul actual, în diferite centre ştiinţifice din lume, se acordă o atenţie deosebită
cercetărilor legate de influenţa undelor milimetrice asupra obiectelor biologice. Vastul material ştiinţific, acumulat experimental, confirmă că mecanismul interacţiunii undelor milimetrice atât cu organismele unicelulare, cât şi cu cele pluricelulare, atinge aspectele esenţiale
vitale ale animalelor, plantelor şi microorganismelor.
Pe lângă utilizarea factorilor chimici, o modalitate relevantă şi actuală de a stimula
creşterea şi dezvoltarea microorganismelor este utilizarea factorilor fizici, care influenţează activitatea fiziologică a microorganismelor. O atenţie deosebită se acordă posibilităţii de
utilizare a radiaţiei undelor milimetrice ca mijloc de stimulare a proceselor biologice. Acest
tip de radiaţie poate avea un efect semnificativ asupra diferitor obiecte biologice, inclusiv
microorganisme, care în acest aspect sunt puţin studiate. Cercetările demonstrează prezenţa
efectelor undelor milimetrice cu frecvenţă redusă (maxim 10 mW-cm2 ) asupra dezvoltării şi
proliferării celulelor, activităţii enzimelor, funcţionării membranelor celulare, altor sisteme
biologice.
În prezent, în literatura de specialitate, sunt disponibile date cu privire la efectul undelor
electromagnetice milimetrice de intensitate joasă asupra organismelor fotosintetice - cianobacterii, micro- şi macro-alge, plante superioare. Sunt descrise timpul, frecvenţa, şi periodicitatea acţiunii radiaţiei undelor milimetrice asupra organismelor fotosintetice procariote şi eucariote precum şi efectele fiziologice care rezultă din interacţiunea acestora. Este demonstrat
efectul stimulator al iradierii asupra creşterii şi acumulării de biomasă, transportului de ioni
şi secreţiei din celulă a substanţelor biologic active la organismele procariote şi eucariote.
Prin alegerea corectă a parametrilor de iradiere, utilizarea undelor milimetrice poate îmbunătăţi în mod semnificativ capacitatea de reglementare a proceselor metabolice din
culturile microbiene. Mai mult, utilizarea acestui tip de iradiere nu are nici un efect negativ
asupra mediului, nu lasă reziduuri toxice, este sigur pentru viaţa umană.
Utilizând drojdiile genului Saccharomyces în calitate de obiect de studiu, au fost stabilite unele modificări apărute în populaţia de drojdie la acţiunea undelor milimetrice cu
frecvenţă redusă.
Reieşind din cele expuse, scopul cercetărilor noastre a fost studiul efectelor undelor
milimetrice cu frecvenţă redusă asupra viabilităţii celulelor tulpinii de drojdii Saccharomyces
cerevisiae CNMN-Y-20.
S-a stabilit că iradierea tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 cu unde milimetrice cu frecvenţa 42,25 GHz (lungimea de undă λ= 7,1 mm) timp de 10 minute sau
frecvenţa 61,2 GHz (λ= 4,9 mm) timp de 20 minute contribuie la sporirea semnificativă a
viabilităţii celulelor cu până la 143,5 şi respectiv 96,7 % faţă de martor.
În urma unor cercetări vaste, s-a ajuns la concluzia că efectul pozitiv al interacţiunii
undelor milimetrice cu organismele vii se datorează efectului de rezonanţă a radiaţiei milimetrice la nivel celular, în rezultatul căreia se formează o reacţie adecvată de răspuns a
organismului viu.
Iradierea culturii de drojdie timp de 30 minute nu duce la sporirea viabilităţii tulpinii pe
durata a 24-48 ore de cultivare,date similare au obţinut savanţii din SUA, care au depistat că
la iradierea tulpinii Escherichia coli K12 cu unde milimetrice cu frecvenţa de 61 GHz timp
de 30 minute (regim continuu) rata viabilităţii bacteriilor nu se modifică.
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НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОЛИМОРФИЗМА ЗЕИНАВ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВЕ
КУКУРУЗЫ
Комарова Г.Е.1, Ротарь А.И.2, Ротарь Е.А.2
Государственный Аграрный Университет Молдовы Кишинэу, Республика Молдова;
2
Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань, Республика Молдова

1

Установлено, что интерпретация полиморфизма зеина на основе визуального
обсуждения полученных электрофоретических спектров белка (ЭФСБ), характерная для
периода 60-х – 80-х годов минувшего века, является ограниченным и неинформативным
приёмом. В представленной работе предлагается обсудить возможности логической
связи между имеющимися методами цифровой и визуальной документации
электрофореграмм белка (ЭФБ). Авторы рассматривают целесообразность указанного
хода рассуждений с целью разработки методологического подхода к изучению
полиморфизма зеина как основы оценки степени гибридности семян и определения
эффекта гетерозиса на уровне белковых молекул. В качестве материала для
исследования использовали эндосперм 49 генотипов кукурузы: 12 районированных
гибридов и их родительские формы. Изучение молекулярных форм зеина (МФЗ)
проводили методом электрофореза в полиакриламидном геле. Расчёт формул
полученных ЭФСБ осуществляли в соответствии с методом Конарева. Составление
схем полученных исходных ЭФБ проводили с помощью стандартных компьютерных
программ EXCEL и PAINT. При выявлении маркерных зон гибридности в белковых
профилях зеина возникает элемент персонализации профессионализма аналитика,
осуществляющего визуальную оценку степени гибридности анализируемой партии
семян соответствующего коммерческого гибрида кукурузы или его семенного
материала. Поэтому для повышения точности документирования результатов
электрофореза белка и в целях стандартизации их интерпретации, в 2003 году Г.
Комаровой было предложено характеризовать каждый ЭФ компонент белкового трека
соответствующего генотипа по числу субъединиц молекул зеина (МФЗ), для каждой
из которых относительная электрофоретическая подвижность (rf) равна 0.1 (см3).
Такой прием был положенв основу создания программного обеспечения „FOREZ”,
предназначенного для компьютерного моделирования, хранения, а также для синтеза
гибридных ЭФС из ЭФС родительских форм на основе принципа кодоминирования.
В результате компьютерного моделирования вводимых формул ЭФСБ получают
соответствующие матрицы анализируемых электрофореграмм. Например, белковый
профиль линии F2 mC состоит из 9 электрофоретических зон зеина (Э33). При
использовании методологического принципа, положенного в основу программы „FOREZ”, матрица ЭФЗ линии F2 характеризуется наличием 21-ой МФЗ. Проведенный
аналогичный анализ ЭФ паспортов всех изученных генотипов кукурузы позволил
сопоставить уровень проявления полиморфизма зеина в зависимости от используемого
приёма документации и анализа полученных электрофореграмм. Установлено, что
диапазон варьирования Э33на всех изученных исходных ЭФБ эндосперма изученных
генотиповдостаточно мал и ограничен: от 6 до 12 Э33. Напротив, полиморфизм
зеина на матрицах ЭФБ характеризуется более высоким уровнем и диапазоном
варьирования. Так, для линий - общее количество МФЗ варьирует от 14 до 24; для
простых родительских гибридов их уровень повышается и варьирует от 21 до 27
МФЗ, а для районированных гибридов полиморфизм зеина ещё выше: от 23 до 33
МФЗ. Следовательно, количественный анализ МФЗ по ЭФ матрицам значительно
увеличивает методические возможности выявления ЭФ маркеров гибридности:
количество однородных пептидных субъединиц увеличивается на 55% для линий; на
63% - для простых родительских гибридов и на 68% - для районированных гибридов.
Подробные материалы для ознакомления: CERTIFICAT de înregistrare a obiectelor
dreptului de autor şi drepturilor conexe. Seria OŞ Nr. 3369 din 08 05. 2012, Chişinău, 72 pag.
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ПРИМЕНЕНИЕ ХОЛОДОВОГО СТРЕССА В СЕЛЕКЦИИ ПЕРЦА
СЛАДКОГО ПО МИКРОГАМЕТОФИТУ
Козарь Е.Г., Беспалько А.В., Бландинская О.А., Балашова Н.Н.
Всероссийский НИИ Селекции и Семеноводства Овощных Культур (ВНИИССОК)
Россельхозакадемия, Москва, Россия
Сорта и гибриды перца сладкого для зон умеренного климата России должны
обладать толерантностью к пониженной теплообеспеченности. Основой разработанной
селекционно-технологической схемы создания источников холодоустойчивости
является последовательное по этапное выделение ценных генотипов на разных стадиях
вегетативного и репродуктивного развития перца сладкого, важным звеном которого
является отбор помикрогаметофиту. Это обусловлено высокой чувствительностью
пыльцы к действию холодового стресса и отсутствием тесной взаимосвязи между
уровнем резистентности спорофита и микрогаметофита различных образцов.
Сочетание двух систем отбора, каждая изкоторых имеет свои преимущества, ускоряет
и повышает результативность селекции.
Моделирование различных условий холодового стресса показало, что в воздушносухом состоянии зрелая пыльца перца сладкого выдерживает даже промораживание
при отрицательных температурах (до-7оС)в течение 6-12 часов. При высокой
влажности воздуха чувствительность пыльцы существенно повышается и изменение
жизнеспособности носит нелинейный характер, в ряде случаевс резкими колебаниями
в первые часы термообработки, что обусловлено гетерогенностьюпопуляции
пыльцевых зерен, процессамиих адаптации и дозревания. Между показателями
жизнеспособности пыльцы в условиях in vitro и ее оплодотворяющей способностью in
vivo коэффициент корреляции значительно варьирует (r= -0,7…+0,9) в зависимости от
образца и напряженности факторов воздействия (температура, влажность, экспозиция).
В определенной степени это связано с тем, что под действием холодового стресса
инициируется образование бессемянных партенокарпических плодов, хотя пыльца
остается фертильной. Доля таких плодоввозрастает по мере увеличения экспозиции
иливлажности среды и может достигать 100%. Использование того или иного
режима термообработки должно определяться конкретными задачами селекционной
программы.
Оценка эффективности гаметофитного отбора под действием холодового стресса
на проявление холодоустойчивости и других селекционных признаков растений
в ряду поколений была проведена на сортовых и гибридных популяциях (Р1-2; F1-3).
По совокупности положительных эффектов выделен вариант обработки пыльцы
отрицательными температурами с экспозицией от 3 до 12 часов (определяется уровнем
холодоустойчивости исходногогенотипа), который включен в схему предбридинговой
селекции для получениятерморезистентных форм с потенциально высокой
продуктивностью. Термообработка пыльцы также может способствоватьпоявлению
оригинальных форм(по форме, окраске плода и пр.), увеличению в потомстве
доли генотипов, сочетающих холодоустойчивость по спорофиту и гаметофиту с
устойчивостью к вирусной инфекции и серой гнили.
Особенности реакции микрогаметофита на холодовой стресс также легли в основу
разработки способа преодоления нескрещиваемости образцов перца сладкого со
спорофитной несовместимостью. Предварительное нанесение на рыльце материнского
растения собственной термообработанной пыльцы (фертильной, но потерявшей
оплодотворяющую способность) инициирует соответствующие изменения в тканях
пестика, что обеспечивает прорастание пыльцевых трубок чужеродной пыльцы,
успешное оплодотворениеи завязывание гибридных семян. Преимуществом данной
методики является ее простота исполнения и высокая результативность в различных
комбинациях скрещиваний.
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SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS AT FIVE LOCI ARE
ASSOCIATED WITH C-REACTIVE PROTEIN LEVELS IN A COHORT
OF FILIPINO YOUNG ADULTS
Curocichin Gh.2, Wu Ying1, Mc Dade Thomas W.3, Kuzawa Christopher3, Judith B. Borja4, Li Qin1,
Ethan M. Lange1,5, Linda S. Adair6, Leslie A. Lange1, and Karen L. Mohlke1
1 Department of Genetics, University of North Carolina, Chapel Hill, NC; 2 Department of Family Medicine, State Medical and Pharmaceutical University, Chisinau, Republic of Moldova; 3 Department of
Anthropology, Northwestern University, Evanston, IL; 4 USC-Office of Population Studies Foundation,
University of San Carlos, Cebu City, Philippines;5 Department of Biostatistics, University of North
Carolina, Chapel Hill, NC; 6 Department of Nutrition, University of North Carolina, Chapel Hill, NC.
C-reactive protein (CRP) is a component of non-specific immune defense and is a reliable marker of low-grade inflammation involved in obesity, type 2 diabetes and cardiovascular disease. Genome-wide association studies
(GWAS) in middle-aged and elderly populations, predominantly of European descent, demonstrated associations of
CRP levels with SNPs at several loci. To examine whether the variants identified are replicated in Filipino young
adults, we applied Tobit regression models to study the association of plasma CRP with 12 SNPs at seven loci in
a cohort of 1,691 Filipino young adults (aged 21.5 ± 0.3 years) from the Cebu Longitudinal Health and Nutrition
Survey (CLHNS). Twelve SNPs at seven loci were investigated in 1,691 CLHNS young adults. Based on the results
from Tobit regression models, we observed evidence of significant association with plasma CRP for SNPs at five
loci, including CRP (P for rs1205 = 3.2 × 10-11 and P for rs3091244 = 5.6 × 10-10), HNF1A (P for rs7310409 =
4.1 × 10-5 and P for rs1169288 = 1.0 × 10-4), IL6R (P for 2228145 = 6.2 × 10-4), APOE-APOC1 (P for rs769449
= 0.0068, P for rs429358 = 0.0060, and P for rs4420638 = 0.044), and LEPR (P for rs1892534 = 0.018), all showing the same direction of effect. The associations for variants at CRP, HNF1A and IL6R remained significant after
Bonferroni correction for multiple testing (P < 0.0042, 0.05/12 tests). No evidence for association was observed
for variants at GCKR (P = 0.46 for rs1260326) or the gene desert region of 12q23.2 (P = 0.73 for rs10778213). A
third SNP in the APOE gene, rs7412, showed no association with CRP level in CLHNS young adults (P = 0.51).
Consistent results for association were observed using linear regression models. We further examined whether these
associations with CRP level were affected by adjustment for waist circumference. None of the associations substantially changed, suggesting that the genetic associations with plasma CRP were independent of central adiposity.
An association between CRP level and APOE haplotype consisting of the SNPs rs429358 and rs7412 was previously reported in middle-aged and elderly Caucasians. Our results provided confirmatory evidence of the haplotype
association in this cohort of Filipino young adults. Haplotype analysis based on score statistic revealed an overall
association between haplotypes and CRP levels (global P value = 0.018). Specifically, the APOE ε4 haplotype with
a frequency of 0.099 was significantly associated with lower CRP level (P = 0.0047). Complementary analysis that
assessed the effect on CRP level of each additional copy of the specific haplotype compared to the homozygote
reference haplotype found that the APOE ε4 haplotype was significantly associated with decreased plasma CRP (β =
-0.210, P = 5.4 × 10-3) compared to the most common APOE ε3 haplotype. We next performed conditional analysis
at APOE-APOC1 to examine whether the associated SNPs represent a single signal. Reciprocal conditional analysis
on APOC1-rs4420638 and APOE- rs429358 (LD r2 = 0.51) showed that the effect of association with rs4420638
was substantially attenuated (P conditional = 0.76) whereas the association with rs429358 remained significant (P
conditional= 0.0093). Therefore, the SNPs at the APOE-APOC1 cluster appear to represent a single signal best represented by APOE-rs429358. We next investigated whether the genetic associations with plasma CRP are modified
by waist circumference or pathogen exposure, both of which are predictors of baseline CRP level. Modest evidence
was detected for the interaction of waist circumference with rs1892534 at LEPR (uncorrected P interaction = 0.020).
In a secondary analysis stratifying by waist circumference above or below the median value, the estimated increase
in log-CRP level for each additional C allele of rs1892534 was 0.232 (P = 0.0062) in individuals with smaller waist
circumference and 0.015 (P = 0.86) in those with larger waist circumference. We also observed evidence for interaction between APOE variant rs769449 and pathogen exposure on plasma CRP (uncorrected P interaction = 0.0073).
When stratified analysis was conducted, we found that the significant and strong association between CRP level and
the APOE variant was predominantly observed in individuals with lower exposure to a pathogenic environment (β
= 0.419, P = 6.8 × 10-5) compared to those with higher exposure (β = 0.017, P = 0.88). Given that the observed
interaction was not significant after Bonferroni correction (corrected P interaction > 0.0045, 0.05/ 11 tests), further
studies in larger populations are warranted. We observed no evidence of multiplicative SNP-SNP interaction among
variants CRP- rs1205, LEPR-rs1892534, IL6R-rs2228145, HNF1A-rs7310409 and APOE-rs429358 (all uncorrected P interaction > 0.12). In assessing the combined effects of multiple SNPs on plasma CRP, we observed a dose
response. Individuals carrying a greater number of alleles associated with elevated level of CRP had increased
circulating CRP level (P for trend = 1.0 × 10-17). The geometric mean of plasma CRP in the group of individuals in
the highest quintile (Q5) was 0.648 mg/L (SE = 0.048), a 2.4-fold increase compared to that in the lowest quintile
group (geometric mean = 0.273, SE = 0.019). Our results demonstrated that variants in several loci are significantly
associated with plasma CRP in Filipino young adults, suggesting shared genetic influences on circulating CRP
across populations and age groups.
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КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МЕДИ С АМИНОКИСЛОТАМИ
КАК ВОЗМОЖНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ БИОСИНТЕЗА
ВНЕКЛЕТОЧНЫХ ГИДРОЛАЗ У МИКРОМИЦЕТОВ
Десятник-Чилочи Александра1, Тюрина Жанетта, Чапурина Людмила, Туртэ К.2,
Бивол Чезара1, Клапко Стелиана1, Лаблюк Светлана, Дворнина Елена, Kolker Tatiana
1
Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ, Кишинэу, Республика Молдова
2
Институт Химии АНМ, Кишинэу, Республика Молдова
Значительная роль ферментов в создании и развитие современных биотехнологий
повышаетинтерес к микроскопическим грибам как продуцентам широкого спектра
внеклеточных ферментов промышленного значения. Основные вопросы изучения
штаммов- продуцентов являются повышение и стабилизация синтетического уровня
целевого продукта.
Перспективное направление в этой области является применение координационных
соединений переходных металлов с органическими лигаидами.
С этой целью синтезированы новые комплексные соединения меди (КС) с
различными стереоизомерами аминокислоты аланина: Сu(L-αAla)2(1); Cu(DLαAla)2H2O; (2);Cu(DL-αAla)2(3) и Cu(D-αAla)2(4), состав и структура которых
определены методом элементного анализа и ИК- спектроскопии.
Полученные КС были тестированы на возможность их использования для
повышения энзиматической активности микромицетов Aspergillusniger-10 – продуцента
целлюлаз (целлобиогидролаз, эндоглюканаз и β-глюкозидаз) и ксиланаз и Trichodermakoningii Oudemans CNMN FD-15 - продуцента кислых и нейтральных протеаз, в
связи с перспективами широкого применения этих гидрoлаз в биотехнологических
производствах.
Для целлобиогидролаз и эндоглюканаз штамма Aspergillusniger-10 стимулирующий эффект проявляется на 7 сутки культивирования продуцента и повышается
от 6,67 до 66,67% и от 18,37 до 26,24% соответственно, в зависимости от состава КС и
применяемой концентрации; для ксиланаз – на 6 сутки культивирования и составляет
36,30-52,51%. Набиосинтез β-глюкозидаз тестируемые соединения оказывают
нейтральное или ингибирующие действие.
У штамма Trichodermakoningii -15 стимулирующий эффект проявляется на 8
сутки культивирования для кислых протеаз и на 9 сутки - для нейтральных протеаз и
составляет 45,81-54,19% и 34,96-46,85% соответственно. Установлено, что не меньшее
значение имеет концентрация тестируемых КС, оптимальные значения которых
находятся в узких пределах и составляют – для Aspergillusniger-10 – 5-10мг/л, а для
Trichodermakoningii -15 – 10-15 мг/л.
Биотехнологический интерес представдяют комплексы меди содержащие
рацемическую аминокислоту DL-αAla, отличающиеся тем, что в составе одного из них
присутствует молекула кристализационной воды. Так, для микромицета Aspergillusniger-10 перспективно использование в качестве стимулятора биосинтеза ферментов
комплекс Cu(DL-αAla)2, обеспечивающий увеличение активности целлобиогидралаз –
на 66,67%; эндоглюканаз – на 27,28%; ксиланаз – на 31,53% и ускорение биосинтеза
эндоглюканаз и ксиланаз – на 24 часа при сохранении активности β-глюкозидаз на
уровне контроля.
Для микромицета Trichodermakoningii -15 перспективно использование
соединения Cu(DL-αAla)2 H2О обеспечивающее повышение активности нейтральных
протеаз – на 31,93-26,67%, и кислых – на 46,85-44,75%.
Работа выполнена в рамках институционного проекта: 11.817.08.19A
«Инновационные микробные технологии для производства полисахаридов и
гидролитических ферментов поливалентного назначения»
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CERCETARI PRIVIND INFLUENTA SPATIULUI DE NUTRITIE ASUPRA
PRODUCTIEI SI CALITATII LA SPECIA ECHINACEA PURPUREA (L)
MOENCH. IN CONDITIILE DIN CENTRUL MOLDOVEI
Drutu Adina Catalina1, Pochiscanu Simona Florina 1, Gille Elvira2, Gavril Georgiana 2
1
Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Secuieni-Neamt, România
2
Centrul de Cercetari Biologice « Stejarul » Piatra Neamt, România
Echinacea purpurea (L.) Moench. este o specie perenă, originară din America de Nord
de la care se foloseşte în scop terapeutic partea aeriană, iar la plantele din anul IV se pot folosi
şi rădăcinile. Partea aeriană conţine flavonozide, polizaharide, derivaţi ai acidului cafeic, ulei
volatil etc. Preparatele medicamentoase din această plantă contribuie lacreşterea sistemului
de autoapărare a organismului (prin mobilizarea leucocitelor şi mărirea activităţii fagogitozei) şi inhibă multiplicarea viruşilor. Extractele şi formele farmaceutice cu extracte se folosesc în urologie, ginecologie şi în medicina internă. Herba de echinacea constituie materia
primă pentru obţinerea de preparate antivirale, antitumorale, imunostimulente, cicatrizante,
antiinflamatoare si diuretice.
Cercetările au fost efectuate în perioada 2009-2012 la S.C.D.A. Secuieni pe un sol
cernoziom cambic tipic într-o experienţă bifactorială şi s-a amplasat după metoda parcelelor
subdivizate în patru repetiţii. Factorii experimentaţi au fost: distanţa între rânduri cu trei
graduări: 37.5 cm, 50.0 cm şi 62,5cm şi distanţa între plante pe rând cu trei graduări: nerărit,
15 cm şi 20 cm.Analizele privind conţinutul în principii active s-au efectuat la C.C.B. „Stejarul” Piatra Neamţ şi s-au realizat pe diverse tipuri de extracte obţinute din plantele uscate de
Echinacea purpurea (L.) Moench. din anul III de vegetaţie.
În anul II de vegetaţie, cea mai ridicată producţie de herba uscată (68,87 q/ha) s-a obţinut la varianta semănată la distanţa de 50 cm între rânduri, sporul asigurat statistic faţă de
martor – semănat la 37,5 cm între rânduri a fost de 18,33 q/ha (36%). Sporurile de producţie
obţinute prin rărirea plantelor pe rând la 15 cm şi 20 cm au fost de 2% respectiv 1%. În anul
III de vegetaţie al plantelor, producţia cea mai mare de herba (69,58 q/ha) s-a obţinut la varianta unde plantele s-au semănat la distanţa de 50 cm între rânduri, sporul asigurat statistic
faţă de martorul – semănat la distanţa de 37,5 cm între rânduri fiind de 5,04 q/ha (8%). Sporul
de producţie obţinut prin rărirea plantelor pe rând la 15 cm a fost de 2,61 q/ha (4%).În anul
2012 la plantele din anul IV de cultură, cea mai ridicată producţie de herba (73,41 q/ha) s-a
obţinut tot la varianta unde plantele au fost semănate distanţa de 50 cm între rânduri, diferenţa faţă de martor – semănat la 37.5 cm între rânduri (64,29 q/ha) fiind de 9,12 q/ha (14%).
La distanţa de 62.5 cm între rânduri producţia obţinută a fost de 66,16 q/ha, diferenţa faţă de
martor fiind de 1,87 q/ha (3%). În ceea ce priveşte distanţa între plante pe rând, producţia cea
mai mare s-a obţinut la distanţa de 15 cm, diferenţa faţă de martor – nerărit (68,45 q/ha) fiind
de 0,45 q/ha, respectiv 1% (Tabelul 3). În medie pe cei trei ani (2010-2012), producţia cea
mai mare de herba uscată s-a obţinut la distanţa de 50 cm între rânduri (70,62 q/ha), diferenţa
faţă de martor – semănat la 37,5 cm între rânduri fiind de 10,83 q/ha (17%). Sporul de producţie obţinut prin rărirea plantelor pe rând la 15 cm a fost de 1,49 q/ha (2%). Sub influenţa
interacţiunii factorilor cercetaţi cea mai mare producţie medie pe cei trei ani (73,38 q/ha) s-a
obţinut la varianta semănată la distanţa de 50 cm între rânduri şi 15 cm între plante pe rând.
În ceea ce priveşte conţinutul în principii active, distanţa între rânduri a influenţat pozitiv acumularea acestora. Astfel, concentraţia de acid cafeic a fost mai mare de 36,824 mg/100
ml tinctură la varianta semănată la distanţa de 50 cm între rânduri şi 15 cm între plante pe
rând. La aceeaşi variantă şi conţinutul în rotozidă şi hiperozidă a fost mai mare de 2,800
mg/100 ml tinctură şi respectiv 0,489 mg/100 ml tinctură.
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VALORIFICAREA CIANOBACTERIEI SPIRULINA PLATENSIS ÎN
BIOTEHNOLOGIILE CONTEMPORANE
Elenciuc Daniela
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova
Creşterea şi multiplicarea cianobacteriilor, precum şi producerea diferitor substanţe
bioactive sunt coordonate de expresia genomului tulpinilor utilizate. Obţinerea conţinutului maxim al unui principiu bioactiv poate fi prognozată prin dirijarea unor căi metabolice
aparte, modificând componenţa mediului nutritiv, parametrii cultivării: intensitatea luminii,
durata cultivării, temperatura şi pH-ul mediului, sau utilizând unii compuşi coordinativi. În
ultimii ani creşte interesul specialiştilor faţă de preparatele obţinute din biomasa de spirulină
îmbogăţită cu diverse microelemente cu o semnificaţie fiziologică pronunţată, printre care se
numără şi cromul.Cantitatea de crom din organismul uman scade proporţional cu înaintarea
în vârstă, precum şi în urma activităţilor fizice intense. Lipsa cromului poate duce la creşterea în greutate sau la diabet zaharat şi la majorarea nivelului colesterolului în sânge. În lipsa
cromului la sportivi se reduce randamentul fizic şi este împiedicată dezvoltarea musculaturii.
Obţinerea unei biomase de spirulină cu un conţinut majorat şi prognozat de crom ar
putea contribui la ameliorarea stării unui număr impunător de bolnavi de diabet zaharat.
Cromul participă la activarea receptorilor insulinei, sporind rata interceptării intracelulare a
glucozei. Remediile propuse azi pe piaţă sunt obţinute în urma sintezei chimice, iar unele din
ele au dovedit a avea efecte recedive, ca afectarea procesului de replicare a ADN-lui, apariţia
tumorilor cancerigene.
În prezentul studiu ne-am propus să elaborarăm procedee, care ar permite obţinerea
unei biomase de spirulină cu crom legat de către componentele organice a spirulinei, ce ar
putea servi drept sursă de obţinere a unor preparate antidiabetice noi.
Cercetările anterioare au scos în evidenţă 2 compuşi coordinativi ai Cr(III), care
asigură o productivitate sporită şi un conţinut optim de crom metabolizat în biomasa de
spirulină:[K2Cr2(SO4)4]•12H2O şi K2[Cr(NTA)(C2O4)(H2O)]•2H2O. În baza lor şi cu aplicarea
metodelor matematice de planificare a experienţelor au fost elaborate 2 procedee noi de obţinere a biomasei de spirulină cu utilizarea mediului optimizat SP-1 pentru tulpina Spirulina
platensis.
Conţinutul maxim al cromului este determinat la administrarea a 30,0 mg/l în a treia zi
de cultivare a [K2Cr2(SO4)4]•12H2O (352,2 mg/%), K2[Cr(NTA)(C2O4)(H2O)]•2H2O (513,7
mg%). Utilizarea unor concentraţii sporite duce la micşorarea atât a ratei cromului în biomasă cât şi a productivităţii.
Biomasa obţinută poate fi utilizată pentru obţinerea unor produse nutraceutice cromocomponente, precum şi pentru obţinerea unor biopreparate antidiabetice cu conţinut prognozat de acest bioelement şi principii bioactive.
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APRECIEREA CORAPORTULUI DINTRE CONŢINUTUL OPTIM
DE GAZE ALE ATMOSFEREI CONTROLATEŞI BIODEGRADAREA
SUBSTANŢELOR PLASTICE LA FRUCTELE UNOR SOIURI NOI DE
MĂR CULTIVATE ÎN MOLDOVA
Gaviuc Ludmila, Bejan Nina
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Prin aplicarea atmosferei controlate (AC) se înţelege păstrarea fructelor într-un mediu
modificat a conţinutului de oxigen şi bioxid de carbon.Concentraţia sporită de CO2 şi scăzută de O2 până la limitele recomandateinhibă procesul de oxidare a substanţelor organice
(glucide,vitamine,acizi etc.),având ca rezultat menţinerea fermităţiişi valorii alimentare înalte a fructelor pe o durata de păstrare mai sporită, în raport cu păstrarea obişnuită.
Ţinând cont de tendinţele ultimului deceniu de a importa soiuri noi de perspectivă în
pomicultura republicii,cercetarea capacităţii lor de păstrare, în deosebi în AC şi elaborarea
unor regimuri optimale de gaze (O2 şi CO2) este o sarcină actuală, soluţionarea căreia asigură o eficacitate avansată a procedeului de păstrare a fructelor. Acest principiu a stat la baza
cercetărilor ştiinţifice efectuate.
În studiu au fost luate fructele a zece soiuri noi de măr: Golden Rezistent, Red Chief,
Canada Reinette Blanc, Stayman Red, Fuji Kiku, Golden Reinders, Granny Smith, Generos, Gala, Braeburn. Pe durata păstrării îndelungateîn AC au fost apreciate modificările unor
indici biochimici, ca conţinutul glucidelor, acizilor organici, vitamina C şi substanţele uscate. Raportul concentraţiilor de gaze a variat în diapazonul 5%CO2/3%O2; 3%CO2/ 5%O2;
2%CO2/4%O2; 3%CO2/3%O2; regimul termic aplicat a constituit 3ºC.
E cunoscut faptul, că conţinutul substanţelor enumerate influenţează însuşirile nutritive
şi terapeutice ale produselor horticole.
Aprecierea biodegradării fiecărui indice luat în studiu,în funcţie de regimul de gaze
aplicat, a demonstrat, că concentraţia de gaze 5%CO2/3%O2 s-a dovedit a fi mai benefică
pentru soiurile Golden Reinders, Generos, Red Chief şi Canada Reinette Blanc; concentraţia
de gaze3%CO2/ 5%O2 – pentru soiurile Gala şi Generos. Un temp mai lent de biodegradare
a substanţelor plastice a fost înregistrat la soiurile de măr Granny Smith, Braeburn, Stayman
Red, Fuji Kiku, păstrate în atmosfera cu compoziţia de gaze 2% CO2/4%O2, iar soiurile Golden Rezistent, Red Chief– 3%CO2/3%O2.
Fructele soiurilor cercetate, păstrate în atmosfera cu conţinutul optimal de gaze, au
înregistrat valori mai sporite în conţinutul de glucide şi un temp mai lent de biodegradare a
vitaminei C şi acizilor organici în raport cu martorul, indiferent de soi, fapt, care se manifestă
prin menţinerea însuşirilor organoleptice şi a valorii comerciale a fructelor, precum şi prin
extinderea perioadei de păstrare.
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INVESTIGATION OF CHRONIC TOXICITY OF FUROSTANOLIC
STEROIDAL GLICOSIDES FROM SEMEN CAPSICUM ANNUUM L.
Grigorovich M.A.1, Kudrin B.I.1, Evdocimov A.N.1, Maximovskikh S.J.1, Plotnicova O.M.1,
Kintia P.K.2
1
The Regional Center for government and ecological control and monitoring under the
objects of storage and destruction of chemical weapons in Kurgan region (RC GEC-M),
Curgan,Russia; 2Institute of Genetics and Plant Physiology of the Academy of Science of
Moldova, Republic of Moldova.
The biology properties of furostanolic steroidal glycosides (FSG) contribute its wide
application in agricultural regions. Wide FSG introduction made real problems for human
health by its consumption with food and water. It wasinsufficient information about toxicity
of FSG in scientific literature.The aim of research was investigation of FSG toxicity for small
rodents and its influences on biochemical and physiological processes in chronic experiments. The remedy of FSG (capsicoside) was prepared from semen Capsicum annuum L.by
prof. Kintia P.K., the Head of Laboratory of natural bioregulators from Institute of Genetics
and Plant Physiology of the Academy of Science of Moldova.
All experiments were made on 64 white laboratory mice of SBA-line. The animals
were divided in 4 groups: 2 control groups (male – 12; female – 12) and 2 experimental
groups (male – 20; female – 20). The experiments were continued for 96 days. Ones a week
all mices obtained intragastral introduction of 1,0 ml solution: to controlmice - 0,9% solution
of NaCl; to experimental mice - solution of FSG in doses 50 mg/kg body weights.
Next parameters were investigated: absolute and relative body, heart, lien and liver
mass; number of erythrocytes and leucocytes; morphology of white blood cells; the blood
enzymes activity (cholinesterase, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase); protein, urea and cholesterol quantity.
It was revealed, that FSG (capsicoside) in dose 50 mg/mg body weight had not appeared chronic toxicity in mammalians. FSG (capsicoside) influences on biochemical and
physiological processes in mammalians were different for male and female mice.
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К ВОПРОСУ О СТАНДАРТИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
МАСЛА В СЕМЕНАХ СОИ МЕТОДОМ ЯМР-РЕЛАКСАЦИИ
Харчук О.1, Кузнецов Е.2, Кириллов А.1, Жеру И.3
Институт генетики и физиологии растений АНМ, Кишинэу, Республика Молдова
2
Институт математики и информатики АН РМ,3Институт химии АНМ, Кишинэу,
Республика Молдова
1

После открытия в 1946 г. явления ядерного магнитного резонанса (ЯМР)этот
метод стал применятьсяи для определения содержания воды и масла в семенах.
Определение содержания масла в семенах методом ЯМРслужит ясной, быстрой и
аккуратной альтернативой традиционным химическим методиками быстро вошло
в число международных стандартов. В более раннем из международных стандартов
определения содержания масла в семенах методом ЯМР (ISO 5511, 1984) измерения
проводятся в стационарном магнитном поле (послепредварительного высушивания
семян).Высушивание семян перед определением является удобным с точки зрения
стандартизации, так как сразу дает данные по содержанию масла на единицу сухой
массы, что соответствует требованиямкак международных стандартов определения
масла в семенах (ISO 5511,1984; ISO 10565, 1998), так и требованиям международного
классификатора рода Glycine L. (ВИР им. Н.И. Вавилова, 1981). Наиболее простым и
распространенным в соответствии с международным стандартом ISO 10565 является
определение масла в семенах с использованием импульсной последовательности Хана
(Hahn, 1950) по амплитуде спинового эха ЯМР. В этом методе существенным является
промежуток времени (τ) между первым (90°) и вторым (180°) радиочастотными
импульсами. Сигнал от протонов «твердых» веществ (сахаров и белков) затухает
очень быстро (до 0,07 мсек), время спин-спиновой релаксации Т2 для адсорбированной
воды не превышает нескольких миллисекунд, а для протонов масла в среднем на
порядок больше. В стандарте ISO1998 года величина τ составляет 3,5 мсек (т.е. эхосигнал появляется через время 2τ = 7мсек).Такая упрощенная методика считается
применимой преимущественно для достаточно сухих семян: не более 10% воды для
рапса и подсолнечника и 14% для сои, и используется для определения содержания
масла в семенах на основе современного стандарта ISO 10565 (1998).
Определение масла методом ЯМР проводится путем сравнением амплитуды эхосигнала от семян с таковым от набора калибровочных стандартов. В настоящей работев
качестве основы для приготовления стандартов бралась обезжирення соевая мука (после
двойной экстракции масла толуолом), для такой муки эхо-сигнал ЯМР практически
отсутствовал. Затем в навески муки добавлялось разное количество соевого масла.
Исходный материал для получения муки и масла-семена сои сорт Букурия урожая 2011г.
Измерения проводились на двух ЯМР - релаксометрах: предварительные на приборе
производства Казанского института биохимии и биофизики КазНЦ РАН, основные –
на Bruker Minispecmq 20.В качестве примера методом ЯМР-релаксацииопределялось
содержание масла в семенах сои сорта Клавера (вегетационный опыт 2013 г.),
выращенных при влагообеспеченности 70% ПВ и собранных в срок 90 дней после
сева (ДПС). Семена, убранные в этот срок, были незрелыми (сортоспецифичный срок
уборки 120 ДПС), сухая масса от 40 до 100 мг (после высушивания в сушильном шкафу
при 105 °С до постоянного веса). Показано, что с увеличением массы семян от 40 до
110 мг содержание масла в семенах увеличиваетсяот 20 до 24%, а всреднем составляет
22,6 ± 0,6 %.В целом, метод ЯМР-релаксации может быть использован для массовых
определений содержания масла в семенах на основе общепринятых стандартов.
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POLYFUNCTIONAL BIOFORMULATIONS AGAINST PARASITIC
NEMATODES
Iutynska G., Biliavska L., Kozyrytska V., Matyusha T.
The Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the National
Academy of Science of Ukraine, Zabolotny, Ucraina
The creation of effective biological means for plant and animal protection from parasites and diseases received the sharp character at last time. Parasitic nematodes are the one
of widespread and harmful factors for plants and animals. Crop losses from plant parasitic
nematodes are from 25 % to 70 % at various countries.
Contemporary agricultural manufacture becomes more and more oriented to application of preparations with features of biopesticides for protection of agriculture plants against
diseases and pests. Preparations based on antibiotic avermectin at present are considered the
most promising plant protectors against pests. The macrolide antibiotic avermectin is a complex of eight closely related components: four major (A1a, A2a, B1a, B2a) and four minor
(A1B, A2B, B1B, B2B). The B-components have a broad spectrum of insecticide, acaricide
and antihelmintic effect.
Researchers of IMV of NAS of Ukraine have isolated streptomycete strains able to
synthesize avermectin, its variant Streptomyces avermitilis UCM Ас-2179 with high biosynthetic activity was obtained as a result of traditional selection and chemical mutagenesis
methods. HPLC-analysis shown this strain synthesizes allavermectin components. On the
base of S. avermitilis UCM Ас-2179 we have elaborated the new bioformulation Avercom
with more than 40 % of B-component. Chemical analysis of Avercom has shown that the
preparation is a complex of biologically active substances: beside avermectin the bioformulation contains a lot of physiology active substance such as phytohormons, lipids, vitamins,
free amino and fatty acids. We have created new modification Avercom-nova as the complex
of Avercom with polysaccharide.
The created bioformulations contain the biologycal active complex of compounds
that demonstrated ability to decrease the quantity of plant parasitic nematodes, increase the
plant resistance to phytopathogenic bacteria and fungi, and stimulate growth and harvest of
agricultural crops.
The therapeutic form of Avercom (Avervet) is effective against helminthes including
nematodes, ecto- and endo-parasites (insects and ticks) of dogs and pigs, sheep and goats. Is
effective against the dog helminthes, in particular, toxocars and uncinariums, the nematodes
and ticks of pigs, the nematodes of the sheep stomach and intestinal system, and the nematodes of the goat stomach, intestinal and respiratory systems.
Areas of application are crop production, particularly biological farming as ecology
safe polyfunctional bioformulation for a crop capacity increase, and the crop quality improvement, also forthe plant protection from the plant parasitic nematodes, and for increase
of plant resistance against phytopathogenic bacteria and fungi; and veterinary practice as
effective mean against helmintes of pigs, sheep and other animals Doman.
The technology of manufacturing of bioformulation is developed.
Bioformulations have State registration by Ecology Safe Department of Ukraine for
application as poly-functional preparation with antiparasitic and plant stimulating action.
Patent of Ukraine, the trade marks Avercom, Avercom-nova and Avervet are registered.
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RAPID AND HIGH-PRECISION MARKER ASSISTED BACKCROSSING
TO INTROGRESS THE ABIOTIC QTLs INTO ELITE RICE VARIETIES
Le-Hung Linh and Le-Huy Ham
Agricultural Genetics Institute, Hanoi, Vietnam
Marker Assisted Selection method (MAS) has been used for precise introgression of
new gen/QTLs (Quantitative trait loci) and development ofricevarieties with new traits. Usually this method take 6-8 crop seasons to achieve result and lead to creation totally new
varieties. In current study, we are using newly developed method for introgression of new
gen(s)/QTLs into elite crop variety - marker-assisted backcrossing (MABC). This method
allowsrapid and precise transfer tolerance gen(s)/loci into high-yielding, but stress-sensitive varieties within shorter time.Marker assisted backcrossing may differ from other marker
assisted breedingschemes because additional markers may be used for purposes other than
target locus selection, in order to minimize linkage drag and accelerate the recovery of the
recurrent parent through three levels of selection .i) foreground selection, ii) recombinant
selection and iii) background selection. Three backcrosses were conducted to transfer positive alleles of saltol (salinity tolerance) and Sub1(Submergence tolerance) into popular rice
varieties. All selected lines carry saltol or Sub1similar to the donor parent in genotyping and
phenotyping studies, where they can grow normally in area with saline level up to 0.7% and
stand submergence up to 15 days. At the same time their agronomic performances were the
same as the original recipient variety. Background selection shows presence of nearly 100%
genome of recipient lines. Field study shows that improved lines have the same characteristic of recipients, such as plant height, vegetation time, structure of plant, yield and grain
quality…This study demonstrates potential for application of MABC for development of
multiple tolerant rice varieties with increased tolerance to many stress factorsin the same
varieties that are very important for adaptation to climate change – the main challengers for
food production in 21 century.
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EFECTUL BIOLOGIC AL SELENITULUI DE SODIU ASUPRA
CREŞTERII SPIRULINA PLATENSISŞI DINAMICA ACUMULĂRII
SELENIULUI ÎN BIOMASĂ
Loseva Ludmila, Anufric Slavamir1, Chiriac Tatiana2, Cepoi Liliana 2, Djur Svetlana2,
Ghelbet Viorica2, Rudic V.2
1
Universitatea de Stat “I.Cupala” Grodno, Belarus
2
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Seleniul este unul din microelementele indispensabile pentru organismul uman şi animal. Component important al seleno compuşilor celulari – selenoenzime şi selenoproteine,
joacă un rol important în menţinerea integrităţii membranelor celulare, protejând lipidele,
liporoteinele şi ADN contra stresului oxidativ. Rolul seleniului în biosferă, benefic sau deteriorant este bine stabilit. Multe organisme posedă capacitatea de a utiliza seleniul în metabolismul său. O rezistivitate relativ înaltă către seleniu posedă cianobacteriile din genul Spirulina.
Speciile S.maxima, S. subsalsa şi S. platensis continuă să crească bine până la concentraţii
ale Se (IV) de 20-40 mg/l, iar concentraţia letală de selen pentru S.maxima este de 400 mg/l.
În condiţii de cultură de acumulare, productivitatea maximală şi viteza specifică de creştere
pentru S. platensis se atestă la concentraţii ale Se (IV) de 5-10 mg/l.
Scopul cercetărilor efectuate a fost stabilirea efectului biologic al selenitului de sodiu
asupra creşterii Spirulina platensis, dinamica şi nivelul de acumulare al seleniului în biomasa
de spirulină în raport cu nivelul de creştere al biomasei, în procesul de cultivare a culturii în
prezenţa acestui compus.
A fost analizată dinamica acumulării seleniului în biomasă în raport cu nivelul de creştere al productivităţii spirulinei la cultivarea ei în prezenţa Na2SeO3. Despre efectul biologic
al selenitului de sodiu asupra creşterii spirulinei se poate spune că este, pentru concentraţiile
de la 10mg/l la 200mg/l unul de la acela care nu provoacă modificări esenţiale în creşterea
spirulinei la un efect biologic pozitiv asupra procesului de creştere al culturii de spirulină.
Nivelul de creştere cel mai înalt al productivităţii spirulinei - cu 22, 65% şi cu 25,44%
faţă de biomasa de spirulină cultivată în lipsa selenitului de sodiu, s-a înregistrat la concentraţiile de 50 şi 70mg/l a Na2SeO3introduse în mediul de cultivare. Odată cu depăşirea
concentraţiei de 200mg/l, productivitatea spirulinei scade, concentraţia de 500mg/l provocând un efect toxic pronunţat asupra creşterii culturii de spirulină – cu circa 23% sub nivelul
spirulinei cultivate în lipsă de selenit de sodiu.
Deşi s-au stabilit niveluri înalte de acumulare a seleniului în biomasa de spirulină la
cultivarea ei în prezenţa selenitului de sodiu, faţă de spirulina cultivată în lipsa acestui compus, dinamica acumulării acestui element prezintă unele caracteristici specifice.
Astfel, acumularea seleniului se prezintă drept un proces lent şi cu niveluri mult mai
mici care nu se deosebesc unul de altul prezentând aceleaşi cote valorice acumulate ale seleniului în biomasă, la concentraţiile mici ale Na2SeO3: de la 10,00 la 100mg/l pe fonul unui
proces de creştere normală sau chiar de stimulare a creşterii culturii de spirulină. Nivelul acumulat al seleniului creşte brusc odată cu introducerea concentraţiilor mari de selenit de sodiu,
pe fonul descreşterii productivităţii spirulinei: de la 200mg/l la 500mg/l. La concentraţia de
500mg/l s-a determinat cel mai înalt conţinut al seleniului în biomasa de spirulină – 50mg%.
Cercetările au fost efectuate în cadrul proiectului de cercetare bilateral 13.820.18.01/
BA „Elaborarea şi implementarea tehnologiei de obţinere a premixelor selen componente în
baza biomasei de spirulină”
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ACTIVITATEA ANTIOXIDANTĂ A COMPONENTELOR HIDRO - ŞI
LIPOSOLUBILE ALE BIOMASEI MICROALGALE ÎMBOGAŢITE CU
FIER ŞI ZINC
Loseva Ludmila 1, Cepoi Liliana 2, Rudi Ludmila 2, Chiriac Tatiana 2, Miscu Vera 2, Rudic V. 2
1
Universitatea de Stat “I.Cupala” Grodno, Belarus
2
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Sarcina de a găsi surse suplimentare de material vegetal, care ar fi un izvor de substanţe
biologic active şi ar avea un impact pozitiv asupra sănătăţii animalelor şi a oamenilor, este
deosebit de relevantă astăzi. Multe plante acvatice şi alge, bogate în substanţe biologic active, pot acumula macro-şi microelemente şi sunt surse naturale de antioxidanţii. Este dovedit
faptul că, prin modificarea condiţiilor de cultivare poate fi obţinută biomasă cu conţinut biochimic foarte variat, de exemplu, Chlorella cu un conţinut de proteine de 8 - 58%, glucide - 6
- 37%, lipide - 4 - 85%. Valoarea energetică a biomasei algale este de 2500-4000 calorii pentru fiecare gram de substanţă uscată. Cu toate acestea, mulţi cercetători preferă cianobacteria
Spirulina platensis, care are o valoare biologică ridicată şi este un model excelent de studiu al
sintezei intracelulare a principiilor bioactive. Spirulina a dovedit capacitatea de a acumula şi metaboliza eficient bioelemente ca iodul, fluorul, seleniul, la cultivarea ei în prezenţa unor compuşi
chimici şi în special, a compuşi coordinativi a acestor elemente, pentru care au fost deja elaborate
mai multe procedee de obţinere a biomasei cu conţinut prognozat de bioelemente. Microalgele
Porphyridium cruentum şi Haematococcus pluvialis de asemenea sunt obiecte biotehnologice
capabile să acumuleze şi metabolizeze ionii metalelor, incluzându-i în propriile structuri celulare.
Scopul cercetărilor a constat în aprecierea activităţii antioxidante a biomasei de microalge Porphyridium cruentum şi Haematococcus pluvialis, obţinute în rezultatul aplicării tehnologiilor de cultivare cu utilizarea compuşilor coordinativi ai Zn(II) cu aminoacizi (L-şi D-serina, L-alanina şi glicina D,L-serina) şi Fe(III) cu aminoacizi (alanina, glicina, treonina şi valina).
Biomasa de Porphyridium cruentum, obţinută prin tehnologiile aplicate conţine fier 0,5-0,52%
BAU. Biomasa de Haematococcus pluvialis obţinută prin tehnologiile aplicate conţine fier 0,720,82% BAU şi zinc 0,5-0,53 %BAU.
Prin metoda hemoluminiscenţei a fost stabilită activitatea antioxidantă a componentelor hidro- şi liposolubile ale biomasei obţinute.
Activitatea antioxidantă atât a componentelor liposolubile, cât şi a celor hidrosolubile creşte esenţial în rezultatul aplicării procedeelor, ce duc la metabolizarea biometalelor
esenţiale. Astfel, în cazul biomasei de Porphyridium cruentum îmbogăţită cu fier, activitatea
antioxidantă a componentelor liposolubile creşte de 1,5 ori (8,4 nmol/mg), iar a celor hidrosolubile – de 10,5 ori (12 nmol/mg).
La aplicarea procedeelor de obţinere a biomasei de Porphyridium cruentum cu conţinut
înalt de de zinc activitatea componentelor liposolubile a crescut de 1,3 ori (7,2 nmol/mg), iar
a celor hidrosolubili – de 12,5 ori (14,35 nmol/mg).
Rezultatele obţinute în cadrul cercetărilor cu implicarea biomasei de Haematococcus
pluvialis au determinat rezultate importante. Astfel, activitatea antioxidantă a componentelor
liposolubile ale biomasei îmbogăţite cu biometale creşte de 3,6-3,7 ori (18,6-19,2 nmol/mg),
iar activitatea antioxidantă a componentelor hidrosolubile creşte de 9,4-12,6 ori (10,3-14,1
nmol/mg).
Cercetările au fost efectuate în cadrul proiectului bilateral moldo-belarus”10.820.08.08
BA Monitoringul şi ameliorarea surselor de materie primă cu conţinut valoros de elemente
esenţiale în baza plantelor acvatice superioare şi a microalgelor”.
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INFLUENŢA COMPOZIŢIEI MEDIULUI DE CULTURĂ ASUPRA
CARACTERULUI ANTAGONIST AL UNOR TULPINI DE PSEUDOMONAS
SPP. IN VITRO
Magher Maria, Voloşciuc L., Lemanova Natalia
Institutul de Protecţie a Plantelor si Agricultură Ecologică al AŞM, Chişinău, Republica
Moldova
Dezvoltarea pe scară largă a tehnologiilor pentru obţinerea produselor biologice, bazate
pe microorganisme, a început numai după acumularea unui vast material de cercetare, ce ţine
de utilizarea cu succes a bacteriilor antagoniste în practica agricolă. Mecanismele de acţiune
a tulpinilor de microrganisme antagoniste se bazează în principal pe concurenţa pentru resursele de creştere şi acţiune antibiotică, sau ambele. Posibilitatea utilizării fenomenului de
antagomism, precum şi capacitatea microorganismelor de a stimula creşterea şi dezvoltarea
plantelor rezultă mărirea productivitaţii şi obţinerea de produse ecologice.
Bacteriile fac parte din grupa celor mai promiţători agenţi de control biologic al bolilor.
Printre acestea se enumără şi cele din genul Pseudomonas spp. Pseudomonadelesintetizează
indol-3-acid acetic şi substanţe citochininice, care sunt stimulatori de creşere a plantelor.
În produsele sale metabolice au mai fost depistate şi compuşi antifungici, care după natura
chimică se atribuie la trigliceropeptide. Substanţele menţionate produse de bacterie întîrzie germinarea sporilor de ciuperci patogene şi previne contaminarea plantelor. Eficacitatea
aplicării preparatelor în mare măsură depinde de forma preparativă şi condiţiile în care produsul vine în contact cu organismul nociv. Cea mai economică şi eficientă formă preparativă
se alege în dependenţă de caracterele fizico-chimice ale ingredientelor active, de scop şi
modul de utilizare. În procesul elaborării tehnologiilor de obţinere a biopreparatelor este
foarte importantă alegerea corectă a mediilor de cultură, ce oferă atât un randament maxim
de biomasă, cât şi reducerea sinecostului produsului finit.
Scopul investigaţiilor a fost de a determina in vitro influenţa compoziţiei mediului de
cultură asupra caracterului antagonist al unor tulpini de Pseudomonas. Ca obiecte de studiu
au servit tulpinile bacteriene Nr. 5; Nr.6; X; N şi bacteria fitopatogenă E. amylovora (tulpina
E3) din colecţia laboratorului Biotehnologia producerii mijloacelor microbiologice al IPPAE.
Tulpinile bacteriene au fost păstrate pe medii nutritive agarizate şi lichide, specifice fiecărei
specii. Pentru determinarea caracterului antagonist bacteriile au fost crescute pe trei medii
lichide de cultură şi pe mediul agarizat King B. Cultivarea tulpinilor bacteriene a fost efectuată în conformitate cu metodele aplicate în practica microbiologică. Interacţiunea dintre
agenţii biologici a fost determinată prin metoda discurilor de hârtie de filtru. Fiecare variantă
a inclus trei repetiţii. În fiecare repetiţie cîte 6 discuri. În calitate de surse de material vegetal
au servit flori de păr (soiul Noiabriscaia) şi de măr (soiul Idared). Fiecare variantă a inclus
cîte trei repetiţii. În fiecare repetiţie cîte 5 flori. Varianta control a fost inoculată cu apă şi cu
agentul patogen. Incidenţa simptomatică a fost evaluată timp de şapte zile începînd cu ziua a
doua de la inocularea patogenului.
Ca urmare a studiului acţiunii compoziţiei mediului de nutriţie asupra creşterii şi proprietăţii antagoniste ale tulpinilor bacteriene faţă de fitopatogenul E. amylovora am selectat
mediul de cultură pentru tulpina bacteriană ce a manifestat cea mai mare zonă de inhibare.
La determinarea acţiunii suspensiilor bacteriene de Pseudomonas spp asupra florilor de măr
şi păr la infectarea lor cu fitopatogenul E. amylovora „in vitro” am obţinut 100% eficacitate
în varianta cu flori de măr, iar în varianta cu flori de păr infectarea organelor generative a
constituit 26%.
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PERSPECTIVE ŞI DIRECŢII DE CERCETARE ALE BIOINFORMATICII
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Martea Rodica
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova
Practica mondială demonstrează impactul pozitiv al utilizării tehnologiilor informaţionale în dezvoltarea societăţii contemporane, extinderea şi diversificarea accesului populaţiei
la informaţii şi la serviciile publice. O importanţă deosebită se acordă tehnologii lor multidisciplinare şi trans-sectoriale, care traversând diverse domenii tehnologice prezintă aspect
importante pentru dezvoltarea şi integrarea tehnologică a cunoştinţelor.
Un exemplu, în acest context, este bioinformatica, domeniu al ştiinţei în care biologia,
ştiinţa despre calculatoare şi tehnologia informaţiei se contopesc într-o singură disciplină,
cu noi posibilităţi de examinare a sistemelor biologice, prin analize complexe de calcul. Bioinformatica ca domeniu de cercetare, reprezintă o perspectivă deosebită pentru progresele
înregistrate în biologia contemporană, precum şi un aspect de înaltă intensitate în cadrul
procesului de cercetare - dezvoltare.
În Republica Moldova bioinformatica, ca domeniu de cercetare, începe doar să fie cunoscut, dar care asigurară o varietate largă de aplicaţii pentru domenii, precum agricultură,
medicină, inginerie şi ştiinţele naturii. Aceasta devine un instrument util pentru biologi, destinat mai cu seamă analizei volumului actual de date disponibile în cadrul bazelor de date
biologice.
La momentul actual, în bioinformatică, sunt descrise mai multe direcţii majore de cercetare, precum dezvoltarea algoritmilor de identificare, dintr-un număr mare de date, a elementelor cu trăsături comune, analiza şi interpretarea diferitelor tipuri de date referitoare
la secvenţele de nucleotide sau aminoacizi şi structura proteinelor şi implementarea unor
instrumente pentru manipularea diferitelor tipuri de informaţii.
Domeniile de cercetare ale bioinformaticii sunt variate, printre acestea se enumeră:
•Analiza secvenţelor - Sequence analysis
•Adnotarea genomică - Genome annotation
•Evoluţionismul computaţional - Computational evolutionary biology
•Analiza literaturii - Literature analysis P
•Analiza expresiei genelor - Analysis of gene expression
•Analiza reglării expresiei - Analysis of regulation
•Analiza expresiei proteinelor - Analysis of protein expression
•Genomica comparativă - Comparative genomics
•Modelarea sistemelor biologice - Modeling biological systems
• Imagistica de înaltă precizie - High-throughput image analysis
•Bioinformatică structurală - Structural bioinformatic approaches
•Prezicerea structurii proteinelor - Prediction of protein structure
• Interacţiunile moleculare - Molecular Interaction, etc.
În concluzie, bioinformatica devine un element central în cadrul programelor actuale de
dezvoltarea a societăţii. Aceasta are un impact pozitiv pentru ştiinţă şi procesul de cercetare
dezvoltare în contextul asigurării cu noi instrumente necesare avansării cunoştinţelor biologice, prin reducerea semnificativă a cheltuielile de timp, a resurselor financiare şi umane, de
asemenea pentru obţinerea unor rezultate cu un nivel înalt de încredere, susţinut de teste statistice. Influenţa bioinformaticii este penetrantă la nivel global, generând inovaţii de procese,
produse şi servicii în întreaga societate.
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ПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА И
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СЕМЕНАТРИТИКАЛЕ
ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
Маслоброд С.Н.1, Миргород Ю.А.2, Бородина В.Г.2
Институт генетики и физиологии растений АНМ, Кишинэу, Республика Молдова
2
Юго-Западный государственный университет, Курск, Россия
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Исследовали влияние водных дисперсных систем наночастиц серебра (NPAg) и
электромагнитного излучения (ЭМИ) на семена озимого тритикале (сорт Инген 93)
при пониженной температуре (ПТ). Концентрации NPAg–10-7 и 10-9 моль/л. Параметры
ЭМИ – длина волны 5,6 мм; плотность мощности 0,1 мВт/см2, экспозиция 120 мин.
После обработки этими факторами (раздельно и совместно) семена выдерживали при
температуре +4оС в течение 20 ч, затем проращивали в чашках Петри при температуре
25оС, в каждом варианте 300 семян. Учитывали всхожесть семян (ВС), число правых
проростков (ЧПП, у них первый лист заворачивается по часовой стрелке), длину
ростка (ДР) 6-дневного проростка. Среднеквадратичная ошибка отклика тритикале на
воздействие не превышала 3%.
Результаты исследования представлены в табл. Раздельное действие факторов:
ЭМИ – отсутствие эффекта; 10-9моль/л - увеличение ВС, ЧПП и снижение ДР; 10-7
моль/л- увеличение ЧПП; ПТ - снижение ВС и увеличение ЧПП, ДР. 2. Совместное
действие факторов, как правило, - стимуляция ВС, ЧПП и угнетение ДР. В первом
случае наблюдается специфика действия факторов, во втором – типичность их
действия.
По нашим данным, увеличение ВС, ЧПП и длины корней проростков при
неблагоприятных условиях (гамма-радиация [Корлэтяну, Маслоброд и др., 2010];
низкая температура (Корлэтяну, Маслоброд и др., 2013); патогенные грибы (Maslobrod, Mirgorode. a., 2013) свидетельствует о протекторном действии на семена как
ЭМИ, так и наночастиц. Отмеченное в табл. уменьшение ДР является, по-видимому,
взаимовлиянием надземной и подземной частей растения: снижение/увеличение
параметров одной части отражается на увеличении/снижении параметров другой.
Таким образом, показано протекторное действие наночастиц серебра и
электромагнитного излучения миллиметрового диапазона на семена злакового
растения, подвергнутых низкотемпературному стрессу.
Таблица
Параметры семян и проростков тритикале при действии на семена дисперсных
систем наночастиц серебра, электромагнитного излучения миллиметрового диапазона
и пониженной температуры

78,7 79,7 88,0 79,0 72,0 86,3 81,3 80,3 76,7 80,3 78,0 85,0
46,2 51,0 54,9 54,8 50,0 52,1 57,0 52,7 47,8 56,8 58,1 53,1
84,4 86,0 75,1 88,6 92,4 78,9 78,8 81,7 73,0 73,2 74,5 61,7
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STUDIUL VIABILITĂŢII POLENULUI LA SPECIILE CUPHEA
VISCOSISSIMA JACQ. ŞI CUPHEA LUTEA ROSE
Mihăilă Victoria
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Genul Cuphea include (după diferiţi autori) circa 600 specii de plante originare din
America Centrală şi America de Sud. Importanţa acestor specii este foarte variată, dar un interes deosebit îl prezintă capacitatea plantelor de a sintetiza şi stoca în seminţe acizi graşi cu
catenă medie: capric, caprilic, lauric, miristic. Ultimii sunt utilizaţi în producerea săpunurilor,
detergenţilor, plastificatorilor şi în medicină. Prin investigaţiis-a demonstrat că trigliceridele
cu catenă medie pot fi utilizate şi ca materie primă în producerea uleiului de motoare şi a motorinei (Olejniczak, 2011). În Centrul de Resurse Genetice Vegetale se efectuează cercetări
privind determinarea potenţialului de productivitate şi rezistenţă a unor specii Cuphea în
condiţii de introducere. Succesul introducerii speciilor ce întrunesc însuşiri valoroase impune
cunoaşterea detaliată a proceselor de înflorire şi fructificare de rând cu specificul sistemului
generativ al speciilor incluse în studiu. Rezistenţa organelor de reproducere ale plantelor
în cultură la factorii nefavorabili ambientali (temperatură, umiditate etc.) prezintă unul din
principalii indici de adaptare ontogenetică, deoarece au o influenţă decisivă asupra productivităţii (Octaviano, Mulcahy, 1985). Din aceste considerente ne-am propus drept scop testarea
comportamentului polenului speciilor Cuphea viscosissima şi Cuphea luteasub aspectul viabilităţii şi rezistenţeilui la acţiunea factorilor nefavorabili.
În calitate de material de studiu au servit speciile Cuphea viscosissima Jacq. (I) şi
Cuphea lutea Rose.(II) originare din SUA (I) şi Mexic (II). Reprezentanţii acestor specii sunt
plante anuale, erbacee, cu flori mici solitare, bisexuate, zigomorfe, periantul dublu. Caliciul e
compus din şase sepale concrescute.Corola include şase petale libere, de culoare liliachie (I)
şi albă (II). Androceul înglobează 11 stamine neegale ca lungime, gineceul este sincarpelar.
Faza de înflorire începe în prima decadă a lunii iunie şi continuă până la sosirea îngheţului.
Începutul formării fructelor a fost semnalată la finele lunii iunie. Determinarea viabilităţii polenului s-a realizat prin cultivarea lui pe mediu nutritiv in vitro (Голубинский, 1974). Experienţa a fost efectuată în două repetiţii şi s-au analizat câte 500-1000 de grăuncioare de polen
recoltate din mugurii florali colectaţi în orele matinale. Polenul a fost incubat în termostat la
temperatura de 250C (martorul), iar în variantele experimentale s-a expus la acţiunea factorului de stres (temperatura ridicată +460C) cu durata de la cinci minute până la 2,5 ore.
În rezultatul cercetărilor s-a constatat că viabilitatea polenului în condiţii de control
a constituit 85,0% (I) şi 90,65% (II). În urma acţiunii stresului abiotic au fost evidențiate
diferenţe semnificative după acest parametru. Capacitatea germinativă a diminuat cu 18,0%
(I) în urma expunerii polenului la temperatura ridicată pe un termen de 1,5 ore. În varianta
cu durata de 2 şi 2,5 ore viabilitatea polenului a înregistrat o reducere până la 58,0 şi 30,7%
respectiv. Viabilitatea gametofitului masculin al speciei II a fost esenţial afectată deja după
zece minute de acţiune a factorului de stres, diminuând până la 6,8%. Aplicarea unei temperaturi supraoptimale în decurs de 20 minute a condiţionat o micşorare a viabilităţii polenului
până la nivelul minimal (0,3%).
În urma investigaţiilor efectuate s-a constatat că viabilitatea polenului speciilor incluse
în studiu variază în dependenţă de mediul ambiant.Acţiunea factorului de stres a declanşat
o diferenţiere semnificativă privind capacitatea germinativă a polenului. Acest fapt a permis
relevarea genotipurilor ce manifestă stabilitate şi rezistenţă în condiţii de stres termic. Reprezentanţii speciei Cuphea viscosissima Jacq. au înregistrat un nivel sporit de viabilitate
şi rezistenţă la acţiunea temperaturii supraoptimale, ceea ce denotă oportunitatea includerii
acestei specii în lucrările de ameliorare.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА НА СПОСОБНОСТЬ ГАПЛОИДОВ
КУКУРУЗЫ К СПОНТАННОМУ УДВОЕНИЮ
Михайлов М.
Институт генетикии физиологии растений АНМ, Кишинэу, Республика Молдова
Удвоение генома растительных гаплоидов, которое в селекции обычно
производится через колхициновую обработку, может случаться и самопроизвольно,
без каких-либо приемов воздействия. Мы попытались выяснить, различается ли
способность к спонтанному удвоению у разных генотипов и как она наследуется при
скрещивании.
Для исследования выбраны 4 линии кукурузы (Rf7, Ку123, МК109, МК01) и
их гибриды. От всех этих генотипов были произведены гаплоиды. При спонтанном
удвоении генома гаплоида (которое охватывает обычно не все растение, а его
отдельные секторы) появляется возможность произвести самоопыление. В таблице
приведена частота растений, у которых при самоопылении получены озерненные
початки. Полные данные получены в 2012 году, некоторые значения определены и в
предыдущем 2011 году, что позволяет оценить воспроизводимость.
Генетические различия проявились отчетливо (значимость P<0.01 по Фишеру).
Условия 2012 года в целом снизили частоту удвоения, но тем не менее и в этом году
отчетливо выделяются линия Rf7 и гибрид Rf7xКу123. Результат для последнего
гибрида достаточно надежен, потому что он устойчиво воспроизводится на протяжении
ряда лет. В три предыдущих сезона этот гибрид давал частоту удвоения 12-16%.
Гетерозис по частоте удвоения у гибрида Rf7xКу123 вызывается не
доминированием, которое у гаплоидов отсутствует, а взаимодействием родительских
генов. Надо полагать, у линии Ку123 есть гены, которые, не проявляясь в самой этой
линии, усиливают действие генов линии Rf7, ответственных за спонтанное удвоение.
Исследования спонтанного удвоения имеют то практическое значение, что по
его частоте можно приближенно судить об ожидаемых результатах колхициновой
обработки. Приведем сводку случаев, когда одновременно с колхициновой обработкой
по методу Даймлинга оценивалась частота спонтанного удвоения.
n(rk-6xRf7): спонтанно –22%, с колхицином – 57%;
n(Rf7xКу123): спонтанно – 14%, с колхицином – 33%;
n[(MK01xA619)xDH3]: спонтанно – 0, с колхицином – 27%;
n(MK01xКу123): спонтанно – 0, с колхицином – 6%.
Замечается приближенная закономерность: чем выше у генотипа частота
спонтанного удвоения, тем больший выход дает и удвоение по Даймлингу. Выбор
генотипа с повышенной способностью к удвоению может сократить трудозатраты и
уменьшить сроки выполнения селекционных задач.
Таблица
Частота спонтанного удвоения гаплоидов разных генотипов
Генотип
n(Rf7)

Частота удвоения
2011

2012

Генотип

Частота удвоения
2011

2012

6,3%

7,4%

n(Rf7xMK109)

7,5%

1,9%

n(Ку123)

-

1,2%

n(Ку123хМК109)

5,3%

2,0%

n(MK109)

-

1,3%

n(MK01xRf7)

-

2,3%

n(MK01)

-

0,0%

n(MK01xКу123)

-

0,0%

11,8%

n(MK01xMK109)

-

3,3%

n(Rf7xКу123)

15,6%
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SCREENING – UL MATERIALULUI TRANSGEN ÎN PRODUSE
ALIMENTARE
Port Angela, Nechifor Victoria
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova
În ultimii ani, au fost elaborate şi aprobate la nivel internaţional şi local un număr mare
de legi şi directive privind reglementarea activităţilor de obţinere, transport, comercializare
şi analiză a OMG (organisme modificate genetic). Însă, atât marile companii biotehnologice,
autorităţile abilitate în monitorizarea şi controlul produselor tehnologiilor noi, cât şi consumatorii au avut şi continuă sa aibă unele divergenţe legate de aspectul analitic al acestor
reglementări. Unele laboratoare au elaborat metode de analiză bazate pe detecţia alogenelor
utilizând tehnica de amplificare (polymerase chain reaction), altele s-au orientat pe identificarea produselor de expresie prin analize imunoenzimatice. De aceea, pornind de la potenţialul
impact socio-economic al OMG, este important ca determinările analitice ale prezenţei/absenţei transgenelor în seminţe şi produse agricole să fie efectuate în laboratoare de cercetare,
dotate cu echipament adecvat şi tehnologii conform standardelor naţionale şi internaţionale.
Deşi în Moldova nu există centre ştiinţifice, care ar obţine organisme modificate genetic,
acestea ajung la consumatori prin importul în ţară a produselor alimentare, fructelor, legumelor etc., iar pe câmpurile agricole – prin procurarea din străinătate a materialului semincer.
Astfel, testarea prezenţei materialului modificat genetic în culturile agricole şi în produsele
derivate rămâne a fi o prioritate strategică pentru Republica Moldova.
În prezent, în cadrul Centrului Biologie Moleculară al Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, la solicitarea persoanelor fizice, au fost realizate mai multe teste de screening
privind materialul transgen în diverse produse agricole. Testarea probelor a fost efectuată
conform protocolului standard privind screening-ul plantelor modificate genetic, utilizând
primeri specifici pentru identificarea promotorului 35ScaMV. Izolarea ADN-ului s-a efectuat
după Murray, 1980. Reacţia PCR a fost efecuată la termocicler-ul AmpliTaq al firmei Applied
Biosytem.
Astfel, analiza unor produse autohtone: roşii, cartofi, soia, porumb, ceapă, morcov a
relevat prezenta materialului transgen în cazul a două varietăţi de cartof. Screening-ul produselor de import selectate arbitrar: tuberculi de cartofi, roşii, morcovi, castraveţi, banane şi
legume congelate: cartofi, orez, mazăre, porumb, ardei roşu, morcov, păstăi, conopidă a pus
in evidenţă prezenta unor secvenţe alogene la castraveţi, roşii şi conopidă.

Tehnici și metode în biotehnologie

59

SINTEZA CIS-8-DODECENILACETATULUI – COMPONENTUL
PRINCIPAL AL FEROMONULUI SEXUAL A VIERMELUI PRUNELOR
Roşca Gh., Odobescu Vasilisa, Pătraşcu T.
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agicultură Ecologică al AŞM, Chişinău,
Republica Moldova
Cis-8-Dodecenilacetatul este componentul principal al feromonului sexual al viermelui
prunelor Grapholitha funebrana Tr.(P.M.Guerin, H. Arn, H.R.Вuser et al. 1986).Viermele
pruneloreste o specie polifagă, care atacă fructele prunului cultivat şi sălbatic, iar uneori fructele de cireş, vişin, corcoduş, piersic şi cais, producînd pagube mari (40-50%) atât cantitative,
cât şi calitative (Mihai Busuioc, 2006).
Metodele de sinteză a cis-8-dodecenilacetatului descrise în literatură (Yamamoto Akira et al, 1980; Н.В.Одиноков с сотр., 1985)se reduc la utilizarea hidrocarburii acetilenice
pentin-1, care după condensarea cu clor(brom) hidrinele corespunzătoare în hexametapol se
transformă în sintonulkee – dodec-8-in-1-ol care, mai departe, se transformă în acetatul necesar. Pe de altă parte, hidrocarbura pentin-1 a fost transformată în bromidul 1-bromhept-3-in,
care după condensarea cu substanţa1-brom-5-(1-etoxietoxi)pentan,s-a transformat în alcoolul acetilenic dodec-8-in-1-ol, apoi în acetatul necesar. Neajunsul acestor metode de sinteză
a cis-8-dodecenilacetatului constă în faptul că în sinteză se foloseşte hidrocarbura acetilenică
pentin-1, diolii corespunzători şi ca solvent - hexametapolul (substanţe costisitoare şi toxice).
Noi am introdus în alcoolul-cheedodec-8-in-1-ol legătura acetilenică cu ajutorul alcoolului propargilic, folosind metoda de izomerizare a legăturii triple în alchilderivatele alcoolului propargilic în prezenţa amidurii de potasiu şi etilendiaminei în alcooli acetilenici cu
legătura triplă terminală şi am sintetizatcis-8-dodecenilacetatul pe schema următoare:
HC≡CCH2OH → C6H13C≡CCH2OH (1) →
HC≡C(CH2)7OH (2) → HC≡C(CH2)7OR (3) →
C4H9C≡C(CH2)7OR (4) → C4H9C≡C(CH2)7OH (5) →
C4H9CH=CH(CH2)7OH (6) → C4H9CH=CH(CH2)7OCOCH3 (7), unde
R = tetrahidropiranil
Prin acţiunea alcoolului propargilic cu bromura 1-bromhexan în amoniac lichid se obţine substanţa nonin-2-ol-1 (1) care, în prezenţa amidurii de sodiu şi etilendiaminei se transformă în alcoolul nonin-8-ol-1 (2) cu legătura acetilenică terminală. Protecţia grupei hidroxile în
alcoolul (2) cu 2,3-dihidropiran (acţiunea alcoolului (2) cu 2,3-dihidropiran în prezenţa HCl
conc. la 40oC) duce la acetalul 1-(21-tetrahidropiraniloxi)-8-nonin (3), care după reacţia cu
bromura de butil se transformă în 1-(21-tetrahidropiraniloxi)-dodecin-8 (4). După deprotejarea grupei hidroxile (16% acid sulfuric, etanol) se obţine alcoolul acetilenic dodecin-8-ol-1
(5), reducerea căruia în prezenţa catalizatorului de Ni cu etilendiamină în alcool etilic duce la
cis-8-dodecenol-1 (6). Prin acetilarea alcoolului (6) cu clorură de acetil în benzen în prezenţa
piridinei se obţine cis-8-dodecenilacetatul (7) – componentul principal al feromonului sexual
al viermelui prunelor, care posedă o activitate biologică înaltă în condiţii de câmp.
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DETERMINAREA CORELĂRII DINTRE ACTIVITATEA
ANTIOXIDANTĂ A EXTRACTELOR ETANOLICE DIN BIOMASA DE
HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS ŞI CONŢINUTUL DE CAROTENOIZI
Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Chiriac Tatiana, Valuşa Ana, Djur Svetlana,
Chelmenciuc Viorica, Rudic V.
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Cele mai uzuale teste de determinare a activităţii antioxidante în extractele obţinute
din biomasa vegetală sunt testele ABTS şi DPPH. Pentru testul ABTS a fost determinata
corelarea puternică dintre valorile testului antioxidant şi conţinutul de fenoli din biomasa
vegetală. Pentru testul DPPH doar unele studii au stabilit existenţa unei astfel de corelări. În
cazul biomasei microalgale s-a dovedit a fi mai complicată determinarea dependenţei dintre
activitatea antioxidantă a biomasei şi conţinutul componentelor antioxidante, mecanismul de
acţiune a cărora este unul donor de hidrogen. În experienţele de testare a influenţei compuşilor coordinativi asupra proceselor biosintetice la microalge, efectul lor poate fi măsurat prin
modificarea conţinutului de caroten acumulat în biomasă.
Scopul cercetărilor efectuate a fost în determinarea existenţei corelării dintre modificarea conţinutului de caroten în biomasa microalgei Haematococcus pluvialis, faza celulelor
verzi mobile şi activitatea antioxidantă a extractelor etanolice din biomasa respectivă.
Au fost aplicaţi cinci compuşi coordinativi ai cobaltului cu bazele Schiff în concentraţia
de 10 mg/l mediu de cultivare. Faza celulelor verzi mobile se caracterizează prin intensitatea
proceselor biosintetice în cazul culturii de Haematococcus.
Acumularea carotenoizilor în biomasaalgală este dovada dezvoltării unui stres oxidativ,
suprimarea căruia necesită trecerea mai rapidă la faza ciştilor bruni. Haematococcus posedă
capacitatea sintezei induse a carotenoizilor la influenţa unor xenobiotice. Prin urmare, analiza unei posibile corelări dintre activitatea antioxidantă a extractelor etanolice şi conţinutul
carotenoizilor din biomasa microalgei va elucida problema componentului antioxidant activ
care reacţionează cu radicalii ABTSşi DPPH.
Pentru toate extractele etanolice au fost citite spectrele în diapazonul vizibil şi stabilit
maximul de absorbţie pentru carotenoizi care a fost în limitele 468-470 nm.
Valoarea maximală a testului antioxidant, de reducere a radicalului ABTS, coincide
cu conţinutul maximal al carotenoizilor, care este cu 58% mai mare comparativ cu proba
control. Determinarea corelării dintre acumularea carotenoizilor în biomasa celulelor verzi
şi activitatea antioxidantă (testul ABTS) a extractelor etanolice, obţinute din biomasa lor a
stabilit existenţa unei dependenţe veridice cu coeficientul de corelare de 0,88 (corelare foarte
puternică).
Corelării dintre acumularea carotenoizilor în biomasa celulelor verzi şi activitatea antioxidantă a extractelor etanolice, obţinute din biomasa lor, determinată cu aplicarea testului DPPH a stabilit lipsa dependenţei, coeficientul de corelare fiind de 0,34 (corelare foarte
slabă). Prin urmare testul antioxidant de determinare a capacităţii de reducere a radicalului
DPPH nu depinde de conţinutul de caroten din extractele etanolice, obţinute din biomasa
celulelor verzi mobile de Haematococcus pluvialis.
Prin urmare între activitatea antioxidantă a extractelor etanolice din biomasa celulelor
verzi mobile de Haematococcus, determinată cu aplicarea testului ABTS şi conţinutul de
carotenoizi din biomasă există o corelare foarte puternică. Testul antioxidant DPPH nu este
unul reprezentativ pentru determinarea activităţii antioxidante a extractelor etanolice din biomasa celulelor verzi mobile de Haematococcus.
Rezultatele prezentate au fost obţinute în cadrul proiectului instituţional: 11.817.08.18F
Stabilrea mecanismelor de modificare a statutului oxidativ şi a componenţei biochimice a
biomasei unor microalge sub acţiunea metalocomplexelor în scopul obţinerii preparatelor
antioxidante
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ACTIVITATEA ANTIOXIDANTĂ ŞI ANTIRADICALICĂ A
EXTRACTELOR ETANOLICE, OBŢINUTE DIN BIOMASA ALGEI
MARINE PORPHYRIDIUM CRUENTUM
Sadovnic Daniela
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Obţinerea antioxidanţilor naturali din organismele acvatice este o problemă ştiinţifică
actuală cu aspecte practice bine conturate. Microalgele şi cianobacteriile, în calitate de culturi biotehnologice sunt obiecte de perspectivă, datorită componentelor şi structurilor din
biomasăcu activitate antioxidantă pronunţată.Raportul cantitativ al acestor substanţe biologic
active determină modalitatea de acţiune a biomasei sau a preparatelor complexe, obţinute în
baza acestei biomase, contra speciilor reactive de oxigen.
Sunt deja informaţii despre utilizarea practică a preparatelor din microalge. Astfel,
antioxidanţii obţinuţi din biomasa algei Porphyridium cruentum au fost testaţi în calitate
de componente antioxidante în procesarea alimentelor. Aprecierea activităţii antioxidante a extractelor etanolice din biomasa de Porphyridium cruentum prin aplicarea modelului
β-caroten-linoleat a demonstrat superioritatea lor faţă de antioxidanţii sintetici BHA (hidroxianizolbutilat) şi BHT (hidroxitoluenbutilat).
Scopul cercetărilor, rezultatele cărora sunt expuse constă în aprecierea activităţii antioxidante a unor extracte etanolice din biomasa de Porphyridium cruentum.
Studiul activităţii antioxidante a fost efectuat pentru 5 extracţii etanolice (40, 55, 67, 70
şi 96% concentraţiealcool etilic în soluţia extractantă) din biomasa de Porphyridium cruentum CNM-AR-01, colectată la etapa creşterii exponenţiale a culturii. Activitatea antioxidantă
a acestor extractea fost stabilităprin aplicarea testului de reducere a reagentului fosfomolibdenic (TRFM) şi a testului de reducere a reagentului Folin-Ciocalteu (TRFC).
Pentru ambele teste utilizate s-a înregistrat o activitate stabil înaltă a extractelor de
55 şi 70% etanol, care în cazul TRFM înregistrează valori de 4,2 şi 3,7 mg echivalent acid
ascorbic, iar a celui TRFC – valori de 4,6 şi 5,1 mg echivalent acid galic. Extractul de 96%
a prezentat cele mai mari valori de 8,3 mg echivalent acid galic ale activităţii antioxidante,
determinate cu reagentul Folin-Ciocalteu. Extractele de 40, 65 şi 96% au un efect antioxidant
relativ redus, valorile testului de reducere a reagentului fosfomolibdenic fiind de doar 2,73,2mg echivalent acid ascorbic. Testul de reducere a reagentului Folin-Ciocalteu a scos în
evidenţă valorile reduse antioxidante de 2,5-2,8 mg echivalent acid galic a extractelor de 40
şi 65% etanol din biomasa de Porphyridium.
Un rezultat similar a fost înregistrat şi în cazul testelor nespecifice de stabilire a acţiunii
antiradicalice, unde extractele de 55 şi 70% etanol au manifestat o capacitate înaltă de reducere a radicalilor DPPH (1,1 difenil-2-picril hidrazil) şi ABTS (2,2azinobis 3-etilbenzotiazolină-6- acid sulfonic). Astfel extractul 55% etanol reduce 19% din radicalul DPPH şi 42% din
radicalul ABTS. Extractul etanolic de 70% manifestă activitate antiradicalică exprimată în
valori de 20% inhibiţie DPPH şi 40% inhibiţie ABTS. Activitatea antiradicalică a extractelor
de 40, 64 şi 96% este de 10-13% inhibiţie DPPH şi 32-36% inhibiţie ABTS.
Prin urmare, extractele din biomasa de Porphyridium cruentum, obţinute prin extragere
cu alcool etilic de 55 şi 70% manifestă o activitate antioxidantă sporită, determinată prin
aplicarea testelor antioxidante nespecifice.
Rezultatele prezentate au fost obţinute în cadrul proiectului instituţional 11.817.08.18F
Stabilirea mecanismelor de modificare a statutului oxidativ şi a componenţei biochimice a
biomasei unor microalge sub acţiunea metalocomplexelor în scopul obţinerii preparatelor
antioxidante.
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MICROORGANISME CU PROPRIETĂŢI ANTIBACTERIENE
Sîrbu Tamara, Burţeva Svetlana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Interesul pentru produsele şi producţia ecologică este în continuă creştere, de aceea
agricultorii tot mai des recurg la combaterea biologica a agentilor fitopatogeni care provoacă
diferite boli la plantele agricole. În prezent combarerea biologică se realizează prin bacteriofagie, hiperparazitism, antagonismul dintre microorganisme, prin distrugerea agenţilor
fitopatogeni de către insecte, prin utilizarea antibioticelor şi imunizarea plantelor împotriva
bolilor virotice.
Pe plan mondial au fost experimentate o serie de microorganisme, cum ar fi: Bacillussubtilis, Trichodermaviridae, Trichodermapolisporum, Trichodermaroseum, Streptomycesgriseus Streptomycesrimosus, Penicillium vermiculatum contra ciupercilor dăunatoare ca:
Stereumpurpurea, Botrytiscinerea, Monilinia laxa, Sclerotiniasclerotiorum sau a bacteriilor
Erwiniaamylovora, Agrobacteriumtumefaciens, Corynebacteriummichiganense ş.a.
Microorganismele au proprietatea de a produce substanţe antibiotice si alte substanţe
(fitoalexine) prin care acţionează sau se pot apăra. Antibioticele sunt produse de metabolism ale unor ciuperci sau bacterii ce pot fi folosite în combaterea bolilor. Astfel steptomicina extrasă din Streptomycesgriseusse foloseşte pentru combaterea biologică a bacteriilor
Erwiniaamylovora, Erwiniaphytophtora, Xanthomonas, etc. Teramicina extrasă din Streptomycesrimosus este eficace împotriva bacteriei Xanthomonas pruni. Penicilina obţinută din
Penicillium notatumşi Penicillium crisogenum este eficace în combaterea unor bacterii ca:
Agrobacteriumtumefaciens, Corynebacteriummichiganense. Actidionaobtinuta ca subprodus
la fabricarea streptomicinei este indicată in combaterea ciupercilor: Podosphaeraleucotricha, Venturiainaequalis, etc.
Scopul cercetărilor a constat în selectarea tulpinilor de micromicete şi streptomicete din
Colecţia Naţională de Microorgaanisme Nepatogene cu potenţial antibacterian.
Ca obiect de studiu au servit 10 tulpini de actinomicete din genul Streptomyces şi 10
tulpini de micromicete din genul Penicillium. În calitate de test culturi au fost luate tulpinile
patogene: Xanthomonascampestris; Corynebactermiciganense; Agrobacteriumtumefaciens.
Activitatea antibacteriană a fost determinată după metoda difuzimetrică, prin utilizarea
blocurilor de geloză.
Rezultatele obţinute au demonstrat că tulpinile de Streptomyces şi Penicillium acţionează diferit asupra bacteriilor fitopatogene luate în studiu. Astfel, capacitatea de a reţine
creşterea agentului fitopatogen Xanthomonascampestris au manifestat-o mai activ micromicetele. Diametrul zonei de reţinere a creşterii patogenului menţionat de 18 - 25mm a fost
înregistrată la acţiunea exometaboliţilor a 5 tulpini de Penicillium şi de 23mm la o tulpină
de Streptomyces. Faţă de agentul fitopatogen, ce provoacă cancerul bacterian şi ofilirea bacteriană la tomate, Corynebacteriummichiganense mai active au fost streptomicetele: la 6
tulpini exometaboliţii au format zone de inhibiţie a creşterii fitopatogenului cu diametrul de
20-30mm, iar metaboliţii tulpinii Streptomycessp. 145 inhibă complect creşterea acestui fitopatogen. Numai la 3 tulpini de Penicillim a fost înregistrastă activitatea antibacteriană faţă de
acest fitopatogen (zonele de inhibiţie a creşterii fitopatogenului constituie 17-20mm). Pentru
Agrobacteriumtumefaciens (cancerul la sfeclă) din 10 streptomicete n-au fost depistaţi activi
antagonişti, dar printre penicili 3 tulpini reţin creşterea acestui fitopatogen (diametrul zonei
de inhibiţie a creşterii de 15-20 mm).
Astfel, în rezultatul cercetărilor efectuate au fost identificate tulpinile de Penicillium şi
Streptomyces, ce îşi manifestă activ proprietăţile antagoniste faţă de unele bacterii fitopatogene- agenţi patogeni ai diferitor boli la plante larg răspândite în Moldova.

Tehnici și metode în biotehnologie

63

SCREENING - UL ACTIVITĂŢII ANTIFUNGALE A MICROMICETELOR
DIN CNMN
1

Sîrbu Tamara1, Birita C.2
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
2
Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova

Metoda biologică de combatere a dăunătorilor culturilor agricole este foarte actuală,
datorită produselor ecologic pure obţinute.
Printre direcţiile de perspectivă sunt considerate cercetările microoogranismelor utile,
care stau la baza producerii biopreparatelor aplicate în combaterea multor specii de insecte
dăunătoare şi a diferitor agenţi fitopatogeni, provocatori ai unui spectru larg de boli la plante.
Folosirea biopreparatelor pe bază de microorganisme (fungicide, erbicide, secticide) în
agricultură urmăreşte diferite scopuri: stimularea creşterii şi dezvoltării plantelor, profilarea
şi tratarea plantelor afectate de diferiţi agenţi patogeni ş.a.
Scopul cercetărilor a constat în efectuarea unui screening şi selectarea tulpinilor de
micromicete cu potenţial antifungal faţă de fitopatogeni.
Ca obiect de studiu au servit 40 tulpini de micromicete din genul Penicillium din Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene (CNMN).
În calitate de culturi test au fost utilizate 10 tulpini de fungi fitopatogeni:Aspergillusniger;
Alternaria alternata; Botrytiscinerea; Sclerotiniasclerotiorum; Stemphiliumbotryosum;
Rhyzohtoniasolani; Penicillium expansum; Fusariumsolani; Fusariumoxysporum; Fusarium gibbosum.
Proprietăţile antifungale ale tulpinilor de micromicete au fost studiate conform metodei
difuzimetrice, prin utilizarea blocurilor de geloză.
Din numărul total de 40 tulpini de Penicillium luate în studiu, 18 n-au manifestat antivitate antifungală faţă de nici unul dintre agenţii fitopatogeni testaţi. 7 tulpini de micromicete
au manifestat antagonism faţă de 1 fitopatogen, 5 tulpini faţă de 2 fitopatogeni, 4 faţă de 3
agenţi fitopatogeni, iar 3 tulpini au manifestat antagonism faţă de 6 fitopatogeni.
Cele mai active s-au dovedit a fi tulpinile Penicillium sp. 32 şi Penicillium sp. 62,
manifestînd activitate antifungală faţă de 9 fitopatogeni din numărul total de 10. Tulpina
Penicillium sp. 32 nu manifestă antagonism numai faţă de Alternaria alternata, iar tulpina
Penicillium sp. 62 faţă de Stemphyliumbotryosum. Ambele tulpini de Penicillium, însă, reţin
creşterea agenţilor fitopatogeni menţionaţi.
Antagonismul tulpinilor de Penicillium faţă de anumiţi fitopatogeni a fost diferit. Astfel
cîte 4 tulpini de Penicillium au manifestat antagonism faţă de Botrytiscinerea, Sclerotiniasclerotiorum, Penicillium expansum şi Fusarium gibbosum. Zona de inhibiţie a creşterii acestor fitopatogeni variind de la 16mm pînă la 30 mm. 5 tulpini au manifestat antagonism faţă
de Aspergillusniger, zona de inhibiţie a creşterii oxcilînd între 15 şi 25mm, iar cîte 8 tulpini
au manifestat antagonism faţă de fitopatogenii Stemphylium botryosum şi Rhizohtoniasolani
cu zona de inhibiţie a creşterii ce variază între valorile 15 mm şi 30 mm.
Tulpinile de Penicillium au fost mai active faţă de agenţii fitopatogeni Alternaria alternata, Fusariumsolani şi Fusariumoxysporum. Cîte 12 tulpini de micromicete, luate în studiu,
au manifestat activitate antifungală faţă de aceşti fitopatogeni. Zona de inhiţie a creşterii
fitopatogenilor menţionaţi variază între 15 mm şi 35 mm.
În rezultatul screening-ului efectuat au fost selectate 2 tulpini Penicillium sp.32 şi Penicillium sp.62 ce manifestă activitate antifungală sporită faţă de un spectru larg de fitopatogeni.
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MICROMICETE – PERSPECTIVI PRODUCĂTORI DE SUBSTANŢE
BIOACTIVE
Sîrbu1 Tamara, Burţeva1 Svetlana, Starciuc2 N., Bubneac2 V., Postolachi1 Olga
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova
Micromicetele (mucegaiurile) sunt microorganisme uşor adaptabile, deoarece au capacitatea de a forma enzime induse în funcţie de natura substratului pe care se află.
Micromicetele sunt utilizate cu succes în biotehnologie pentru producerea unui spectru
larg de biopreparate, fapt determinat de caracteristicile tehnologice preţioase: ciclul scurt
de dezvoltare, posibilitatea cultivării în condiţiile reglării şi obţinerii sistemelor enzimatice
cu o componenţă prognozată a unei cantităţi nelimitate de diferite substanţe bioactive. Mai
des utilizate sunt micromicetele din genul Penicilliumşi Aspergillus. Utilizarea activităţii biochimice a micromicetelor din genurile menţionateşi-a găsit întrebuinţarea în medicină şi
farmaceutică, agricultură, în obţinerea substanţelor bioactive utilizate în diferite ramuri ale
economiei.
Microorganismele utilizează diferite substanţe chimice din mediul de cultură, fie ca
sursă de energie, fie ca material de construcţie pentru creştere şi multiplicare. Complexitatea
chimică a mediilor de cultură necesare cultivării diferitelor tipuri de microorganisme este în
dependenţă directă de capacităţile lor de biosinteză.
Scopul cercetărilor a constat în efectuarea unui screening al micromicete păstrate în
CNMN după proprietăţile antimicrobiene faţă de unii agenţi patogeni pentru A. mellifera şi
selectarea mediului optim pentru cultivarea acestora.
Ca obiect ce studiu au servit 21 tulpini de micromicete,care au fost izolate din probele
de sol prelevate din zona centrală a Moldovei şi se păstrează în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene (CNMN).
În calitate de test-culturi au fost utilizate 2 tulpini de fungi Aspergillusflavus şi Aspergillusniger, agenţi patogeni aiaspergilozei (puietul pietrificat), şi tulpina de bacterii Paenibacilluslarvae, agentul patogen al locii americane al albinelor Apis mellifera, care au fost
izolate din probele prelevate dintr-un stup de albine.
În scopul studierii particularităţilor morfo-culturale ale tulpinilor de micromicete cu
potenţial sporit al activităţii antimicrobiene şi selectarea mediului optim pentu cultivarea
tulpinilor selectate, acestea au fost cultivate pe 4 medii nutritive: Malţ-agar; Czapek; Sabouraudşi Amidono-amoniacal. Cercetările au fost efectuate după 4, 7 şi 14 zile de cultivare la
temperatura de 28-30oC
Proprietăţile antimicrobieneale tulpinilor au fost studiate conform metodei difuzimetrice, prin utilizarea blocurilor de geloză.Ca martor au servit discuri impregnate cu antibioticul
neomicina, tetraciclina şi furazolidon.
În rezultatul scriningului efectuat din 21 tulpini de micromicete au fost selectate 2 culturi P.sp.62 şi P.sp. 97 - cu potenţial antifungal sporit faţă Aspergillusflavus şi Aspergillusniger, şi 2 tulpini - P.sp. 91 şi P. sp. 110 - cu potenţial antibacterian sporit faţă de patogenul
Paenibacilluslarvae.
Diamertul zonei de inhibiţie a patogenului Aspergillusflavus şi Aspergillusniger sub
acţiunea exometaboliţilor tulpinii P.sp. 62 constituie 30mm, iar a tulpinii - P.sp.97 – 35mm şi
respectiv 16mm. Diametrul zonei de inhibiţie a patogenului Paenibacilluslarvae la tratarea
cu exometaboliţi ai tulpinii - P.sp.91 şi P.sp.110 - constituie 22-23 mm, cea ce este echivalent
cu acţiunea antibioticului neomicina.
Mediul optim de cultivare a tulpinilor de micromicete pentru obţinerea exometaboliţilor cu proprietăţi antimicrobiene sporite este mediul malţ-agar.
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ACTIVITATEA ENZIMATICĂ ŞI CONŢINUTUL GLUCIDELOR ÎN
FRUNZE ÎN DEPENDENŢĂ DE CENTRELE DE ATRACŢIE LA POMII
DE MĂR
Şişcanu Gh., Cecan A., Jelev Natalia
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al ASM, Chişinău, Republica Moldova
Cercetările efectuate (25.04.12) au constatat că conţinutul celor trei forme de glucide – totale, reducătoare şi a zaharozei în pedunculul butonilor florali este în diminuare în
comparaţie cu butonii florali. Această legitate s-a afirmat şi în peţiolul frunzelor a pintenilor
dupăînflorire, ceea ce demonstrează că fluxul de asimilate din organele de rezervă depozitate
a substanţelor de rezervă este direcţionat spre centrele consumatoare, în cazul dat - a butonilor florali. Activitatea oxidazei acidului indolil- acetic (AIA) în pedunculul butonilor este
în scădere, faţă de butonii florali, iar în frunzeleformaţiunilor fructifere cu flori activitatea
acestei oxidaze este mai sporită, decât în peţiolul acestor frunze.
Investigaţiile efectuate în perioada înfloririi pomilor (02.05.12) au constatat că
conţinutul glucidelor totale şireducătoare este mai mare în pedunculul florilor amplasate la
vârful inflorescenţei, considerate mai dezvoltate . În pedunculul florilor de la baza inflorescenţei nivelul cantitativ a celor trei forme de glucide este mai sporit, decât în flori.
De menţionat că conţinutul zaharozei - ca forma cea mai mobilă de transport este mai
mic în peduncul şi a florilor amplasate spre vârful, decât la florile situate la baza inflorescenţei, ceea ce demonstrează o utilizare mai sporită a zaharozei în diverse procese metabolice.
În această perioadă activitatea AIA în peduncul este mai intensă, decât la florile amplasate
în centrul inflorescenţei. Deosebiri în ce priveşte activitatea acestei oxidaze în peduncul şi în
flori situate la baza inflorescenţei nu s-au depistat, fapt ce demonstrează că transportul metabolitelor predomină în organele amplasate spre vârful inflorescenţei.
Spre sfârşitul înfloririi pomilor şi formării aparatului fotosintetic (07.05.12) conţinutul
glucidelor reducătoare este în diminuare în frunzele amplasate la vârful inflorescenţei, iar
a zaharozei – este în creştere, faţă de peţiolul acestor frunze. În frunzele situate la baza şi
spre vârful inflorescenţei conţinutul glucidelor totale, şi mai accentuat a zaharozei, prezintă
valori mai mici, decât în peţiolul acestora, ce presupune utilizarea de către diverse elemente
structurale ale inflorescenţei.
S-a constatat că activitatea peroxidazi (PO) şi a polifenoloxidazei (PFO) în această
perioadă a vegetaţiei este mai intensă în frunzele amplasate la vârful, decât în cele situate la
baza inflorescenţei. În alte experienţe (18.05.12) s-a evidenţiat că activitatea enzimatică este
mai mare în pedunculul fructelor şi fruct, în comparaţie cu frunzele pintenilor, ce deasemenea
afirmă că transportul substanţelor metabolice din frunze, ca organ donator, este direcţionat
spre fructe - ca organe consumatoare.
În fenofaza începutul creşterii intensive a lăstarilor (15.05.12) la soiul Florina altoit pe
portaltoi pitic – M26, conţinutul glucidelor reducătoare este în diminuare, iar a zaharozei mai sporit în frunzele amplasate la baza şi partea apicală a lăstarilor, faţă de peţiolul acestor
frunze. Mai accentuat s-a manifestat în frunzele situate la nivelul apical al lăstarilor. Această
legitate confirmă că activitatea indicelui clorofilic este mai intensă spre partea apicală în
creştere a lăstarilor. Activitatea acestui indice a cuprins valori mai mari în frunzele lăstarilor
anuali, decât în frunzele pintenilor cu fructe şi fără fructe.
Investigaţiile efectuate în fenofaza creşterii intensive a lăstarilor (04.06.12) au constatat
că conţinutul glucidelor în frunze situate la baza lăstarilor anuali este în scădere, iar în peţiolul acestor frunze - în creştere. Aceasta afirmă că transportul substanţelor în faza respectivă
este orientat spre partea bazipetală. Determinarea activităţii enzimelor PO şi PFO în peţiolul
frunzelor amplasate la baza lăstarilor este mai intensă, decât în frunze. Aceasta se confirmă şi
prin activitatea oxidazei acidului indolil - acetic.
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BIOTEHNOLOGIA DE PRODUCERE A PREPARATULUI VIRAL
PENTRU REGLAREA POPULAŢIILOR DE OMIDA PĂROASĂ A
DUDULUI (HYPHANTRIA CUNEA DRURY)
Stîngaci Aurelia
Institutul Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM, Chişinău, Republica
Moldova
Necesitatea combaterii organismelor dăunătoare este determinată de faptul că culturile
agricole sunt atacate de o gamă imensă de organism dăunătoare. Pierderile de recoltă constituie 25-30%, iar uneori depăşesc 40-50 %, sau totalmente compromit culturile agricole. La
nivel global pierderile recoltei constituie 50 trl $, iar în Republica Moldova depăşesc 2 mlrd
lei. Pe parcursul ultimilor decenii se intensifică cercetările vizând aplicarea preparatelor baculovirotice în protecţia agrocenozelor şi a ecosistemelor silvice contra dăunătorilor nocivi.
Gradul înalt de nocivitate a omizii păroase a dudului în condiţiile Republicii Moldova este
determinat şi de capacitatea de aşi forma rezistenţa la un spectru larg de pesticide În acest
context este foarte actuală problema elaborării unor mijloace principale noi de-a integra un
Baculovirus apărut în mod natural într-o populaţie de insecte dăunătoare, într-un biopreparat
stabil, sigur şi eficient în controlul specie. Baculoviruşii reprezintă un interes ştiinţific şi
practic în calitate de mijloace de protecţie efective şi ecologic inofensive.
Eficienţa insecticidelor baculovirotice este asigurată de ingredientul activ şi de un şir
de avantaje faţă de metodele chimice, printre care cea mai importantă este specificitatea lor.
Aplicarea largă a preparatelor baculovirotice a devenit o realitate doar după organizarea producerii lor datorită cercetărilor biotehnologice profunde. Astfel a devenit posibilă producerea
de preparate virotice eficiente şi ieftine necesare pentru combaterea dăunătorilor culturilor
agricole.
Scopul acestui studiu este de a determina eficacitatea produsului biologic Virin-ABB-3
împotriva omizii păroase a dudului (H.cunea).
Se propune Virin-ABB-3, un insecticid viral care contribuie la protecția plantelor
împotriva dăunătorilor și salvarea mediului înconjurător de poluare. Preparatul a fost constituit în baza virusurilor din familia Baculoviridae şi conţine un amestec de baculovirusuri
native izolate şi identificate din larvele bolnave ale dăunătorului. Titrul sumar al incluziunilor poliedrice şi granulare constituie 6 mlr/g. Rata de aplicare a bioinsectecidului în mediu
este de 0,1-0,2 kg / ha. Perioada de valabilitate este de 3 ani în cazul în care temperatura
de depozitare este mai mare de 20 ° C, într-o zonă bine ventilată. Producţia de SVC n u s-a
modificat în cazul în care larvele sunt ţinute la 23°C, 26°C şi 29°C, fiind cuprinsă între 1 x
I09 SVC/larvă şi 1,04 x I09 SVC/larvă. TL50scadeodată cu creşterea temperaturii: la temperatura de 23°C a fost de 8 zile, la 26°C – 6,5 zile iar, la 29°C – 6 zile. În varianta cu 32°C în
camera de creştere, TL50 a fost de 12 zile, iar procentul de larve infestate (62%) şi cantitatea
de SVC obţinute au scăzut considerabil comparativ cu celelalte variante. Pentru a minimiza
pierderile cauzate de ruperea tegumentului larvar sau de instalarea unor suprainfecţii, am luat
în considerare şi TL30, ca moment de transfer al larvelor infectate în pungi de plastic pentru a
fi păstrate în congelator până la procesare.
Biopreparatul a demonstrat un nivel ridicat de eficiență în reglarea numerică dăunătorului (Hyphantriacunea Drury) în ecosistemele decorative, forestiere şi agricole.
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POSIBILITĂŢI DE UTILIZARE A UNOR COMPUŞI CE CONŢIN
TIOUREE PENTRU OPTIMIZAREA STĂRII FIZIOLOGICE A
PLANTELOR
Ştefîrţă Anastasia1, Bulhac I.1, Melenciuc M.1, Buceaceaea Svetlana, Coropceanu E.2, Rija A.2
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al ASM, Chişinău, Republica Moldova
2
Institutul de Chimie al ASM, Chişinău, Republica Moldova
Sporirea productivităţii plantelor şi securitatea alimentară în condiţiile fluctuaţiei nefavorabile a mediului extern, în special a factorilor de natură climatică, continuă să fie una
din cele mai stringente probleme ale agriculturii moderne. O posibilitate importantă şi încă
nevalorificată de majorare a productivităţii culturilor agricole este considerată utilizarea
substanţelor fiziologic active (SFA) – compuşi de tip hormonal, vitamine, microelemente,
antioxidanţi, etc, cu efect de reglare a creşterii, dezvoltării, de modificarea diferitor procese
metabolice, ceea ce conduce la intensificarea sau amplificarea proprietăţilor adaptive ale organismului vegetal la condiţiile suboptimale de mediu. În ultimul timp accentul se pune pe
aplicarea metodelor de stabilizare/majorare a productivităţii plantelor nu atât prin utilizarea
SFA de tip hormonal, cât din contul reglării însuşi a sintezei fitohormonilor sau menţinerii
echilibrului lor în componenţa fitohormonilor endogeni. O atenţie deosebită se acordă, nu
numai la noi în republică dar pretutindeni în lume la astfel de compuşi care au un spectru larg
de acţiune, îmbină proprietăţi de substanţe fiziologic active şi au efecte trofice, fiind active în
concentraţii mici şi, totodată, majoreazăproductivitatea, dar şi calitatea recoltei. Din această
generaţie nouă de SFA face parte acidulsalicilic şi derivaţii săi care se conţin în organismele
vegetale, iar fiind administraţi exogenuşorpătrund în ţesuturi şi sunt transportaţi prin floem
spre toate organele plantei.Cu scopul prospecţiunii unor noi compuşi efectivi în mai multe
serii de experienţe de laborator şi de câmp s-a studiat influenţa tratării seminţelor înainte
de semănat şi a plantelor pe parcursul perioadei de vegetaţie cu soluţii apoase de derivaţi ai
acidului salicilic (5-tioureidosalicilat de amoniu - 5TUS–NH4 şi coditiaz - [Co(DH)2(Thio)2]
NO3).2H2O, administraţi în concentraţii nanomolare asupra conţinutului de pigmenţi asimilatori, creşterii, productivităţii, precum şi calităţii recoltei plantelor de castraveţişi tomate. S-a
înregistrat o intensificare maximă a proceselor de creştereşi dezvoltare nu numai comparativ
cu plantele martor, dar şi cu cele tratate cu AS. Tratarea seminţelor înainte de semănat şi a
plantelor pe parcursul creşterii vegetative asigură formarea unui aparat foliar cu un conţinut
sporit de pigmenţi asimilatori - clorofilaaşi b, precum şi carotenoizi, cu consecinţe benefice
asupra fotosintezei, creşterii şi dezvoltării plantelor.Analiza rezultatelor obţinute prin utilizarea analizatorului de gaze portativ LCA – 4 în experienţe de câmp a permis de înregistrat deosebiri semnificative în valorile parametrilor conductibilităţii stomatale, intensităţii
transpiraţiei şi fotosintezei plantelor martor şi celor cărora li s-a administrat 5TUS–NH4 şi
coditiaz. Majorarea conductibilităţii stomatelor la plantele tratate are ca consecinţă sporirea
intensităţii fotosintezei şi transpiraţiei ceea ce se răsfrânge pozitiv asupra productivităţii. Totodată se creşte eficienţa utilizării apei, ceea ce demonstrează că pentru sinteza unei unităţi de
producţie plantele tratate cu compuşii studiaţi consumă veridic mai puţină apă. Rezultatele
investigaţiilor au demonstrat că preparatele date au condiţionat o creştere veridică nu numai a
productivităţii plantelor, dar şi a calităţii recoltei. Sub influenţa coditiazului şi a 5TUS–NH4 la
plantele de tomate se măreşte conţinutul de zahăr şi se micşorează aciditatea totală, respectiv
creşte indicilegluco-acidic asociat cu îmbunătăţirea proprietăţilor organo-leptice.
Rezultatele investigaţiilor argumentează perspectiva utilizării acestor preparate vizând
optimizarea proceselor fiziologice, creşterii, dezvoltării, productivităţii şi calităţii fructelor.
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CARACTERISTICA ECOTOXICOLOGICĂ A NOULUI BIOFUNGICID
„RECOL ”
Stratulat Tatiana, Todiraş V.
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM, Chişinău,
Republica Moldova
Preparatul biologic activ RECOL preconizat în calitate de biopesticid cu acţiune stimulatoare asupra mecanismelor naturale de apărare împotriva bolilor fungicide şi bacteriene
este un extract din planta Reynoutria sachalinensis. Preparatul a fost obţinut în cadrul Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM în anul 2011. Preparatul
RECOLeste destinat pentru utilizare la viţa de vie, tomate, căpşune, ardei împotriva agenţilor
patogeni (Uncinula necactor, Botrytis cinerea, Xanthomonas campestris, etc) în calitate de
fungicid - bactericid.
Substanţa activă a preparatului esteextractuldinReynoutria sachalinensis, fam. Poligonaceae. Reynoutria sachalinensis este plantă de origine din Asia de Est, dar în secolul XIX
a fost introdusă în Europa şi America de Nord în calitate deplantă furajeră pentru vite şi ca
ornamentală. De asemenea, există o istorie lungă de expunere dermală şi orală a omului
prin utilizarea de Reynoutria sachalinensisca plantă medicinală şi în alimentaţie. Extractul
din plante uscate de Reynoutria sachalinenis conţine antraquinoni (emodin, emodin-8-Oв-D-glucopyranoside, physcion-8-O-в-Dglucopyranoside), flavonoizi (quercetin-3-O-б-Larabinofuranoside,quercetin-3-O-в-D-galactopyranoside, quercetin-3-O-в-D- glucuronopyranoside) şi resveratrol. Conţinutul extrasului din Reynoutria sachalinensis în preparatul
RECOL constituie 1,5%, sau 15 g/l. Astfel, substanţa activă a peraratului RECOL este un
amestec de substanţe organice. Ca atare, aceste substanţe se descompun complet în mediul
într-o perioadă relativ scurtă de timp şi, prin urmare, nu sunt persistente în mediu. Datele ştiinţifice ne denotă că extrasul din Reynoutria sachalinensisnu provocă efecte adverse asupra
organismele non-ţintă terestre şi acvatice.
Estimarea în condiţii experimentale a proprietăţilor toxicologice ale noului preparat
de uz fitosanitar RECOL. Pentru îndeplinirea acestui scop s-au determinat doze letale medie
intragastrică (DL50 per os) şi dermală (DL50 per cutanum) şi gradul de acţiune iritantă asupra
pielii şi mucoasei ochiului.
Toate experimente s-a efectuat pe animale de laborator de ambele genuri (şobolani
linia Wistar‚ şoareci albi fără rasă‚ iepuri-albinoşi) în conformitate cu metodele aprobate.
Pentru determinarea dozei letale medie intragastrică preparatul s-a introdus în tractul digestiv
o singură dată în dozele 0, 375, 1500 mg/kg masa corporală. În baza datelor privind pieirea
animalelor pe fondalul introducerii diferitor doze a preparatului RECOL valoarea dozei letale
medie DL50per os a constituit: pentru şoareci - 2284 mg/kg m.c., pentru şobolani - 3155 mg/
kg m.c. Variabilitate de specie în sensibilitate la acţiunea toxică a preparatului intre şobolani
nu este exprimată, coeficientul variabilităţii < 3 ( C var = 1,38)
Investigaţiile pentru determinarea proprietăţilor dermato-iritante şi DL50 per cutanum
la şobolani femele/masculi ne-au demonstrat lipsa proprietăţilor rezorbtive şi iritante asupra
pielii a preparatului RECOL. După criteriul “doza-efect-pieire” doza letală DL50per cutanum
depăşeşte 4000 mg/kg m.c. Pe parcursul investigării acţiunii local-iritantă asupra mucoasei ochiului la iepuri s-a determinat că preparatul RECOLîn stare nativă nu irită mucoasa
ochiului la iepuri.
Biopesticidul cu acţiune fungicidă şi bacterioică RECOL după clasificarea acceptată
de OMS (2009) se atribuie la introducerea per os şi dermală la clasa III de pericol (substanţa
slab toxică); acţiunea iritantă asupra pielii şi mucoasei ochiului lipseşte.
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ПАРАМЕТРЫ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ НОВОГО РЕГУЛЯТОРА
РОСТА РАСТЕНИЙ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ “МЕСТИМ”
Стратулат Tатьяна1, Kинтя П.2, Швец С., Соколюк П.3
Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ
2
Институт генетики, физиологии и защиты растений АНМ, Кишинэу, Р. Молдова
3
Национальный центр общественного здоровья
1

Важным направлением в совершенствовании технологии выращивания
сельскохозяйственных культур является разработка эффективных современных
регуляторов роста и развития растений.С конца 1980-х гг. в Молдове интенсивно и
многосторонне исследуется стимулирующий и иммунизирующий эффект стероидных
гликозидов. Они значительно повышают иммунитет растений к микозам, бактериозам,
столбуру, ВТМ, стимулируя раннеспелость, продуктивность и улучшая качество
урожая. Действующим веществом препарата МESTIMявляется стероидный гликозид
ряда фуростана мелонгозид, полученный в результате экстракции и последующей
очистки ацетоном из семян баклажан (Solanum melongena L.).Оценка биологической
активности препарата МEСТИМ позволила рекомендовать его в качестве стимулятора
роста на виноградной лозе. Для получения регистрации и включения МEСТИМА в
“Государственный Регистр фитосанитарных средств и фертилизантов, разрешенных
для применения в Республике Молдова” были выполнены исследования, целью
которых явилось определение параметров острой токсичности препарата. Исследования
включали оценку следующих четырех основных показателей опасности: среднесмертельных доз при внутри-желудочном (ЛД50 peros) и накожном (ЛД50 percutanum)
применении, раздражающего действия на кожу и слизистую глаз. Все исследования
по определению вышеперечисленных показателей были выполнены на лабораторных
животных в соответствии с общепринятыми методами: крысы линии Вистар,
беспородные белые мыши, кролики-альбиносы, морские свинкиобоего пола. При оценке
пероральной токсичности препарат вводили животным натощак в воде водных растворов
различной концентрации. Все разведения готовили на дистиллированной воде. Препарат
испытывали в концентрациях 0, 500, 2500 и 5000 мг/кг массы тела. Доза 5000 мг/кг была
максимально возможной, исходя из растворимости препарата. При внутрижелудочном
введении препарата как крысам, так и мышам,ни одна из испытанных доз МЕСТИМА не
вызывала гибели животных. Даже максимально испытанная концентрация не приводила
к проявлению клинических признаков интоксикации. По поведению, динамике массы
тела, внешнему виду животные в опытной и контрольной группах не отличались между
собой. Незначительная адинамия и диарея на фоне введения максимальной дозы 5000
мг/кг, отмечавшиеся в последующие 1 – 1,5 часа, полностью нивелировали через 3
часа. В эксперименте не выявлена разница в видовой и половой чувствительности
животных к действию препарата. Таким образом, установлено, что ЛД50 peros для крыс
и мышей обоего пола превышает 5000 mg/kgm.c. Кожно-резорбтивное и раздражающее
действие изучено на крысах обоего пола. Однократное накожное нанесение препарата
в количестве 40 мг д.в./мл, что соответствовало дозе 4000 мг/кг м.т.показало отсутствие
токсического действия последнего на организм животных. Показано, что ЛД50 percutanum, для крыс превышает 4000 mg/kgm.c. Препарат МЕСТИМ при нанесении на кожу
также показал отсутствие раздражающего эффекта. Раздражающее действие препарата
на слизистые оболочки глаз изучали в эксперименте на кроликах-альбиносах при
однократном внесении 10% раствора в конъюнктивальный мешок глаза. Наблюдения за
состоянием склеры, конъюнктивы и ириса показали отсутствие раздражающего действия
на слизистую у препарата. Новый препарат природного происхождения МЕСТИМ,
согласно классификации, предложенной Всемирной Организацией Здравоохранения
(2009), относится к классу U - практически неопасные соединения (Unlikelytopresentacutehazard) при внутрижелудочном и на кожном применении. По критерию раздражающего
действия на кожу и слизистые оболочки глаз препарат МЕСТИМ также относится к
классу неопасных соединений.
Таким образом, препарат МЕСТИМ может быть предложен в качестве регулятора
роста растений наразличных сельскохозяйственных культур как в условиях подсобного
хозяйств, так и в производственных.
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EXPLORAREA ETAPELOR TEHNOLOGICE DE PRODUCERE A UNOR
PREPARATE MICROBIENE BIOCOMPLEXE
Timoşco Maria1, Valica V.2
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
2
Centrul ştiinţific în domeniul Medicamentului al USMF N. Testemiţanu, Chişinău,
Republica Moldova
1

Actualmente în Republica Moldova sunt omologate câteva preparate farmaceutice la
baza căror se află una-, două- şi trei tulpini de microorganisme considerate ca utile pentru
organismul uman, însă etapele tehnologice de producere a lor n-au aprovizionat fabricarea a
astfel de preparate propuse în baza mai multor tulpini de microorganisme obligatorii tubului
digestiv.
De aceea scopul prezentei lucrări a fost de a explora etapele tehnologice de producere
a unor preparate microbiene biocomplexe, pregătite în baza politulpinilor de microorganisme
obligatorii tubului digestiv uman.
În rezultatul realizării procesului investigaţional s-au explorat cele mai principale etape
tehnologice de producere industrială a două preparate farmaceutice (pe exemplul remediilor
CABILAC şi ACLOFEM în formă de pulbere (în capsule) şi în comprimate. Diferenţierea
lor pentru forma de pulbere capsulată în mod obligatoriu a prevăzut executarea următoarelor
operaţiuni:
• pregătirea părţii active [suspensiei microbiene de 24-48 ore a fiecăreispecii demicroorganisme aparte, prin inocularea a 2,5% de inoculum pe medii nutritivesemifluideelective
pentru fiecare specie de microorganisme şi incubarea la temperatura de (37±1)°C] prin amestecarea inoculatului de tulpini microbiene în cantităţi egale utilizate (ca parte componentă a
remediului nominalizat);
• pregătirea substanţei auxiliare [compoziţiei obţinute prin amestecarea a câte 10% de
fiecarecomponent (în cazul uscării prin liofilizare) sau a lactozei 9-12, amidonului 38-42
şicelulozei 49-51 părţi/mas. (în cazul uscării din stare nativă) cu sterilizarea suplimentară
uscată la (100-105)°C timp de 24 ore] ;
• pregătirea compoziţiei finale ale remediilor nominalizate [prin amestecarea suspensiei
microbiene cu substanţa auxiliară în raport de 70%/30% respectiv (în cazul uscării prin liofilizare) sau în raport de 50,0%/ 50,0% (în cazul uscării din stare nativă)];
• realizarea procesului de uscare [în cazul uscării prin liofilizare se prevede congelarea
până la - 35°C şi uscarea amestecului obţinut până la +35°C, iar în cazul uscării din stare
nativă se prevede granularea amestecului şi uscarea granulatului în condiţii de vid până la
umiditatea de (5±1)%];
• obţinerea pulbere prin mărunţirea granulatului şi includerea îui în capsule;
• blisterarea capsulelor cu remedii medicamentoase microbiene pregătite (a câte 10în
fiecare);
• împachetarea blisterelor în cutii (a câte 30 în fiecare).
În cazul fabricării aceloraşi remedii, numai în formă decomprimate, procesultehnologic
a prevăzut după primele 4 operaţiuni efectuarea în continuare şia altora, cum ar fi:
• din pulberele obţinută (prin amestecul suspensiei microbiene cu auxiliarul respectiv)
se prevede pregătirea suplimentară a granulelor cu diametrul de l mm şi uscarea lor în condiţii de vid până la umiditatea de (5±1)%;
• pregătirea comprimatelor prin presarea granulelor obţinute în punctul precedent şi
păstrarea umidităţii de (5±1)%;
• ambalarea comprimatelor fabricate în blistere (câte 10 în fiecare);
• împachetarea blisterelor în cutii (câte 30 în fiecare).
Etapele explorate au stat la baza producerii industriale a mostrelor experimentale de
preparate farmaceutice microbiene policomponente, fiind indicate în cazul dismicrobismului
şi disfuncţiilor intestinale diareice.
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EVIDENŢIEREA ADN-POLIMORFISMULUI TOMATELOR CU
UTILIZAREA PRIMERILOR ELEMENTULUI TRANSPOSABIL MUDR
Tumanova Lidia, Deagheleva Angela, Mitin V, Paşa Lilia
Institutul de Genetică Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Elementele transpozabile (ET) reprezintă fragmente de ADN capabile să-şi schimbe
localizarea în genom, fără să apară în formă liberă şi individualizată în celulă. Investigarea
diversităţii şi răspândirii elementelor transpozabile deschide noi perspective în aprecierea
biodiversităţii la nivel genetic, în studierea evoluţiei la nivel molecular, în identificarea rolului elementelor transpozabile în genom şi în diversificarea biotehnologiilor de aplicare a
elementelor transpozabile, una din care este crearea marcherilor moleculari pentru genotipare.Scopul cercetărilor prezentate a fost analizarea unor genotipuri de tomate, cu utilizarea
primerilor omologi ETMuDRal porumbului.
Elementul autonom MuDR, transpoziţia căruia are loc printr-un mecanism de tipul „taie-inseră”, este alcătuit din două gene: mudrA, care codifică transpozaza MURA şi mudrB,
numită de unii autori „helper-gene”, care codifică proteina MURB. La capete MuDRposedă
TIR din ≈ 200 p.b. (Bennetzen, 1996; Diao, 2006). În cercetările prezentate au fost utilizaţi
unsprezece primeri oligonucleotidici specifici, omologi regiunii mudrB al ET MuDR al Zea
mays L.. Primerii N80, E8, D14, E9, E10 au orientarea 5’ → 3’, iar D13, E7, E6, D12, E5, E4
– 3’ → 5’. În cercetările anterioare ale autorilor, primerii menţionaţi s-au dovedit a fi efectivi
atît pentru identificarea prin „nested PCR”a fragmentelor omoloage MuDR în genomurile diferitor specii de plante distanţate filogenetic, cît şi pentru obţinerea prin „single primer PCR”
a unor spectre de ADN polimorfe specifice. Obiectul de studiu l-au constituit genotipurile
de tomate L.racemigerum, L. pruneforme, L. cheesmanii, L. esculentum– soiurile Solearis,
Delta, Rio Grande, Nistru, Nota, Buran şi hibrizilor acestora Solearis x Delta, RioGrande x
Delta, RioGrande x Nistru, Nota x Buran.
Iniţial în tehnica „nested PCR” au fost utilizate combinaţiile de primeri: N80-E4 (runda
I-a) şi E8-D13; E8-E7; E8-E6; E8-D12; E8-E5; D14-D13; D14-E7; D14-E6; D14-D12; D14E5; E9-D13; E9-E7; E9-E6; E9-D12; E9-E5; E10-E7; E10-E6; E10-D12; E10-E5 (runda a
II-a). În rezultat s-a reuşit amplificarea unor fragmente polinucleotidice, lungimile cărora
sînt echivalente lungimilor fragmentelor obţinute pe genomul de porumb – originar pentru
MuDR.
Ulterior, s-a investigat posibilitatea evidenţieri polimorfismului molecular al genotipurilor de tomate menţionate utilizînd tehnica „single primer PCR”. În rezultat, opt primeri:
N80, E8, D14, E10, E7, D12, E4, E5au arătat spectre de ADNpolimorfe. Astfel, s-a constatat
că fiecare din aceştia asigură sinteza cîtorva fragmente egale lamajoritatea genotipuriloranalizate, şi a 1 – 2 ampliconi polimorfi specifici unuia sau cîtorva genotipuri. De exemplu primerul E10 determină sinteza a cîte cinci ampliconicomuni pentru toate genomurile analizate
şi 1 – 2 ampliconi specifici pentru L. pruneforme, Nota x Buran, Buran, Delta, RioGrande
x Delta, Rio Grande, RioGrande x Nistru. Primerul N80 determină sinteza a cîteşase, ampliconicomuni pentru toate genomurile analizate, şi trei ampliconi de » 210, 300 şi 600 p. b.
specifici pentru L.racemigerum, L. cheesmanii, Nota x Buran, RioGrande x Delta, Rio Grande, Delta, doi ampliconi de»1500 şi 1250 p. b. specifici pentru Solearis şi Solearis x Deltaşi
un amplicon de » 1500 p. b. specific pentru genomul Solearis. Spectre electroforetice cu un
polimorfism molecular mai pronunţat al soiurilor şi hibrizilor de tomate analizate s-a reuşit
în cazul primerilorE8, E7, E4, E5.
Profilurile electroforetice obţinute, ilustrează posibilitatea utilizării primerilor N80,
E8, D14, E10, E7, D12, E4, E5 pentru întocmirea paşapoartelor moleculare, care ilustrează
asemănările şi deosebirile dintre diferite genotipuri de tomate, utilizate în programele de
ameliorare.
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MODIFICAREA ACTIVITĂŢII ANTIOXIDANTE A EXTRACTULUI
FICOBILIPROTEIC DIN CIANOBACTERIA NOSTOC LINCKIA PE
PARCURSUL CICLULUI VITAL
Valuţa Ana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
În ultima perioadă interesul în ceea ce priveşte alternativa naturală în schimbul a tot
ceea ce este obţinut prin sinteză chimică este tot mai mare. În scopul de a identifica noi surse
sigure şi necostisitoare de antioxidanţi naturali sunt iniţiate studii privind evaluarea proprietăţilor antioxidante a obiectelor biologice, de interes cu adevarat promiţătoare în acest sens
fiind microalgele şi cianobacteriile [1, 2]. Deoarece în habitatul lor natural cianobacteriile
sunt adesea expuse la schimbarea condiţiilor externe, cum ar fi fluctuaţiile drastice ale intensităţii luminoase, salinitate, secetă, radiaţii UV, capacitatea lor de a percepe speciile reactive
de oxigen (SRO) şi de a iniţia rapid sisteme antioxidante de apărare este esenţială pentru
supraveţuirea lor.
Ficobiliproteinele, în calitate de substanţe antioxidante nonenzimatice, pot disepa excesul de enegie transferată spre centru de reacţie pentru a reduce producerea de oxigen singlet
1
O2 (SRO) ori mai mult de 99% din absorbţia razelor UV la cianobacterii revine componentelor ficobilisomilor şi proteinelor asociate cu pigmenţii clorofilieni. Datorită problemelor de
toxicitate cauzate de coloranţii sintetici, ficobiliproteinele au fost recent favorizate în industria alimentară şi ca markeri fluorescenţi în diverse teste biochimice.
O sursă de ficobiliproteine este tulpina Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03,
cianobacterie filamentoasă din filumul Cyanophyta, genul Nostochopsis.
Studiul de faţă a avut ca scop determinarea activităţii antioxidante a extractului de
ficobiliproteine din biomasa nativă de Nostoc linckia pe durata ciclului de cultivare care a
constituit 12 zile. Pentru a evalua potenţialul antioxidant al fracţiei hidrosolubile de ficobiliproteine, activitatea antiradicalică a fost caracterizată prin diferite teste biochimice şi anume
prin abilitatea lor de reducere a radicalului 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH). Extractul
hidric a fost obţinut prin extragere în apă reieşind din raportul biomasă (g): extractant (ml) de
0,005:1,0. Modul de extragere congelare/decongelare de 8 ori.
Astfel, pe durata ciclului de cultivare, valoarea activităţii antioxidante a fracţiilor hidrosolubile de ficobiliproteine oscilează în limitele a 24-35 % inhibiţie radical DPPH. Cele mai
mari valori, de 34 % şi 35 % inhibiţie DPPH, au fost determinate pentru vârsta culturii de 1
şi 7 zile, cantitatea de ficobiliproteine pentru zilele respective fiind de 6,0 % şi 10,3 %. O reducere pronunţată a radicalui DPPH în faza exponenţială de creştere a nostocului, se explică
prin mecanismele de adaptare enzimatică la condiţiile mediului.
Se observă perioada de adaptare a inoculumului care durează o zi şi se caracterizează
prin scăderea valorilor inhibiţiei radicalului DPPH de la 34 % la 28 %, deşi sinteza ficobiliproteinelor este evidentă pe durata ciclului de cultivare. Dependenţa dintre cantitatea de
ficobiliproteine şi valoarea testul DPPH se observă pentru vîrsta culturii de 8 şi 9 zile.
La ziua a zecea de cultivare s-a observat o diminuare a sintezei ficobiliproteinelor până
la 8,7 %, iar fracţiile hidrosolubile inhibă 32 % radical DPPH. Vârsta culturii a influienţat
activitatea antioxidantă a extractelor hidrice din biomasa de Nostoc linckia prin activitatea de
biosinteză a componentelor active, însoţită de acumularea SRO. Aceşti factori şi determină
capacitatea antioxidantă a biomasei cianobacteriei.
În concluzie, testul DPPH este unul reprezentativ în studiul activităţii antioxidante a
extractelor hidrice din biomasa de nostoc pe durata ciclului vital. Fracţiile obţinute de ficobiliproteine influnţează valorile testului DPPH.
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SSR МАРКЕРЫ, СОЗДАННЫЕ НА ОСНОВЕ НУКЛЕОТИДНЫХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ПРОТЕИН КИНАЗНЫХ ГЕНОВТОМАТА
Заморзаева Ирина, Барбакар Н.
Институт генетики и физиологии растений АНМ, Кишинэу, Республика Молдова
Протеинкиназные гены, объединенные по структурным и функциональным
особенностям в семейства, определяют целый ряд свойств живых организмов,в том
числе растений.На томате функции различных протеин киназ изучены достаточно
широко. Особое место занимают исследования, доказывающие участие протеин киназ в
процессах, обеспечивающих растениям устойчивость к неблагоприятным факторам.В
частности, показано увеличение экспрессии протеин киназыIтомата под влиянием
повреждения растений грибной инфекцией либонасекомыми-вредителями. Важную
роль в обеспечении иммунного ответа растений при повреждении бактериальной
пятнистостью играют осуществляющие переход серин/треонинкиназы, кодируемые
генами Pto, Pti1,Fen.
Было показано, что в кодирующих участках некоторых протеин киназных генов
томата содержатся простые повторяющиеся последовательности, или SSR. На их
основе нами были созданы и проанализированы три молекулярных маркера:UMD-88
длиной 191 п.о. на основе гена рецептор-подобной протеин киназы 2 (LePKR2), UMD1958 длиной 208 п.о. на основе гена протеин киназы 4 (LePK4) и UMD-2781 длиной 184
п.о. на основе гена интерактора Pto-киназы (Pti 1). При конструировании маркеров их
длина выбиралась с учетом того, что, с одной стороны, они должны быть сравнительно
короткими, чтобы при анализе на электрофореграммах можно было зафиксировать
разницу в размерах ампликонов хотя бы в три пары оснований. С другой стороны,
маркеры не должны быть слишком короткими, иначе их сложно будет отделить
на анализируемых гелях от димеров праймеров, которые в некотором количестве
всегда образуются в процессе проведения ПЦР. Разделение продуктов амплификации
проводилось на 2% агарозных гелях в 1× трис-боратном буфере.
Анализ данных маркеров на восьми сортах томатов из коллекции ИГФР показал,
что все они могут быть использованы для генотипирования растений. Во всех трех
случаях была отмечена разница между длинами образовавшихся ампликонов, число
аллелей составляло 2 (UMD-88) либо 3 (UMD-1958, UMD-2781). На агарозных гелях
полосы для каждого маркера идентифицировались как «высокие», «средние» (кроме
UMD-88) и «низкие». Оказалось, что электрофоретические полосы были в основном
«высокими», что, по-видимому, соответствовало маркеру ожидаемого размера, без
делеций в районе повтора. Только сорт «Глория» показал наличие «низких» полос
(коротких аллелей) для всех трех протеин киназных маркеров. Известно, что этот сорт
слабо используется в современных хозяйствах в связи со сложностями при хранении и
транспортировке. Кроме того, этот сорт в значительной степени подвержен поражению
вершинной гнилью, особенново влажные годы.«Средние» полосы идентифицированы
для двух маркеров, UMD-88 и UMD-2781, у сорта «Катерина», сравнительно
устойчивого к вершинной гнили, обладающего толстокожими плодами. По маркеру
UMD-1958 «средние» полосы отмечены у сорта «Призер», хорошо хранящегося, но
сильно подверженного поражению бактериальнойпятнистостью в неблагоприятные
годы.
Таким образом, мы делаем вывод о возможности генотипирования сортов томата
с помощью предложенных протеин киназные маркеров. В дальнейших исследованиях
планируется расширить количество изучаемых сортов, отличающихся по своим
хозяйственно-ценным характеристикам.
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BIOTEHNOLOGII CONTEMPORANE DE CULTIVARE A MICROALGEI
DUNALIELLA SALINA
Zosim Liliana,1Bivol Cezara,1 Elenciuc Daniela,2 Batîr Ludmila,3 Djur Svetlana,3
Olan Оlga1
1
Universitatea de Stat din Moldova2, Chişinău, Republica Moldova
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei3, Chişinău, Republica Moldova
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Beneficiile incontestabile ale microalgei verzi Dunaliella salina se datorează atât capacităţii unicale de rezistenţă a ei la acţiunea diverşilor factori abiotici cît şi capacităţii de sinteză şi acumulare în biomasă a unui conţinut maxim de glicerol şi carotenoizi. Graţie acestui
fapt Dunaliella salinaa devenit la momentul actual una dintre cele mai solicitate obiecte ale
cercetărilor biotehnologice.
Cultivarea dunalielei în prezenţa unor compuşi coordinativi ai Cu(II)ar permite obţinerea unei biomase cu un conţinut înalt de cupru şi substanţe biologic active, iar biomasa dată
poate fi utilizată în viitor la obţinerea unor biopreparate cuprucomponente cu un spectru larg
de acţiune.
Avînd în vedre faptul că unul dintre indicii de bază care caracterizează starea fiziologometabolică a microalgei este productivitatea ne-am propus drept scop studiulinfluenţei unor
compuşi coordinativi ai Cu(II) cu fenolaţi substituiţi şi a regimului de iluminare asupra productivităţii microalgei verzi Dunaliella salina la cultivare pe mediul organo-mineral obţinut
în baza deşeului lichid rezultat la producerea biomasei de spirulină (mediul MD).
Obiect de studiua servittulpina microalgei verzi Dunaliella salina CNM–AV-01, depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene a Institulului de Microbiologie şi
Biotehnologie al AŞM. În calitate de stimulatori ai creşterii şi activităţii biosintetice au servit
4 compuşi coordinativi ai Сu(II): RGT-23, RGT-24, RGT-25, RGT-28 cu fenolaţi substituţi,
administraţi în mediul de cultivare în concentraţii de 2-6 mg/l.
Conform rezultatelor obţinute, în cazul cultivării dunalielei în regim de iluminare
intens, cu administrarea compuşilor coordinativi RGT-23, RGT-24, RGT-25, productivitatea
a sporitîn medie cu 3-17% faţă de proba martor.
Cel mai semnificativ efect stimulator asupra productivităţii l-a manifestat compusul
RGT-24, la administrarea căruia în concentraţie de 4mg/l în regim de iluminare intensă productivitatea a fost cu 17% mai înaltă decât în proba martor.Evaluarea în dinamică a creşterii
culturii de dunaliela pe mediul organo-mineral suplimentat cu compusul coordinativ RGT-24
timp de 10 zile a evidenţiat faptul că durata lag-fazei de creştere este prelungită şi durează 72
ore. Fenomenul dat este caracteristic culturilor ce se află în procesul de adaptare la condiţiile
nespecifice sau noi de viaţă.
Astfel, în urma cercetărilor întreprinse putem afirma că compusul coordinativ RGT-24
poate servi în calitate de stimulator al creşterii microalgei D. salina, întrucât la administrarea
lui în regim de iluminare intensă, în concentraţie de 4 mg/l, productivitatea se majorează cu
17% faţă de proba martor.
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TEHNICI DE EVALUARE A REZISTENŢEI POLENULUI DE TOMATE
LA ACŢIUNEA FACTORILOR NEFAVORABILI AI MEDIULUI AMBIANT
Antoci Ludmila
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
În problemele actuale, care stau la ordinea zilei privitor la crearea soiurilor şi hibrizilor
înalt productive un loc important îi revine studierii şi utilizării metodelor simple de analiză şi
evaluare a materialului iniţial a genotipurilor de tomate după rezistenţa lor la un şir de factori
nefavorabili ai mediului ambiant, care influenţează negativ asupra productivităţii plantelor.
Cercetările noastre se axează pe posibilitatea creării unor fondaluri artificiale, care în condiţii
de laborator în mod artificial modelează acţiunea unor asemenea factori cadeficitul hidricşi
temperaturile înalte . În studiu au fost incluse 14 genotipuri de tomate. La momentul înfloririi
a fost colectat polenul genotipurilor respective şi amplasat pe fond stresant cu conţinut de
osmotic (sorbit în trei concentraţii de 8%, 50%, 85%), care modelează seceta.Martor a servit
polenul uscat. La microscop în camera elaborată special au fost determinate dimensiunile
grăuncioarelor de polen în unităţi condiţionale de microni pe fiecare fond artificial. După coraportul proba/martor s-a stabilit capacitatea de reţinere a umidităţii şi puterea de absorbţie a
apei la genotipurile de tomate studiate. Pe baza datelor obţinute s-a calculat perimetrul grăunciorului de polen. Acest indiciu variază în dependenţă de presiunea osmoticăa grăunciorului
de polen.În aşa mod a fost efectuată diferenţierea genotipurilor după capacitatea de reţinere
şi puterea de absorbţie a apei. Datele obţinute au fost prelucrate la calculator cu ajutorul programului «STATGRAF», versiunea 5.1. Analiza dispersională bifactorială denotă, că asupra
perimetrului grăunciorului de polen o influenţă considerabilă o exercită soluţia de sorbit cu
valoarea de 76%, însă cota valorică a genotipului este de patru ori mai mica – 19%. Rezultatele obţinute au demonstrat o variabilitate semnificativă după capacitatea de absorbţie a
apeişi după acest criteriu genotipurile au fost divizate în grupe de rezistenţă la secetă. Formele Rio-Grandeşi Apelsin au manifestat cea mai înaltă capacitate de absorbţie de 91% şi
79% corespunzător, formele 8,9,10,11,13 o capacitate medie, dar genotipurile 1,2,3,4,12 au
manifestat cea mai mică capacitate de absorbţie şi reţinere a apei cuprinsă între 63%-55%.
Aşadar, acţiunea stresului osmotic condiţionată de sorbit, care modelează seceta a permis
diferenţierea şi selectarea genotipurilor cu caractere valoroase. Evaluarea acţiunii complexe
a temperaturilor înalte asupra polenului după un set de caractere la şase hibrizi a generaţiei
F2 de tomate a demonstrat diferenţe semnificative privitor la viteza de germinare şi creştere a
polenului şi tuburilor polinice pe fond stresant.Contribuţia principală asupra variabilităţii rezistenţei polenului îi revine interacţiunii factorilor genotip şi temperatură ce constituie 46%,
aportul genotipului este de 27%, durata acţiunii termice – 6%. Formele C-70 x Victorina,
Veneţ x Nistru şi Veneţ x Victorina s-au evidenţiat prin valorile înalte ale indicilor studiaţi.Au
fost determinate legături de corelare pozitive înalte între viabilitatea polenului şi lungimea
tuburilor polinice la Rio-Grande x Nistru şi Rio-Grande x Victorina r2=0,72; Rio-Grande x
Victorina şi C-70 x Nistru r2=0,87. S-au stabilit legături de corelare înalte între rezistenţa
polenului şi rezistenţa tuburilor polinice, aşadar între hibrizii Veneţ x Nistru şi C-70 x Nistru
r2=0,92; Rio-Grande x Nistru şi Rio x Grande Victorina r2=0,88; Între genotipurile Rio-Grande x Nistru şi Veneţ x Nistru r2=0,64; Rio-Grande x Nistru şi Rio-Grande x Nistru r2=0,61,
care manifestă legături de corelare medii. Legăturile de corelare pozitive denotă despre posibilitatea de evaluare autentică a hibrizilor după criteriile polenului. Investigarea genotipurilor
de tomate după manifestarea indicilor de absorbţie şi capacităţii de reţinere a apei şi anume
concentraţia de 85% de soluţie de sorbit a permis diferenţierea lor veridica după rezistenţa
la secetă. Au fost evidenţiate genotipurile cu rezistenţă înaltă şi joasă faţă de acest indiciu.
Deci, totalizând rezultatele studiului putem concluziona, că tehnicile de evaluare a rezistenţei polenului de tomate la factorii abiotici permit selectarea formelor şi genotipurilor
valoroase pentru utilizarea lor ulterioară în programele ameliorative în scopul obţinerii soiurilor şi hibrizilor cu o productivitate înaltă.
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CERCETĂRI ECO - FIZIOLOGICE LA SOIURI DE MĂR (MALUS
PUMILA MILL. VAR DOMESTICA (BORKH.) CULTIVATE ÎN ZONA
POMICOLĂ DE NE A ROMÂNIEI
Atofani Doina1, Boz Irina1, Manea Bogdan2, Tekam Meguekam Liliane 3, Zamfirache
Maria-Magdalena1
1 - Facultatea de Biologie Universitatea „Alexandru I. Cuza”, Iaşi, România
2 – S. C. “Mărul de aur” S.R.L., Vaslui, Romania
3 - Universitatea Yaoundé I, Cameroun
Lucrarea prezintă variaţia intensităţii unor procese fiziologice la nivel foliar (proces de
fotosinteză şi transpiraţie)la patru soiuri de măr: Jonathan, Mutsu, Prima şi Wagner cultivate
în Zona de NE a României (livada „Mărul de aur”, judeţul Vaslui). Cercetările au acoperit
perioada de maturare a fructelor şi cea de după recoltarea acestora (lunile august şi septembrie, 2011).
Determinările s-au realizat în intervalul orar 830 - 1200, în corelaţie cu indicele de luminozitate de la suprafaţa frunzelor, precum şi cu variaţia factorilor externi (temperatura şi
umiditatea aerului atmosferic). Pentru înregistrarea proceselor fiziologice s-a folosit aparatul
LCi Portable Photosynthesis System (ABC BioScientific Ltd, Hoddesdon, UK). Temperatura
şi umiditatea aerului au fost înregistrate cu termo-higrometrul TESTO 675.
Intensitatea indicelui de luminozitate de la suprafaţa frunzei a variat între 52 şi 1436,73
µmol/m-²/s-¹ pentru luna august şi între 65,67 şi 1427,07 µ mol/m-²/s-¹ pentru luna septembrie.
Temperatura atmosfericăa variat, pe parcursul determinărilor, între 16 şi 27oC în luna
august, respectiv 19 şi 33oC în luna septembrie. Valorile pentru umiditatea aerului au variat
între 30 şi 60% pentru citirile efectuate în luna august şi între 25 şi 54% pentru citirile efectuate în luna septembrie.
Corelând valorile indicelui de luminozitate la nivelul frunzelor cu intensitatea procesului fotosintetic, se disting diferenţe vizibile ale acestuia din urmă pe cele două părţi ale
coroanei pomilor: mai mare pe partea estică, comparativ cu partea vestică.
La temperaturi ridicate şi constanteale aerului atmosferic (aproximativ 30oC), în special pe partea estică a coroanei pomilor analizaţi intensitatea procesului fotosintetic scade;
la soiul Wagner, pe partea vestică a coroanei se menţine o valoare ridicată a respectivului
proces, realitate motivată, considerăm noi de un indicede luminozitate destul de ridicat în
luna septembrie.
Umiditatea aerului, ca factor externcu rol important în procesul de fotosinteză, induce
o diminuare a acestuia la toate soiurile investigate, ca urmare a scăderii potenţialului hidric,
indus, pe cât se pare, de temperatura ridicată a mediului, care determină, în mod implicit şi
închiderea stomatelor.
Modificarea intensităţii procesului de transpiraţie este determinată, în primul rând, de
temperatura aerului: cu cât aceasta este mai ridicată şi umiditatea atmosferică mai scăzută,
transpiraţia se intensifică. Ca exemplu, soiul Golden delicios atinge valori maxime pentru
intensitatea transpiraţiei (4,55 mmol/m-2/s-2 H2O în luna august), iar soiul Prima înregistrează
valori minime (1,09 mmol/m-2/s-2 H2O în aceeaşi lună). Se remarcă, de asemenea, faptul că
frunzele situate pe partea însorită (estică) a coroanei pomilor fructiferi transpiră cel mai intens, comparativ cu frunzele de pe partea umbrită (vestică).
În concluzie, înregistrările efectuate indică diferenţe funcţionale specifice funcţie de soiul investigat, de expoziţia geografică a coroanei pomilor fructiferi luaţi în studiu, precum şi
de variaţia factorilor de mediu înregistraţi pe parcursul realizării determinărilor. Rezultatele
obţinute sunt în concordanţă cu literatura de specialitate [Burzo I., 1999, Fleancu M., 2007].
Procesele fiziologice pe parcursul etapei de vegetaţie avută în atenţie sunt echilibrate,
fapt ce induce o bună formare a fructelor şi o menţinere a acestora pe pomi în condiţii optime,
până la momentul recoltării.
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DIAGNOSIS AND EVALUATION OF VICIA FABA L. GERMAPLASM
RESISTANCE TO BIOTIC STRESSES
Balashova I. T., Pivovarov V. F., Pronina E.P., Grekov I.M., Gordeev D.K.1, Kintia P. K.,
Maschenko N. E.2
1
All-Russian Research Institute for Vegetable Breeding and Seed Production (VNIISSOK),
Moscow, Russian Federation
2
Institute of Genetics and Plant Physiology Academy of Science of Moldova, Chishinau,
Republic of Moldova
The broad bean (Viciafaba L.) is one of the most ancient crops in the world. It is represented in collections by cultivated forms only, because the wild ancestor of its species hasn’t
yet been discovered (Gerard Duc et al., 2010). Investigation of Viciasubgenus phylogeny
based on analysis of RAPDs and RFLP of PRC-amplified chloroplast genes show, that broad
bean could been introduced in Russia from 2сenters of origin: from Asia (India, Afghanistan)
and from Europe (The Mediterranean region) (Potokina E.K. et al., 2008). Viciafaba L. have
been planted in Russia from VI century. Broad beans are cultivated at the northern and the
central areas of Russian Federationnow, and we have 5 varieties of broad bean at present
(Pivovarov V.F., 2010). But the importance of broad bean is increasing now, because: 1)it’s
seeds are rich in protein and starch, 2) its play the vast role in the improvement of the soil,
3) its are need for private vegetable-gardens in Russia. But Vicia faba L. are infected with
biotic stressors as all Fabaceae. And that moment is weakening of its positions on the food
Fabaceae market (Vishniakova M.A., 2008). So, we began the special program for the broad
beans breeding on resistance in All-Russian Research Institute for Vegetable Breeding and
Seed Production. The first step of the program was the diagnosis of diseases infected broad
bean at the Middle part of Russia and preliminary evaluation of plants resistance to diseases.
We evaluated the germaplasm broad bean of our Institute: 5 varieties, 20 samples from the
collection of VIR and 20 breeding samples. Broad beans were infected with Uromycesfabae
(Grev.) de Bary ex Fuckel, Ascochytafabae Speg. and broad bean mottle virus.
Uromycesfabae (Grev.) de Bary ex Fuckel (syn.Uromycesvicia-fabae (Pers.) Schröter).
The fungus commonly attacks broad bean, but has a wider host range on various species of
Vicia, Lathyrus and Lens (Conner R.L., Bernier C.C., 1982). Plants show typical rust pustules
on the upper and under sides of leaves and on stems. Aescospores may overwinter in the
Mediterranean region, but can’t to survive in severe winters of our region. Mycelium, uredinio- and teliospores in leaves and stems could to remain viable for 1-2 years. The degree of
disease spreading was 76% in 2009 (the humid summer) and 6,5% in 2011 (the dry summer).
Ascochytafabae Speg. A. faba resembles A. pisi, but it is largely specialized to Vicia
faba L. It causes large lesions (up to 10 cm in diameter) on leaves and more small by diameterspots on stems and beans. Lesions have reddish-brown margins and grayish centers with
black dots of pycnidia in the center. Colorless pycnospores have cylindrical form and 1-2
partitions. Infected seeds are covered with circular dark brown spots. Pathogen can remain
viable into seed for up to 3 years and for 4-5 months on infected trash (Dixon G.R., 1984).
The degree of disease spreading was 100% in 2009 (the humid summer) and 1,5% in 2011
(the dry summer).
Broad bean mottle virus caused vein clearing and chlorotic mosaic of leaves. The upper
part of leaf was pointed. The degree of disease spreading was 23% in 2009 and 46, 3% in
2011. Unfortunately, we couldn’t to support of our visual diagnosis with help of ELISA. So,
we think that our studies will in progress.
Significant negative correlation between the degree of plants affection and the degree
of seed germination has been established (r= -0,49; tr= 3,50> t05 = 2,01). We show that steroid glycoside ecostim (c= 0, 005%) could to stimulate the embryo roots growth of 2 broad
bean varieties: Russkiechiornie and Byelorusskie.
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TASTING OF STRESS-RESISTANT TOMATO FORMS OBTAINED
WITH HELP OF MOLECULAR ANALYSIS UNDER NATURAL STRESS
CONDITIONS
Balashova I.T., Kozar E.G., Pinchuk E.V., Pivovarov V.F.
All-Russian Research Institute of Vegetable Breeding and Seed Production (VNIISSOK),
Moscow, Russian Federation
XXth century breeding of cultivated plants by productivity traits only resulted in lowering of its adaptive potential to natural stressors. Effective using of R-genes is one of possible decisions of that problem.We applied molecular techniques (RAPD, cDNA-AFLP) for
analysis the genetic nature of tomato resistance to Tobacco Mosaic Virus and changing of
that resistance under low-temperature stress at the stage of seed germination (Lakhmatova et
al., 2001; Balashova I.T. et al., 2008). 8 tomato basic forms with 2 genetic systems of TMVresistance (Tm-1 and Tm-2/Tm-22), which have been resistant to low temperature stress, were
resulted in that investigation. We used that basic material as female forms for crossings and
obtained 5 new tomato forms with resistance to TMV and low temperature (Balashova I.T. et
al., 2010, 2011).These forms maintained of its resistance to stressors before the F5-progeny.
We evaluated of its F6- F7 progenies resistance to natural stressors of plastic greenhouses
in 2009-2010 years. Five new forms with Tm-1- and Tm-2-genetic systems obtained with
help of molecular analysis, two parental forms – Craigella (Tm-1/Tm-2, female), Talalikhin
186 (male) and two standard varieties have been studied. Methods of investigation included
in: patent search, visual diagnostic and evaluation of plants resistance to biotic stressors
by symptoms, DAS-ELISA, microscopy with Karl Zeiss-microscope, dispersion analysis of
experimental data.
There were two main diseases in VNIISSOK plastic greenhouses in 2009 – Phytophthora infestance DB and Botrytis cinerea Pers. The degree of Phytophthora infestance spreading
was 88%, the degree of Botrytis cinerea spreading was 27%. The degree of plants affection
with pathogens varied significantly. And we could to evaluate of plant’s affection degree at
the natural conditions. We didn’t observe mosaic symptoms on leaves of plants, but TMV
presented in cenosis and in plants (latent infection) (data of ELISA). Affection degree some
of new forms was significantly less than affection degree of standard, so, these new forms
supported of its resistance to biotic stressors. It was very interesting, that affection degrees of
new forms № 8-25-13-27, № 10-10-12-14 and female form Craigella (Tm-1/Tm-2) were statistically closed to the affection degree of Ottawa 30 – standard of resistance to Phytophthora
infestance. These forms have been bred as tolerant to Phytophthora infestance. Season of vegetation in 2010 was very dry and fever. We had three main diseases in the plastic greenhouse
that season: Sclerotinias clerotiorum (Lib.) dBy, Botrytis cinerea Pers. and Alternaria solani
Sor. Some plants with symptoms of Sclerotinias clerotiorum and Botrytis cinerea have been
removed from plastic greenhouse. Degree of Alternaria solani spreading was 83%, but the
degree of plants affection was very small – about 0-0,5 mark. Mycelium didn’t produce conidia. We could to breed prospective forms - № 8-25-13-27, № 10-10-12-14 - using dispersion
analysis with transformed data. Leaves of plants were without of mosaic symptoms and we
couldn’t find the latent infection with TMV, PVX and PVY with help of ELISA.
So, we obtained two new forms of tomato - № 8-25-13-27, № 10-10-12-14 - with complex tolerance to biotic stressors. Resistance to TMV maintained to the F7 progeny. These
formsexceeded of standard and parents forms and the breeding standard by productivity and
quality of fruits.The form № 10-10-12-14 has been included in the State List of Breeding
Achievements in Russian Federation in 2011 as the new tomato variety named Rufina.
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CONŢINUTUL DE ULEI ESENŢIAL LA HIBRIZI SIMPLI ŞI LINII
CONSANGVINIZATE DESALVIA SCLAREA L.
Balmuş Zinaida, Gonceariuc Maria, Cotelea Ludmila,Butnaraş Violeta,
Maşcovţeva Svetlana, Botnarenco P.
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al ASM, Chişinău, Republica Moldova
Salvia sclarea L. este o cultură importantă pentru economia Republicii Moldova,
deoarece uleiul esenţial şi concretul fabricate din această specie sunt produse destinate pentru export.
Conform datelor publicate, uleiul esenţial fabricat în Moldova şi Crimeea, este de o
calitate mai bună decât cel fabricat în alte zone de cultivare, cum ar fi Ucraina şi Rusia. Utilizarea uleiului esenţial în industria parfumurilor şi articolelor de cosmetică, în aromaterapie,
medicină şi alimentaţie, determină necesitatea efectuării cercetărilor la această specie aromatică, trebuie să menţionăm că, suprafeţele ocupate de şerlai sunt în creştere. În prezent sunt
solicitate de producători soiuri productive, adaptate la condiţiile de cultivare din Moldova.
Aceste doleanţe ale producătorilor, pot fi satisfăcute numai prin crearea hibrizilor,soiurilor ce
ar garanta producţie sporită de materie primă, conţinut înalt de ulei esenţial.
În programele de ameliorare la şerlai unul din obiectivele prevăzute este şi crearea a
noi soiuri cu conţinut înalt de ulei esenţial, adaptate la condiţii de cultivare locală, rezistenţe
la secetă, la ger şi iernare, scăderi bruşte de temperatură. La crearea hibrizilor cu caractere
distinctive s-au utilizat linii consangvinizate de provenienţă genetică şi geografică diferită,
hibrizi, soiuri create şi omologate în Republica Moldova.
Comparând rezultatele obţinute la conţinutul de ulei esenţial din anii 2011, 2012 şi
2013, reiese că, în anul 2012, anul al doilea de vegetaţie, concentraţii mai ridicate au acumulat liniile consangvinizate: Cr.p. 20S13 1.985 % (s.u); Cr. p. 99 S13 - 1.764 % (s.u); M-69 206
S13 -1.817 % (s.u);M-69 418 S13 -1.745 % (s.u); M-69 756-82 S13-1.750 % (s.u); M-69 45382S11-1.560 % (s.u); 0-56 S14 -1.782 % (s.u). S-112260S10 -1.253% (s.u); Cr. p. 11S11-1.097 %
(s.u); M-69 147 S11- 1.207; Cr.p. 160 S12- 1.181 % (s.u).
Hibrizii simpli în anul întâi de vegetaţie au acumulat în inflorescenţe ulei esenţial de la
0.757 % (s.u) până la 1.064 % (s.u).
În rezultatul investigaţiilor efectuate constatăm, că s-au evidenţiat hibrizi simpli, în
anul doi de vegetaţie,an extrem de secetos, la care conţinutul de ulei în substanţă uscată este
mai mare de 1,500%. Cercetările efectuate ne-au permis evidenţierea celor mai buni hibrizi
după conţinutul de ulei esenţial, cum ar fi hibridul simplu (Cr.p.1S1 x L-15)Fl3-1.762% (s.u.)
şi hibridul simplu (S-1122 5S5 x V-24)F9acumulează în medie pe sezon 1.614 % (s.u.) ulei
esenţial corespunzător. Conţinutul de ulei esenţial la hibrizii: (H1S3 x V-24 5S3)FI1 şi (H1S3 x
M-69 5S3) FI1 este de 1.613% şi 1.523% (s.u.) corespunzător. Spre exemplu, conţinutul de
ulei esenţial la hibridul (S-112260S10 x (S.s.Turcmen/N) S7) F2 a constituit - 1,629% (s.u.),
dar la hibridul (M-69 756-82S11 x Crîmskiipozdnii 11S11) F2 a fost de - 1,596% (s.u.). La
hibrizii: (0-23S3 x Trakiika) F8; (V-24 15 S3 x L-15) F9 şi (Cr.p. 1S1 x 0-30S5) F8 conţinutul de
ulei esenţial în inflorescenţe a fost de: 1,558%(s.u.); 1,540% (s.u.) 1,509% (s.u) respectiv.
Am depistat şi linii, şi hibrizi ce sintezează şi acumulează ulei esenţial în cantităţi mai mici,
la care valoarea acestui indice este relativ scăzută – 0.695 – 0.772 % (s.u.).
Generalizând rezultatele obţinute în aceşti ani, cu condiţii foarte variate, conţinutul de
ulei esenţial la liniile consangvinizate şi hibrizii simpli evaluaţi, ne confirmă, că materialul
este valoros pentru crearea a noi soiuri de şerlai.
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ОЦЕНКА ОБРАЗЦОВ КОЛЛЕКЦИИ КУКУРУЗЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПОЛЕГАНИЮ
Былич Елена
Институт генетики и физиологии растений АНМ, Кишинэу, Республика Молдова
Полегание для всех зерновых культур, в том числе и кукурузы (Zea mays
L.), является негативным фактором, вызывающим значительные потери урожая.
Многолетнее тестирование образцов коллекции кукурузы по признаку устойчивости
к корневому и стеблевому полеганию является необходимым условием и основным
критерием в подборе родительских пар при гибридизации. В наших исследованиях
была проведена сравнительная оценка25 форм кремнистой, 29- полузубовидной и 28
форм зубовидной кукурузы.Учеты произведенына экспериментальных делянках в 2010
и 2013 гг.,когда были зарегистрированы аналогичные погодные условиянеобходимые
для тестирования (осадки при порывистом ветре в первой и второй декадах июля).
Так, например, в 2013 году по данным метеослужбы 4-6 июля наблюдались осадки
в виде сильного ливня, когда в течение 12 ч выпало по г. Кишинэу – 68 мм, при
скорости ветра до 25 м/с.Аналогичные гидрометеорологические явлениянаблюдались
и в предыдущий учетный сезон 2010 года. Согласно фенологическим наблюдениям
по двум сезонам, растения кукурузыв данный периодпроходили фазу цветения и
формирования урожая. При оценке корневого полегания растений использовали
5-ти бальную систему, учитывали процент полегающих растений и угол отклонения
стебля от вертикали. Чем выше балл, тем устойчивее данная форма к воздействию
негативного фактора. В результатесравнительногоанализа полученных данных по
34 формам в 2010 годубыло выявлено, что показатель варьировал от 1 до 5 баллов
при среднемего уровне по генотипам3,8 балла.Представители зубовидной кукурузы
характеризовались более высокой устойчивостьюв среднем 4,1 балла, при этом,
отмечены образцы не подверженные воздействиюданного фактора (MDI00313,
MDI00316). Как менее устойчивые, при среднем уровне показателя 3,2 балла,
зарекомендовали себя кремнистые формы. Для некоторых из них (MDI01365,
MDI00164, Rh027) параметр не превышал уровень 1,5 балла. При тестировании 48
образцов коллекции по данному признаку в 2013 году,генотипы были распределены
потрем группам. Первую составили 18 устойчивых к полеганию образцов (4,4 балла),
в основном зубовидные формы. Вторую - 16 среднеустойчивых (в среднем–3,8 балла),
ив третью вошли 14 неустойчивых форм, для которых параметр варьировал от 2,5 до
3,3 балла (8 образцов полузубовидной и 6 форм кремнистой кукурузы). Кроме, тогов
фазе созревания початка и частичного высыхания стебля (вторая декада августа)
проводили оценку коллекционного материала по признаку устойчивости к стеблевому
полеганию.Учитывали растения со сломанным и деформированным стеблем.При
визуальной оценке состояния стебля растений в условиях сезона 2010 года были
выделены 4 формы кремнистой кукурузы (MDI01365, MDI00164, СS3-3, MDI00200),
которые характеризовались высоким уровнем его ломкости. В результате исследований
проведенных в текущем году, выделено 6 форм кремнистой кукурузы,основная масса
растений которых (более 80%), подвержены ломкости стебля. У 5 полузубовидных
форм регистрировалиналичие растений с деформированным стеблем. Таким образом,
в результате исследований было выявлено 18 форм кукурузы устойчивых к корневому
и стеблевому полеганию.
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ЗАСОРЕННОСТЬ НЕОБРАБАТЫВАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ ПОЛЕСЬЯ
ЖИТОМИРЩИНЫ
Борисенко В.И.
Институт защиты растений НААН, Киев, Украина
Развитие и видоизменение растительного покрова неотъемлемый процесс
формирования фитоценозов. Эволюционные изменения многих видов сорняков
получили свойства, способствующие их выживанию только в условиях определенных
агрофитоценозов. Что касается видового состава сорняков, то его, безусловно, в каждом
почвенно-климатическом регионе формируют особенности почвы, метеорологические
условия, свойства культурных растений, а также технологии их выращивания. Отбор
же культурных растений происходил среди диких видов (Косолап М.П.,2004; Гудзь
В.П., Примак И.Д., Буденный Ю.В. и др. 2010). Выживание наиболее приспособленных
привело к возникновению специализации у ряда пахотных (сегетальных) растений.
Однако за прекращения обработки разновидность растительного покрова существенно
изменяется под влиянием целого ряда морфолого-биологических показателей и
конкурентоспособности отдельных видов растений (Смаглий А.Ф., Рыбак М.Ф.,
Данькевич Е.Д. и др., 2008; Сафранов Т.А. 2003). Таким образом, в настоящее время
возникла необходимость проведения обследований и уточнения видовой принадлежности
растительного покрова на землях, которые в течение длительного времени выведены
из сельскохозяйственного использования в результате аварии на ЧАЕС. Обследование
угодий с целью изучения растительного покрова территорий выведенных из
сельскохозяйственного производства в результате аварии на ЧАЕС проводили в течение
2010-2012 годов на территориях северных районов Житомирской области Украины
(Народичского, Овручского, Емильчинского и Новоград-Волынского), которые отнесены
к 2-й и 3-й зонам за уровнем радиоактивного загрязнения. Экспедиционные обследования
растительного покрова, проведенные на территории Житомирской области раскрыли
отличия растительного разнообразия. Практически по всем маршрутам обследований
наблюдали некие изменения пестроты многообразия растительного покрова выведенных
из сельскохозяйственного оборота земель. В процессе исследований нами отмечено 44
вида высших сосудистых растений, относящихся к 36 родам, 16 семействам. Большая
численность видов сорняков отмечена в северной части Житомирской области: Овручском
и Народическом районах. В этих районах в природных и полуприродных фитоценозах
отмечено сосуществование 31 вида из 26 родов, 11 семейств. При обследовании земель,
выведенных из сельскохозяйственного оборота, более южных районов Емильчинский,
Новоград-Волынский обнаружено, что сорняковый покров характеризовался меньшим
разнообразием видов по сравненю с северными районами. Всего нами зарегистрировано
23 вида из 21 рода, 13 семейств. Анализируя данные видовой принадлежности растений
площадей, выведенных из оборота, мы заметили, что относительно влажности
почвы полевые группировки южных районов характеризовались предпочтительно
мезофитными видами. В меньшем количестве были представлены ксеромезофиты
и гигромезофиты. Отсутствуют оксиломезофиты. В северных районах полевые
группировки преимущественно были представлены мезофитами и гигромезофитами.
Это также указывает на умеренное увлажнение почвы первых районов и повышенное
увлажнение почвы других. По срокам цветения обе группы районов по полевым
группировкам характеризовались предпочтительно видами летнего цветения. По
типу корневых систем и характеру побегообразования первые полевые группировки
характеризовались преимущественно длиннокорневищными, коротко корневищными
и корневищными видами. Преобладающие виды растений свидетельствуют о хорошей
аэрации и рыхлости почв на данных участках исследований.На почвах северных районов
Полесья Житомирщины наиболее многочисленными были коротко кореневищные,
длиннокорневищные, корневищные и стелющиеся виды. По продолжительности жизни
растений данные полевые группировки характеризовались многолетними видами.

82

Biotehnologii avansate în agricultură

APPLICATION OF NATURALLY OCCURRING GROWTH REGULATORS
FOR INCREASING THE CARROT SEEDS GERMINATION
Borovskaia Alla, Nedova Irina, Vasilachi Iiulia, Kintia P.
The Institute of Genetics and Plant Physiology of the ASM, Chisinau, Republic of Moldova
At present a prospective direction in improving crop yields is to use the stimulant of
natural origin, application of which is becoming more cost-effective and environmentally
appropriate. Their application gives the opportunity to regulate the most important processes
in the plant organism, fully realize the potential of varieties and provide friendly shoots. It
was established that these compounds have high biological activity, that can be used to solve
the problem of seed sowing qualities - combined properties, which are capable to formin
specific manner the growth of plants, which eventually causes the crop.The main indicator of
the biological quality of seeds is the germination energy, that characterizes the vitality of the
plants.The seeds with high germination energy provide simultaneous seedling emergence,
uniformity in plant growth and development, which not only increases the yield, but also its
commercial quality.
It is known, that during storage the seeds germination is lost. For example, carrot seeds can remain emergence up to two years, so the increase of germination after a prolonged
storage period is very important for sowing qualities of seeds. The sum of scrophulariosides,
which we obtained by alcohol extraction of perennial herbaceous plants woodland figwort
(Scrophularia nodosa L.). Concerns to such physiologically active substances of natural origin, with which you can solve the problem of the regulation of plant growth and development. Scrophularia nodosa L. (Scrophulariaceae) is widely distributed in Europe and Asia
and is used in folk medicine as an anti-inflammatory, wound healing, urinary and diaphoretic,
antihelminthic, dermatologic agent.
The aim of our study was to investigate the influence of pre-sowing treatment of carrot
seeds after long-term storage by solutions of the sum of scrophulariosides onthe germination
energy, germination and sprouts length.As the object of the study served the seeds of highyield varieties of carrot Belladonna after prolonged storage.Solutions of sum of glycosides in
concentrations of 0.001%, 0.005%, 0.01% and 0.05% wereused for the experiment. Soaking
was performed for 24 hours. The seeds soaked in distilled water were served as the control.
In each embodiment 100 seeds were soaked in 4 repetitions. Germination was carried out
in Petri dishes on filter paper in an incubator at a temperature of 23-250C, the percentage of
seed germination was calculated on the 5th and 10th day.Our results showed that the soaking
of carrot seeds with low germination in solutions of the sum of scrophulariosideshas a stimulating effect on the primary metabolism of carrot seeds, greatly increases the germination
energy, total germination and seedling length in all cases. Thus, the highest stimulatory effect
was observed in the variant where the seeds were treated with 0.001% solution of the sum
of glycosides.Indicators of germination energy was 30.5%, which is 15.1% higher than the
control group of the data. Presowing soaking of carrot seeds in 0.001% solution of the test
scrophulariosides increased the total germination on 23.2% compared with the control. Length of sprouts in this embodiment was 4.8 cm, exceeding on 9.1% the data in the controls
option, where the seeds were soaked in water. The increase of this feature is essential for the
appearance of amicable shoots of carrot.
Thus, the application of the sum of glycosides from perennial plant Scrophularia nodosa L. in a concentration of 0.001% by stimulating the growth process increases the germination energy on 15.1%, the overall germination on 23.2%, and the length of the carrot sprouts
on 9.1%, which is an important indicator for amicable and aligned shoots. Pre-sowing seed
soaking promotes a more vigorous plant growth and development, favors higher yields and
improve quality merchandise.
The obtained results allow us to recommend the 0,001% solution of the sum of scrophulariosides for pre-processing of carrot seeds, that are used in the selection process.
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EFICACITATEA REGLATORILOR NATURALI DE CREŞTERE ASUPRA
ÎNFRĂŢIRII GRÂULUI DE TOAMNĂ
Borovskaia Alla, Botnari V., Chintea Pavel, Veveriţa Efimia
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Înfrăţirea are o importanţă deosebită în realizarea potenţialului de productivitate a culturilor cerealiere de toamnă. Numărul de tulpini la o plantă variază în mod semnificativ. În
condiţii optime, grâul comun de toamnă formează 2-3 tulpiniper plantă. Intensitatea înfrăţirii
depinde de mai mulţi factori, în deosebi de condiţiile pedoclimatice, premergător, nivelul de
pregătire şi umiditate a solului, epoca de semănat.Semănăturile timpurii în condiţiile Republicii Moldova se atacă în mare măsură de musca de Hessa (Mayetiola destructor), iar cele
târzii deseori nu asigură un grad înalt de înfrăţire. După răsărirea plantelor, condiţiile extremale în perioada toamnă-iarnă influenţează negativ înfrăţirea grâului de toamnă. Amplituda
mare de temperaturi în timpul iernii duce la dereglarea proceselor fiziologice în plante, cu
consecinţe negative asupra productivităţii culturilor cerealiere.
Datorită particularităţilor creşterii plantelor culturilor de toamnă pe parcursul vegetaţiei sunt necesare aplicarea unor măsuri agrotehnice în stare să asigure o răsărire uniformă,
menţinerea viabilităţii şi dezvoltării satisfăcătoare a plantelor, cu un nivel corespunzător de
înfrăţire.
Investigaţiile efectuate au avut drept scop sporirea gradului de înfrăţire a grâului comun
de toamnă în condiţii nefavorabile de creştere şi dezvoltare a plantelor, prin tratamente foliare
în faza reînnoirii de primăvară a vegetaţiei şi tratarea extraradiculară cu soluţii de glicozide
steroidice Moldstim şi Ecostim.
Cercetările s-au efectuat în condiţii de câmp, în 4 repetări cu suprafaţă parcelei de 31
m2. Obiect de studiu a servit soiul de grâul comun de toamnă Moldova 11. Din cauza condiţiilor nefavorabile în perioada de toamnă-iarnă nivelul de înfrăţire a fost sub limita de realizare
a potenţialului de productivitate. Plantele de grâu au fost tratate cu soluţia apoasă 0,001% de
glicozidă steroidică Moldstim, obţinut prin extragerea din seminţele de ardei (Capsicum annuum), la reînceput de vegetaţie în perioada timpurie de primăvară şi în faza de ieşire în pai.
Pentru comparaţie, au fost tratate plante în fazele respective de vegetaţie cu soluţie
apoasă de glicozidă steroidică ecostim în aceeaşi concentraţie. În calitate de martor au servit
plantele stropite cu apă. Glicozida steroidică ecostim (tomatozid) este un preparat sumar
obţinut prin extragerea din seminţele de tomate (Solanum lycopersicum). Consumul soluţiei
de lucru a constituit 250 l/ha.
La un interval de 10 zile,după fiecare tratament s-a evaluat eficacitatea aplicării glicozidelor asupra gradului de înfrăţire. Rezultatele obţinute demonstrează că tratarea extraradiculară a grâului de toamnă cu soluţia apoasă de glicozidă steroidică Moldstim la reînceput
de vegetaţie în perioada timpurie de primăvara sporeşte înfrăţirea productivă cu 25,0%, iar
tratamentele cu soluţie apoasă de Ecostim cu 14% în comparaţie cu martorul.
Tratarea repetată cu glicozidă steroidică moldstim în faza de formare a paiului a condus
la majorarea numărului de tulpini cu 32,3% iar tratarea acestora cu Ecostim la 27,2% în comparaţie cu martorul. În pofida condiţiilor nefavorabile de iernare şi temperaturilor ridicate a
aerului în perioada formării spicelor de grâu tratarea extraradiculară a condus la majorarea
considerabilă a numărului de fraţi productivi. Numărul de fraţi productivi în urma utilizării
glicozidei steroide moldstim a constituit 348,3 de fraţi la 1 m2, depăşind martorul cu 16,7%,
iar varianta, în care plantele a fost tratate cu soluţia apoasă de ecostim- 15,5%.
Astfel, tratarea extraradiculară a grâului comun de toamnă cu soluţii de glicozide steroidice Moldstim şi Ecostim sporeşte gradul de înfrăţire inclusiv şi a tulpinilor productive la
grâul comun de toamnă după iernare în condiţiile nefavorabile.
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ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ РАСТЕНИЙ НА СТРУКТУРУ УРОЖАЯ
ОДНОЗУБОК ЧЕСНОКА
Ботнарь В. Ф., Килинчук А. И.
Институт генетики и физиологии растений АНМ, Кишинэу, Республика Молдова
Традиционная технология возделывания чеснока, основывается на его
выращивании через ежегодную посадку зубков. Для посадки в основном используют
зубки крупной и средней фракции материнских луковиц, которые не всегда гарантируют
получение высоких урожаев.
Биологические особенности ряда сортов и форм стрелкующегося чеснока
позволяют совершенствовать технологию возделывания этой культуры через
воздушные луковички. Использование их в качестве посевного материала способствует
ускорению размноженияи оздоровления сортов, а также выращивания более высоких
урожаев.
Существенный ущерб культуре чеснока наносит луковая стеблевая нематода
(Detylenchusdepsaci). На пораженных участках урожай резко снижается, большая часть
растений погибает. Дегельминтизация почвы и посадочного материала очень трудоемка,
дорогостоящая и трудно осуществима технологическая операция. Эффективный метод
борьбы с этим вредителем в полевых условиях состоит в выращивании семенного
посадочного материала чеснока через воздушные луковички.
Для использования воздушных луковичек с целью получения однозубок в
качестве посадочного материала чеснока и его оздоровления нами были испытаны
различные нормы их высева, для чего использовали отселектированную нами
формустрелкующегося чеснока, характеризующегося 35-40-граммовой луковицей,
состоящей из 6-8 зубков. Стрелка несет от 25 до 35 воздушных луковичек диаметром
0,4-0,9 см.
В опыте изучались нормы высева воздушных луковичек при осеннем сроке сева
– от 2 до 6 млн. шт./га. Высев проводили воздушными луковичками со средним весом
0,19 гр., в пятистрочной ленте по схеме – 20+20+20+20+60 см. Глубина посева 4-5
см.Площадь учетной делянки - 4 м2.
Большой диапазон норм высева воздушных луковичек позволил проследить за
ростом, развитием растений и формированием однозубки при различных площадях
питания.
Наблюдения показали, что при плотности посева 2-5 млн. шт./га масса одного
растения отличается незначительно. С повышением густоты растений до 6 млн. на
гектар средний вес однозубок несколько уменьшается. В результате конкуренции при
больших густотах растения вытягиваются. Наиболее высокие растения отмечены при
высеве воздушных луковичек с густотой в 5 и 6 млн. шт./га.
Анализ данных урожайности показывает, что с увеличением нормы высева
воздушных луковичек общий урожай однозубок повышается. Наиболее высокий
урожай получен при норме высева в 4-5 млн. шт./га., где прибавка урожая составила
около 1000 кг/га. Увеличение нормы высева до 6 млн. штук воздушных луковичек на
гектар приводит к росту мелкой фракции (26,5%) и сокращению крупной фракции
(16,4%). Исходя из полученных результатов можно заключить, что оптимальной
нормой высева воздушных луковичек является 750-950 кг воздушных луковичек на
гектар, обеспечивающей получение до 7000-8000 кг/га и наибольший выход крупной
фракции однозубок.
Норма высева 4-5 млн. шт./га является оптимальной и по выходу товарных
однозубок (более 80%). Уменьшение нормы высева способствует тенденции к
увеличению выхода нестандартных луковиц (делящиеся мелкие луковицы). При
редком посеве, менее 2 млн. штук луковичек на гектар, за счет образования делящихся
мелких луковиц выход нестандартной продукции составляет 20-25%.
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CERCETĂRI PRIVIND COMPOZIŢIA CHIMICĂ ŞI ACTIVITATEA
ANTIBACTERIANĂ A ULEIURILOR VOLATILE DE THYMUS
PULEGIOIDES L.
Boz Irina1, Gille Elvira2, Dunca Simona3, Zamfirache Maria-Magdalena3
1
Institutul de Cercetări Biologice Iaşi, România
2
Centrul de Cercetări Biologice “Stejarul”, Piatra Neamţ, România
3
Facultatea de Biologie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România
În flora României cresc 17 specii de Thymus dintre care 16 sunt spontane şi una
(ThymusvulgarisL.) este cultivată (Ciocârlan, 2009). O caracteristică specifică genului
Thymus este prezenţa structurilor secretoare de forme diferite, structuri ce conţin uleiuri volatile cu diverse arome (Morales, 2002). Numeroase studii au evindenţiat faptul că uleiurile
volatile provenite de la speciile acestui gen pot prezenta o mare variabilitate chimică (Corticchiato et al., 1998; Stahl-Biskup, 2002). În uleiul volatil de Thymus pulegioides L. s-au
identificat 8 chemotipuri (Mockute and Bernotiene, 2001). Variabilitatea chimică poate fi
datorată factorilor intrinseci (variaţiilor sezoniere şi ontogenetice), cât şi factorilor extrinseci
(factorii de mediu ca altitudinea, solul, climatul, fotoperioada, etc.) (Stahl-Biskup, 2002). Cu
privire la activitatea antibacteriană a uleiurilor volatile de Thymus, în momentul de faţă există
numeroase studii ce au ca scop identificarea compuşilor cu efect antibacterian. Timolul şi
carvacrolul joacă un rol important din acest punct de vedere. În această lucrare ne propunem
să analizăm compoziţia chimică şi activitatea antibacteriană a uleiurilor volatile provenite de
la 5 populaţii de Thymus pulegioides cu scopul de a identifica populaţiile spontane cu un înalt
potenţial terapeutic.
Materialul vegetal este reprezentat de Thymus pulegioides, specie ce creşte spontan pe
teritoriul României. Extragerea uleiurilor volatile s-a realizat prin hidrodistilare cu ajutorul
NeoClevengerului, iar analiza chimică a acestora s-a realizat prin gaz-cromatografie cuplată
cu spectrometria de masa (GC-MS). Testarea activităţii antibacteriene s-a realizat pe 2 microorganisme test Streptococcus pyogenes ATCC 19615 şi Pseudomonas aeruginosa ATCC
27853, utilizând atât metoda difuzimetrică cât şi cea a microplăcilor.
Analizând compoziţia chimică a uleiurilor volatile provenite de la cele 5 populaţii de
Thymus pulegioidess au identificat un număr de 77 de compuşi chimici, evidenţiindu-se atât
diferenţe de ordin calitativ cât şi cantitativ. În general s-a observat faptul că monoterpenele
sunt foarte bine reprezentate la toate probele analizate. Cu privire la activitatea antibacteriană
a uleiurilor volatile, în urma testelor realizate s-a putut constata că activitatea antibacteriană
a uleiurilor testate este mult mai evidentă asupra tulpinii Streptococcus pyogenes, în comparaţie cu cea de Pseudomonas aeruginosa.
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INFLUENŢA PREPARATULUI „FITOMAG” ASUPRA INTENSITĂŢII
PROCESELOR DE MATURARE LA FRUCTELE DE MĂR PE DURATA
PERIOADEI POSTRECOLTE
Bujoreanu N., Bejan Nina, Gaviuc Ludmila, Harea I.,Nicuţa A.
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Problema păstrării de lungă durată a fructelor atrage atenţia unui cerc larg de cercetători
şi producători. Interesul deosebit, acordat acestei probleme, constă în asigurarea populaţiei
cu fructe, struguri şi legume pe o durată cât mai extinsă a anului. În prezent tehnologiile de
păstrare a producţiei agricole, aplicate în republică nu asigură menţinerea la un nivel înalt a
calităţii şi rezistenţei acesteia la diferite dereglări funcţionale şi boli fungice pe durata perioadei postrecoltă.
Necesitatea în perfecţionarea metodelor de păstrare existente, a dus la elaborarea a
noi procedee şi remedii de păstrare a producţiei agricole. Unul dintre aceste procedee este
aplicarea preparatului „Fitomag”, a cărui substanţă activă este 1-MCP (1-metilciclopropen).
Procedeul elaborat constă în tratarea fructelor şi legumelor climacterice la iniţierea păstrării,
aplicând inhibitorul sintezei etilenei „Fitomag” în concentraţiile de 0,2-0,5g/m3. Preparatul
„Fitomag”, utilizat în concentraţiile indicate, nu este nociv sănătăţii omului şi mediului înconjurător.
Experienţele montate, privind determinarea gradului de influenţă a inhibitorului sintezei etilenei „Fitomag” asupra intensităţii proceselor de maturare-senescenţă la fructele de
măr, au fost efectuate în condiţiile celulelor frigorifice ale bazei experimentale “Carpotron” a
Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM. Fructele de măr de soiurile Florina,
Renet Simirenco, Idared şi Golden Delicious la iniţierea păstrării, au fost tratate-fumegate
cu inhibitorul sintezei etilenei „Fitomag” în dozele de 0,22 şi 0,44 g/m3 şi păstrate în celulele
frigorifice o perioadă de 120 zile la temperatura de 10C şi umiditatea relativă a aerului de
85-90%. Pe durata perioadei de păstrare, atât în fructele martor, cât şi în cele tratate, au fost
înregistrate modificări în conţinutul substanţelor plastice.
Rezultatele obţinute au demonstrat că influenţa preparatului a fost atât de evidentă la
toate fructele de soiurile de măr luate în studiu, încât intensitatea proceselor de biodegradare a indicilor biochimici cercetaţi (glucidele, acizii organici, acidul ascorbic, masa uscată),
a fost cea mai scăzută pe întreaga perioadă de păstrare, în raport cu fructele martor. Spre
exemplu, conţinutul acidului ascorbic în variantele de experienţă, a fost mai sporit faţă de cel
din fructele martor cu 0,82-4,10 mg/%, conţinutul acizilor titrabili cu 0,07-0,26%, conţinutul
glucidelor cu 0,02-2,00%, iar conţinutul masei uscate cu 0,5-2,2%, în dependenţă de soiul de
măr cercetat. Conţinutul mai sporit al substanţelor plastice în fructele tratate faţă de cel din
fructele martor la finele păstrării denotă, că preparatul cercetat a încetinit activitatea complexului enzimatic în reacţiile de oxido-reducere a substanţelor plastice, implicate în procesele de
maturare-senescenţă a fructelor. Fructele din variantele de experienţă, la momentul externării
de la păstrare, s-au evidenţiat prin fermitatea mai sporită a ţesuturilor, prospeţimea, aroma şi
gustul mai pronunţate faţă de fructele martor, fapt ce permite să considerăm, că perioada de
păstrare şi consum a lor ar putea fi prelungită cu încă 30-45 zile, în raport cu fructele netratate
ale aceloraşi soiuri de măr cercetate.
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PROCEDEE BIOTEHNOLOGICE DE CREŞTERE A RĂSADURILOR DE
TUTUN ÎN CASETE CELULARE
Calchei Elena1, Lîsîi R.2
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”,Chişinău, Republica Moldova
2
SRL „ECOPLANTERA”, Chişinău, Republica Moldova

1

Tutunul este unica plantă tehnică care creşte şi se dezvoltă în două perioade: răsad şi câmp.
În ultimii ani producătorii de tutun au micşorat suprafeţele (2700-3000ha) de plantare în scopul de
a mări recolta la hectar şi a reduce toxicitatea materiei prime, de a implementa tehnologia avansată
şi ecologică la producere a răsadurilor. Creşterea răsadurilor este cea mai responsabilă perioadă,
deoarece plantând un răsad viguros şi sănătos, urmează să obţinem o recoltă de 2,0-2,5 t/ha. O
nouă tehnologie avansată de creştere a răsadurilor de tutun în casete celulare va impune producătorul s-ă respecte procedeele biotehnologice cu aplicarea imunizatorilor şi utilizarea produselor
ecologice de uz fitosanitar. Din cauza dimensiunilor mult prea mici (lungimea seminţelor 600-800
µ, lăţimea – 450-600 µ, iar grosimea 550 µ), se cere o atenţie deosebită ca seminţele să fie de clasa I cu energia germinativă de 98 şi facultativă - 95% şi tratate cu imunizatori. Semănatul a fost
efectuat automat, cu maşina olandeză. În colaborare cu S.R.L. „ECOPLANTERA” anul curent a
fost crescut răsad de tutun în casete celulare pe o suprafaţă de 18 ha pentru Combinatul de Tutun
„Tutun - CTC”. Amestecul nutritiv a fost pregătit în baza sfagnului procurat în Germania. Procedeele de obţinere a răsadurilor de tutun au inclus: imunizarea şi germinarea seminţelor, semănatul,
asigurarea şi reglarea temperaturii, umidităţii aerului, aerisirea, udarea, prevenirea şi combaterea
bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, fertilizarea suplimentară, călirea. Pe parcursul creşterii răsadurilor de tutun plantulele sunt predispuse infectării cu micoze, bacterioze, viroze şi infestării cu
Thrips tabaci Lind. şi Myzodes nicotianae Blackman. În fostul ICŞCT pentru Tutun şi Produse
din Tutun şi Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” în colaborare cu Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor de mai mulţi ani se cercetează, testează substanţele biologic active (imunizatorii)
la nivel de seminţe, răsaduri şi la plante în câmp. Dezinfectarea seminţelor şi imunizarea: seminţele de tutun turnate în săculeţe de pânză de bumbac (preferabil) la 1/3 din volumul săculeţului (la
încolţire masa seminţelor se dublează, iar volumul se triplează), legate au fost spălate bine în apă
caldă (temperatura de 18-20oC), apoi scurse şi cufundate pe 10 minute în soluţie de permanganat
de potasiu (concentraţia – 0,05%). Săculeţele cu seminţele amestecate uşor pentru o dezinfectare
mai bună, au fost puse să se scurgă. Seminţele dezinfectate au fost afundate în soluţie de Ecostim (substanţă biologic activă) de 0,1% pentru imunizare contra virozelor. Pentru o creştere mai
viguroasă a răsadurilor în lipsa lui – în soluţie de amestec de microelemente cu stimulator (acid
tartric) 1 g/L de apă şi lăsate timp de 24 ore pentru umflare. Glicozidul Ecostim, 85-90% sporeşte
germinarea şi energia de creştere a seminţelor, rezistenţa la bolile virotice, stimulează creştere şi
dezvoltarea plantelor, sporeşte cantitatea şi calitatea foilor uscate. Pentru sănătatea plantelor de
tutun, în colaborare cu Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţia Plantelor, au fost elaborate
reglementări de utilizare a produselor ecologice de uz fitosanitar pentru obţinerea materiei prime
de tutun. Preparatul Rizoplan [(Pseudomonas fluorescens, tulpina AP-33 V-3481) cu titrul 5 mlrd.
celule/ml] cu norma de consum 20 ml/m2, contra bacteriozelor (Pseudomonas tabaci) la răsad,
fungilor [(Pythium debaryanum, Olpidium brassicae, O. nicotianae), prin prelucrarea răsadurilor
în faza urechiuşe; Trihodermină Th-7f-BL (Trihoderma harzianum) cu titrul nu mai puţin de 15
mlrd. spori/g) contra Thielaviopsis basicola prin prelucrarea plantelor în faza urechiuşe şi a răsadului înainte de plantare de 2-3 ori şi Trihodermină BL [(Trichoderma lignorum uscată) cu titrul
cel puţin 15 mlrd. spori/g (5-6 g/kg)] contra la Pythium, Rhizoctonia, Botrytis prin pulverizarea
răsadurilor. Avantajele sistemului de creştere a răsadului: se scurtează perioada de obţinere a răsadului; se diminuează necesarul de manoperă, înlăturându-se plivitul, udatul, o parte din tratamente
fitosanitare; procentul de înrădăcinare după plantare este de 100,0%. Şocul transplantării este
atenuat, deoarece răsadul păstrează cubul de amestec nutritiv în care s-a dezvoltat. Astfel creşterea
răsadurilor de tutun în casete celulare cu imunizarea seminţelor înainte de germinare şi aplicarea
preparatelor de uz fitosanitar va contribui la obţinerea unor răsaduri sănătoase.
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CREŞTEREA PLANTULELOR DE CASTRAVETE ÎN FUNCŢIE DE
CONCENTRAŢIA REGULATORULUI DE CREŞTERE NATURAL ÎN
DIFERITE MODIFICAŢII
Cauş Maria
Institultul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al ASM, Chişinău, Republica Moldova
Regulatorii de creştere naturali (RCN) reprezintă compuşi organici, ce se deosebesc
de substanţele nutritive, dar care participă în modificarea proceselor fiziologice şi biochimice din plante în concentraţii comparabile cu cele ale fitohormonilor. În contextul sporirii
proceselor de creştere şi dezvoltare a plantelor prin utilizarea diferitor procedee, un obiectiv
important îl reprezintă aplicarea exogenă a RCN. Este cunoscut, că RCN participă activ nu
numai în reacţiile adaptive, legate de acţiunea factorilor nefavorabili, dar manifestă şi un
rol cheie în reglarea proceselor de creştere şi morfogeneză a organelor vegetale în condiţii
normale. Studierea RCN, cunoaşterea modului de acţiune şi de utilizare a acestora, are un rol
foarte important pentru agricultura organică, care este unanim acceptată azi, pentru obţinerea produselor alimentare ecologic pure în corelaţie cu conservarea şi dezvoltarea mediului
înconjurător.
Scopul lucrării date a constituit în studierea influenţei diferitor doze ale RCN Reglalg
asupra creşterii plantelor de castravete şi stabilirea celor mai eficiente doze testate.
În acest scop au fost efectuate experienţe în condiţii controlate cu utilizarea seminţelor
de castravete Cucumis sativus L. soiul „Concurent”, precum şi a trei modificaţii ale RCN Reglalg: Reglalg 1 (Reg.1), Reglalg 2 (Reg.2) şi Reglalg 3 (Reg.3). Reglalgul este un preparat
complex, extras din alge în condiţii specifice. Datorită faptului, că compoziţia compuşilor
activi ai algelor este în dependenţă de condiţiile de creştere şi faza de dezvoltare a acestora,
au fost obţinute trei modificaţii ale preparatului Reglalg, prin extragerea acestuia din algele
colectate primăvara (Reg. 1), vara (Reg. 2), şi toamna (Reg. 3). Seminţele spălate şi dezinfectate au fost tratate cu soluţii ale modificaţiilor preparatului Reglalg în diferite diluţii cu apă
distilată (1/100, 1/200 şi 1/400.). Seminţele variantei martor au fost tratate cu apă distilată.
Ulterior, seminţele tuturor variantelor au fost aranjate în cutii Petri pe hârtie de filtru umedă.
Cutiile cu seminţe au fost plasate în termostat la temperatura 25ºC şi umiditatea relativă 75
- 85%.
Primele cercetări efectuate au vizat studierea procesului de germinaţie a seminţelor şi
dezvoltarea ulterioară a plantulelor de castravete. Rezultatele obţinute au demonstrat că capacitatea de geminaţie a seminţelor a atins 100% în toate variantele experimentale. Dinamica
de creştere a plantulelor a fost influenţată de modificaţia preparatului Reglalg şi gradul de
diluţie a lui. Astfel, creşterea plantelor de castravete în urma tratamentelor cu soluţii de Reg.1
de diferite diluţii a demonstrat o sporire a biomasei proaspete cu 5% la diluţia de 1/100 şi cu
6% în variantele cu aplicarea diluţiilor de 1/200 şi 1/400.De asemenea, o majorare a biomasei
a fost observată şi în cazultuturor diluţiilortestate ale modificaţiei RCN Reg. 2. De remarcat,
că diluţiile 1/200 şi 1/400 de Reg. 2 au condus la cel mai înalt nivel de acumulare a biomasei
(18% şi respectiv 13,5%) faţă de martor. Iar diluţia 1/200 de Reg.2 a sporit biomasa plantelor
de castravete cu aproximativ 4%.O influenţă favorabilă asupra creşterii plantelor de castravete a demonstrat-o şi aplicarea diluţiei de 1/200 a modificaţiei de Reg.3, acumularea biomasei
fiind cu 6,4% mai mare decât în varianta martor. Totodată, diluţiile 1/100 şi 1/400 de Reg.3
au exercitat un efect nesemnificativ asupra procesului de creştere a plantulelor de castravete.
Analiza modificărilor valorilor biomasei rădăcinilor şi a componentelor părţii aeriene separat
a condus la depistarea modului diferit de acţiune a dozelor de RCN investigate.
Aşa dar, rezultatele obţinute ne permit să concludem, că toate modificaţiile preparatului
Reglalg în diluţia 1/200 pot fi aplicate pentru tratarea seminţelor de castravete înainte de
semănat, în scopul sporirii procesului de creştere a plantelor de castravete, iar modificaţia
Reg.2 este preferabilă, datori stimulării preponderente a sistemului radicular.
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STUDIEREA INFLUENŢEI SURPLUSULUI DE SULF ÎN MEDIUL DE
CREŞTERE ASUPRA GERMINĂRII SEMINŢELOR DE GRÂU COMUN
DE TOAMNĂ ŞI DURUM
Ceban Anna, Toma Zamfira
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Sulful – unul din componenţii permanenţi ai plantelor este prezent atît în formă
neorganică – sulfaţi, sulfizi, tioţianat şi al., cît şi organică – tioli, tioeteri, acizi sulfonici,
tiourea, unele glicozide, în moleculele aminoacizilor – metionin, cistin, cistein; vitaminele
biotină, tiamină, glutationului şi taurinei. În componenţa lor sulful participă în reacţiile de
oxidare-reducere, în procesul de respiraţie şi fotosinteză a plantelor, la producerea energiei,
la transmiterea informaţiei genetice. Aminoacizii sus-numiţi servesc ca material de construcţie la sinteza moleculelor proteice. Sulful reglează eficacitatea utilizării azotului şi fosforului
de către plantă. În plantă el pătrunde prin rădăcini în formă de sulfaţi. Surplusul lui acţionează negativ asupra plantei: frunzele se îngălbenesc la margini, ele se răsucesc în interior, devin
brune şi pier. Scopul investigaţiilor a fost revelarea acţiunii surplusului de sulfaţi asupra germinării seminţelor şi dezvoltării plantulelor de grâu. Material de studiu au servit genotipurile
de grâu comun de toamnă – Odesskaia 267 (standard), Moldova 79, Moldova 11; durum de
toamnă – Hordeiforme 333 şi de primăvară – Arnăut 7 (soiuri obţinute în cadrul Institutului
de Genetică şi Fiziologie a Plantelor AŞM, recolta anului 2010). Seminţele au germinat în
condiţii: control (H2O) şi soluţii de sulfat (0,05, 0,005 şi 0,0005 mg/ml). Сalcularea procentului de absorbţie a lichidului de către seminţe după 24 ore, energiei de germinare peste 72
ore, pentru grâul durum peste 96 ore, germinării seminţelor peste 170 ore. Absorbţia apei
(control) de către seminţele soiurilor numite este la soiul Moldova 11 – 29,7%, la Moldova 79
– 30,4%, la Hordeiforme 333 – 30,1%, la Arnaut 7 – 31,3%, iar la soiul-standard Odesskaia
267 constituie 27,6% şi este mai joasă în comparaţie cu celelalte soiuri. La soiul Moldova
79 în soluţii de diferite concentraţii a ionilor SO4-2 (0,05, 0,005 şi 0,0005 mg/ml) în mediul
de umflare a seminţelor variază între 26,1- 26,9%, fiind mai joasă cu 4% în comparaţie cu
controlul, soiul Moldova 11 reprezintă indici 26,6, 28,2 şi 29,4%, Hordeiforme 333 – 26,6,
28,4 şi 29,2%, Arnaut 7 – 28,7, 29,0 şi 29,8%. La standard Odesskaia 267 umflarea seminţelor constituie 25,6, 27,0 şi 28,6%. Capacitatea de absorbţie a seminţelor practic nu este
influenţată de concentraţiile 0,005 şi 0,0005 mg/ml ale acidului sulfuric. În condiţiile de
control indicii energiei de germinare la soiurile Moldova 11 este egală cu 96,7%, Moldova 79
– 96,3%, Hordeifome 333 – 86,7%, Arnaut 7 – 76,6%, iar la Odesskaia 267 – 93,3%. Acest
indice este mai jos la standard faţă de soiurile de grâu comun de toamnă şi mai majorat la
soiurile grâu durum. În concentraţiile numite ale ionilor SO4-2 la soiul Moldova 79 el este de
20,0, 53,3 şi 80,0% respectiv, Moldova 11 – 0,0, 20,0 şi 20,2 %, Hordeiforme 333 – 3,3, 30,0
şi 36,7%, Arnaut 7 – 6,7, 16,7 şi 20,0 %, la soiul standard Odesskaia 267 aceşti indici sunt
egali cu 16,7, 56,7 şi 56,9% respectiv. Energia de germinare este mai majorată în seminţele
soiului Moldova 79 în comparaţie cu standardul Odesskaia 267, iar la restul soiurilor el este
mai deminuat faţă de standard. Procesul de germinare a seminţelor şi creşterea plantulelor în
mediul cu surplus de ioni SO4-2 parţial se inhibă. Indicii de germinare a seminţelor în condiţii
de control sunt următorii: Odesskaia 267 – 93,4%, Moldova 79 – 93,3%, Moldova 11 –
90,4%, Hordeiforme 333 – 90,0%, Arnaut-7 – 86,7%, iar în mediul ionilor SO4-2 (0,05, 0,005
и 0,0005 mg/ml) indicii de germinare sunt: Odesskaia 267 – 13,3, 33,3 şi 26,7% respectiv,
Moldova 79 – 16,7, 36,7 şi 33,3%, Moldova 11 – 6,7, 33,3 şi 20,0%, Hordeiforme 333 – 6,7,
33,6 şi 20,1%, Arnaut-7 – 16,7, 23,3 şi 13,3%, adică de câteva ori mai jos faţă de indicii
controlului. In comparaţie cu standardul Odesskaia 267 mai stabile şi rezistente în condiţii
surplus de SO4-2 sunt plantulele soiului Moldova 79, celelalte soiuri cedează standardului. De
asemenea am stabilit că concentraţia 0,005 mg/ml este mai accesibilă pentru diferenţierea
genotipurilor de grâu după rezistenţa lor la surplusul de sulf.
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PREPARATUL MELONGOZIDA O ÎN AMESTEC CU
MICROELEMENETE ŞI INFLUENŢA ASUPRA ACTIVITĂŢII
APARATULUI FOTOSINTETIC LA POMII DE MĂR
Cecan A., Şişcanu Gh., Chintea P., Balmuş Gh., Voronţov V .
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al ASM, Chişinău, Republica Moldova
Cercetările efectuate la soiul Florina altoit pe portaltoi pitic-M26 au constatat că în
comparaţie cu martorul tratarea foliară a pomilor cu preparatul Melongozida O de provenienţă vegetală (extras din seminţe de vinete) în combinaţie cu microelementele Zn şi B,
a contribuit în fenofaza creşterii intensive a lăstarilor (11.06.12) la stimularea transpiraţiei,
activităţii fotosintezei aparente şi reale („neto” şi „bruto”), respiraţiei la întuneric şi la lumină în frunzele situate în partea apicală a lăstarilor. În frunzele amplasate la baza lăstarilor,
dimpotrivă are loc diminuarea intensităţii activităţii aparatului fotosintetic la varianta Melongozida O+Zn+B, ce probabil este consecinţa fluxului de substanţe energogene din frunze în
alte organe acceptoare. Aceiaşi legitate se observă şi în fenofaza încetinirii creşterii lăstarilor
(10.07.12) în frunze situate la vârful şi la baza lăstarilor. La soiul Golden Delicious altoit pe
portaltoi pitic-M26 utilizarea preparatelor menţionate au evidenţiat creşterea intensităţii fotosintezei aparente şi reale, a respiraţiei cu 12,5-21,9% în frunzele amplasate în partea apicală
şi cu 7,8-29,0% în cele situate la baza lăstarilor.
În perioada intrării fructelor în pârgă - măturarea lor - formarea şi diferenţierea mugurilor de rod (03.08.12) s-au înregistrat creşteri a transpiraţiei, fotosintezei reală şi a respiraţiei
la întuneric la tratarea foliară cu preparatul Melongozida O şi a microelementelor menţionate în frunze amplasate în partea apicală a lăstarilor. Mai accentuat s-a manifestat la soiul
Florina,urmat de Golden Delicious.
Din analizele rezultatelor obţinute reiese că, în comparaţie cu plantele neprelucrate
tratamentele foliare cu preparatele menţionate au influenţat semnificativ asupra activităţii
aparatului fotosintetic în frunze situate la nivelul de sus, în comparaţie cu cele amplasate la
baza lăstarilor.
Cercetările efectuate în fenofaza încetinirii creşterii lăstarilor (10.07.12) la soiul Florina la plantele martor a frunzelor situate la baza lăstarilor, intensitatea celor cinci poziţii ale
activităţii aparatului fotosintetic predomină, faţă de martor a frunzelor amplasate la vârful
lăstarilor ce admite fluxul substanţelor metabolice spre alte organe consumatoare. La varianta utilizării preparatelor menţionate, intensitatea activităţii aparatului fotosintetic a fost mai
mare în frunze situate la nivelul de jos. În comparaţie cu plantele martor, frunzele situate la
baza lăstarilor a soiului Golden Delicious intensitatea transpiraţiei, a fotosintezei aparentă şi
reală şi a fotorespiraţiei deasemeneaeste mai mare decât în cele amplasate la vârful lăstarilor.
Cercetările au fost continuate în direcţia activităţii aparatului fotosintetic în dependenţă
de particularităţile biologice a soiurilor. În fenofaza încetinirii creşterii lăstarilor (10.07.12) la
plantele netratate a s. Golden Delicious în comparaţie cu Florina intensitatea fotosintezei şi a
respiraţiei a predominat în frunzele situate la nivelul de sus a lăstarilor. În frunzele amplasate
la baza lăstarilor a plantelor martor a soiului Golden Delicious, transpiraţia şi respiraţia sumară, la întuneric şi la lumină a cuprins valori maisporite faţă de soiul Florina.
Investigaţiile efectuate în perioada intrării fructelor în pârgă - maturarea lor - formarea
şi diferenţierea mugurilor de rod (03.08.12) au constatat că la plantele martor a soiului Golden Delicious în comparaţie cu Florina intensitatea transpiraţiei, fotosintezei şi a respiraţiei
în frunze situate la vârful lăstarilor au realizat sporuri mai evidente. La tratarea pomilor cu
preparatul Melongozida O+Zn+B diferenţele dintre soiuri şi activitatea aparatului fotosintetic în majoritatea cazurilor au fost nesemnificative.
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INFLUENŢA PREPARATULUI MELONGOZIDA O ŞI A
MICROELEMENTELOR ASUPRA CONŢINUTULUI GLUCIDELOR ŞI
ACTIVITATEA ENZIMATICĂ LA POMII DE MĂR
Cecan A., Şişcanu Gh., Ralea T., Chintea P., Jelev N.
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Cercetările efectuate în fenofaza încetinirii creşterii lăstarilor (27.06.12), perioadă ce
corespunde cu declanşarea proceselor inducţiei florale, creşterea intensivă a fructelor au constatat, că în comparaţie cu martorul, conţinutul zaharozei şi glucidelor totale, reducătoare
în frunzele pintenilor fără fructe la soiurile luate în studiu, este mai mare la varianta tratării
foliare a pomilor cu preparatul Melongozida O în amestec cu microelementele Zn şi B. Raportul dintre glucide reducătoare şi a zaharozei identifică intensificarea proceselor de sinteză
a ultimei fracţii – a zaharozei, ca formă mai importantă de transport a glucidelor în plante. În
această perioadă a vegetaţiei s-a evidenţiat că la plantele netratate a soiului Florina, altoi pe
portaltoi pitic – M26, activitatea indicelui clorofilic în frunzele amplasate la baza lăstarilor
este mai înaltă faţă de cele situate în partea apicală. La plantele tratate cu preparatul Melongozida O în amestec cu microelementele menţionate activitatea indicelui clorofilic este mai
sporită în partea bazipetală a lăstarilor. N-au fost constatate deviaţii semnificative între variante şi în valoarea indicelui clorofilic în frunzele pintenilor cu fructe şi fără fructe.
În comparaţie cu martorul, la varianta Melongozida O +Zn +B activitatea peroxidazei
în frunzele pintenilor fără fructe la soiul Florina altoit pe portaltoi pitic –M26 a fost în diminuare, iar a polifenoloxidazei în creştere. La soiul Florina, altoit pe portaltoi semipitic –MM
106, activitatea acestor enzime a fost înaltă, iar la soiul Golden Delicious, altoit pe portaltoi
pitic activitatea enzimelor cercetate în frunze a fost mai intensă la varianta Melongozida O
+Zn +B.
Investigaţiile efectuate la soiul Florina altoit pe portaltoi pitic M-26 în fenofaza intrării
fructelor în pârgă, maturarea lor, periodică ce corespunde cu formarea şi diferenţierea mugurilor de rod, au constatat că conţinutul glucidelor în frunzele pintenilor cu fructe şi în peţiolul acestora, este în diminuare în comparaţie cu cantitatea glucidelor în fruct şi pedunculul
fructului, ce afirmă că fluxul asimilatelor este orientat spre fructe. De asemenea s-a stabilit
că conţinutul glucidelor totale şi reducătoare în frunzele pintenilor fără fructe şi în muguri
de rod este mai mare, decât în peţiolul acestor frunze şi pedunculul fructelor. Acumularea
glucidelor în mugurii de rod se confirmă şi prin activitatea acidului indolil acetic mai mare
în frunzele pintenilor fără fructe şi peţiolul acestora (se consideră că va forma muguri de rod
pentru recolta anului următor), faţă de frunzele pintenilor cu fructe. Nu este exclus ca ulterior
transportul substanţelor metabolice să fie axat spre formaţiunile fructifere-locul unde se formează muguri florali. Aproximativ aceiaşi legitate s-a înregistrat şi la soiul Golden Delicious.
Determinarea intensităţii enzimatice în perioada intrării fructelor în pârgă, maturarea
lor, formare şi diferenţiere a mugurilor de rod (14.08.12), a constatat că în frunzele pintenilor
fără fructe (se consideră că va forma muguri de rod pentru recolta anului următor) a soiului
Golden Delicious altoit pe portaltoi pitic-M26 la varianta tratării foliare a pomilor cu preparatul Melongozida O în amestec cu microelementele Zn şi B, activitatea PO este mai mare.
Aceiaşi legitate s-a stabilit şi la pomii altoiţi pe portaltoi semipitic-MM106.
S-a constatat, că în comparaţie cu martorul, la varianta tratării foliare a pomilor de măr
a soiului Florina altoit pe portaltoi M26 cu preparatul Melongozida O în amestec cu microelementele menţionate, conţinutul celor trei forme a glucidelor cuprind valori mai ridicate în
frunzele pintenilor fără fructe. Activitatea aparatului fotosintetic s-a resimţit şi asupra acumulării substanţele uscate.
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GRADUL DE REZISTENŢĂ A FRUCTELOR DE MĂR LA BOLILE
FUNGICE, ÎN FUNCŢIE DE TEMPERATURA DE PĂSTRARE APLICATĂ
Chihai Marcela1, Bujoreanu N.2
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chişinău, Republica Moldova
2
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
1

Fructele, inclusiv merele, fiind produse valoroase din punct de vedere biologic, necesită
condiţii speciale de păstrare, pentru a putea satisface necesităţile consumatorilor, în ceea ce
priveşte calitatea lor. Factorii care influenţează calitatea fructelor sunt: condiţiile pedoclimaterice, particularităţile biologice ale soiului, gradul de maturitate, condiţiile de transportare şi
regimul de păstrare aplicat.
Cercetarea influenţei temperaturii de păstrare asupra rezistenţei producţiei la bolile fungice, a fost determinată la fructele de soiurile tardive de măr Florina, Čampion, King Jonagold şi Pinova. Fructele de soiurile de măr menţionate, au fost păstrate la temperaturile de
1, 2 şi 3°C şi umiditatea relativă a aerului de 85-90%, în camera frigorifică timp de 152 zile.
Pe durata perioadei de păstrare, în dependenţă de regimul termic aplicat (1, 2 şi 3°C),
pe suprafaţa fructelor de soiurile de măr cercetate, s-au depistat cantităţi diferite de agenţi
patogeni, proveniţi din atât din livadă, cât şi din camera frigorifică. Rezultatele cercetărilor
efectuate au demonstrat, că creşterea cantitativă a micoflorei patogene pe suprafaţa fructelor
cercetate, a depins atât de soiurile cercetate, cât şi de temperatura aplicată în această perioadă.
În condiţiile de creştere ale Moldovei, pe suprafaţa fructelor de soiurile tardive de măr,
destinate păstrării de lungă durată, au fost depistaţi 12 agenţi patogeni, ce produc bolile fungice. Cele mai răspândite şi agresive dintre acestea s-au dovedit a fi: Penicillium expansum
Link, Botrytis cinérea Pers, Alternaría alternata (Fr) Keissler şi Monilia fructigena Pers,
pricinuind fructelor pagube enorme. Gradul de agresivitate ale acestor boli, a fost determinat
şi în cazul cercetărilor de faţă. Rezultatele obţinute confirmă, că temperatura de păstrare aplicată, a contribuit în mod deosebit asupra gradului de rezistenţă a fructelor cercetate la bolile
fungice menţionate. Pe durata perioadei de păstrare, fructele fiind stocate la diferite temperaturi şi consumând în mod diferit substanţele plastice în procesele de maturare, au opus de
asemenea şi o rezistenţă diversă la aceste boli. Pierderile produse de bolile fungice la fructele
de soiurile cercetate şi păstrate la temperaturile optime (apreciate conform valorilor indicilor
biochimici şi tehnologici), au fost cu mult mai inferioare, în comparaţie cu cele înregistrate
la fructele păstrate la alte regimuri de temperatură. Cele mai mici cantităţi de fructe afectate
cu agenţii, ce au produs aceste boli, au fost înregstrate la soiurile King Jonagold şi Pinova,
păstrate la temperatura de 1°C, iar la fructele de soiurile Florina şi Čampion - la temperatura
de 2°C. Cota procentuală a celor 4 boli fungice, care au afectat fructele de soiurile de măr
cercetate şi păstrate la temperaturile de 1, 2 şi 3°C, a fost următoarea: Alternaría alternata
(Fr) Kessler-37,71%, Botrytiscinérea Pers - 36,86%, Penicillium expansum Link- 13,56% şi
Monilia fructigena Pers. 11,86%.
Gradul de rezistenţă a fructelor de măr la bolile fungice, a depins şi de particularităţile
biologice ale soiului. Astfel, fructele de soiul Florina au fost cel mai afectate de Penicillium
expansum Link, fructele soiului Čampion au avut o rezistenţă mai mică faţă de Monilia fructigena Pers, fructele soiului King Jonagold au fost cel mai afectate de Botrytis cinérea Pers,
iar cele ale soiului Pinova – de Alternaría alternata (Fr) Keissler.
În rezultatul cercetărilor efectuate s-a stabilit, că temperatura este factorul principal în
perioada de păstrare, capabilă să regleze intensitatea proceselor de maturare-senescenţă la
fructe, iar ca urmare şi gradul de rezistenţă a lor la bolile fungice. În diapazonul temperaturilor de 1, 2 şi 3°C, fructele de soiurile cercetate, în funcţie de particularităţile biologice ale
genotipului, au reacţionat diferit la regimul termic aplicat, opunând de asemenea şi o rezistenţă diversă la cele mai agresive boli fungice depistate din păstrare.
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ROMANIAN IN VITRO BRYOPHYTE COLLECTION - A CHALLENGE
FOR EX SITU CONSERVATION
Cogălniceanu Gina, Mihai Raluca and Brezeanu Aurelia
Institute of Biology, Romanian Academy, Bucharest, Romania
The continuous decline of biodiversity and the acute problem of climate change had
led to an increasing interest in ex situ long-term conservation. The Checklist and Red List
of Romanian bryophytes includes 979 species, of which 374 species (38 %) are considered
threatened but only 10 species (2.67 %) are protected by legislation.
We have started at the Institute of Biology, Bucharest a bryophyte in vitro collection for
conservation, fundamental research and biotechnological purposes. The initial objective was
to develop standardized and efficient protocols for collecting, micropropagation and storage
of bryophyte species for short, medium, and long term periods. Bryophyte samples were collected mostly from protected areas, with little human impact. As a working principle, the lab
methodologies were tested initially on common species. This preliminary approach avoided
a negative impact on the threatened populations and allowed numerous and repetitive tests
regarding their in vitro behavior and culturing requirements.
Establishing in vitro systems in bryophytes was significantly different compared to
those for seed plants: (i) the sterilization protocol has to be more gentle, (ii) only minimal
nutritive composition (without carbohydrate sources) is satisfactory for growing and multiplying, as Knop formula (1865), (iii) the requirements for temperature is much lower (1020oC), (iv) and the passages are more frequent, for avoiding the uncontrollable proliferation
of endophytes.
A problem in in vitro plant collections is their persistence for medium and long term,
without contamination and/or spontaneous genetic alteration (somaclonal variations) and
with low costs. We developed a method of medium term conservation of bryophytes by
growing cell cultures at low temperatures (10oC) and low illumination (1500 lux) on minimal
nutritive medium (Knop, 1865). In such conditions, nutritious fresh media transfers were
made at 3-6 months.
The ongoing researches focus on the cryopreservation of bryophyte germplasm.
Cryopreservation has obvious advantages over in vitro storage in terms of space saving,
improved phytosanitation and diminished genetic instability. The suitability of bryophytes
for cryopreservation is sustained by their capacity for revival from anabiosis, and their constitutive extreme tolerance to desiccation.
We tested and validated micro-multiplication protocols during 2005-2010 for many
species of bryophytes that were maintained in in vitro culture for variable periods of time
(Cogălniceanu et al., 2006, Cogălniceanu & Stoiculescu, 2007): Asterella gracilis (F.Weber)
Underw., Athalamia hyalina (Sommert.) Hatt,, Bazzania tricrenata (Wahlenb.) Lindb., Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, Cratoneurum sp., Dicranum sp., Funaria hygrometrica Hedw., Hylocomium sp., Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr., Mnium sp., Philonotis
sp., Plagiomnium sp., Polytrichum longisetum Brid., Porella platyphylla (L.) Pfeiff., Pottia sp., Preissia qudrata (Scop.) Nees, Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi, Sauteria alpine
(Nees) Nees, Thamnobryum sp., Tortula muralis Hedw.
Our in vitro bryophyte collection holds presently a number of six species, belonging to
both liverworts and mosses.
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THE PHYTOREMEDIATORY QUALITY OF THE MALUS SYLVESTRIS
(L.) MILLER SPECIES
1

Corneanu Mihaela1, Corneanu C. Gabriel2, Crăciun Constantin3, Tripon Septimiu3
USAMVB-Timişoara, Romania; 2University of Craiova, Romania; 3Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania

The phytoremediation technology, developed at the end of the XX Century, consist in
“use of green plants for remote of the pollutants from environment, or for their concentration reduction” (Ruskin et al., 1997). These technologies are essentially for the “clearing”
of the pollutant areas by different contaminants (heavy metals, radionuclide’s, clorinated
solvents, hydrocarbon petroliferous, variats nutrients, a.o.). The establishment of the species
with phytoremediatiation capacity, present an exquisite importance in present, because the
anthropic influence on the environment can present baneful consequences for a long time
period. In the POLMEDJIU grant was analyzed the phytoremediation quality of some species, which can be for afforestation on the sterile and/or ash waste dumps, resulted as a consequence of the coal exploitation or energetic industry (the TEP Turceni and TEP Rovinari)
from the middle Jiu river valey. Between the analyzed species was also Malussylvestris (L.)
Miller, present in the spontaneous vegetation in this area. In thescientific literature, is a lack
of informations regarding the vegetal cell interaction with heavy metals and/or radionuclide’s
particles, in Malussylvestrisspecies. Different authors evidenced the shoots response at the
thermic shocks depending on genotype (Towill, 2004), the synthesis of some exudates implied in the remove of exogenous factors penetrate in cell (Flechter and Hedge, 1995), the
enhanced of the roots density as result of presence of an enhanced amount of Al3+ ion in soil
(Merinõ et Gergichevich, 2010), which conduct to the ions amount reduction (implied the
VAM activity).
The investigations were performed on seedlings developed in the Control lot (Arginesti forestry) and planted on the sterile waste dump in Rovinari Station (Gorj district). The
ultrastructural features of the mature leaf were established at an TEM apparatus, JEOL JEM1010 type the Electron Microscopy Center, Babes-Bolyai University from Cluj-Napoca.The
heavy metals amount and the radionuclide’s activity, were established through the gamma
spectroscopy.
In comparison with the values recorded in Control, the soil from sterile waste dump
present a higher activity for some radionuclide’s (Ra-226, Bi-214, Pb-214, Ac-228 (Th-232),
Pb-212 and Be-7), as well as for some heavy metals (Zn, Fe, Mn, Ni, Co, Cr), the amounts
of Cu, Cd and Pbbeing sensible equal (Corneanu et al., 2013).On the ash waste dump, the
amount of heavy metals and radionuclide’s activity recorded high values, the seedlings on
this soil did not survive in the next year. In leaf from Control, the ultrastructural features
were normally. In the foliar cells from the seedlings developed on sterile waste dump, were
meet exogenous particles. In some cells, the exogenous particles penetrate in nucleus and in
chloroplast, inducing lesions in these cell organelles. In some parenchymatous cells there
are cell rests and exogenous particles. The cell reaction through the anthocyan synthesis has
a protective role. The conducting vascular system is implied in the ejected of the cell rests,
exogenous particles, a/o.
These results suggest that Malussylvestris present the phytoremediatory qualities on a
soil slight polluted.
Acknowledgements.These researches were financially supported by UEFISCDI-Bucuresti through POLMEDJIU(32.150/2008)research grant.
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PERESPECTIVA BIOPREPARATELOR MICROBIENE ŞI
ÎNTREBUINŢAREA LOR ÎN AGRICULTURĂ
Coşcodan M.
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Tehnologia de cultivare a plantelor agricole include şi utilizarea unor căi noi de aplicare în scopul sporirii productivităţii plantelor. În practica agricolă substanţele bioactivesunt
folosite pentru reglarea creşterii înrădăcinării şi obţinerea recoltelor sporite la plante. Cel
mai frecvent în scopul sporirii recoltelor înalte la plante cu aplicarea compuşilor chimici
de natură sintetică aceasta avînd proprietatea de a se descompune încet în sol şi respectiv în
plante. Astfel de compuşi au capacitatea de a se acumula în plante şi în sol, trasformîndu-se
în depozite chimice.
În acest conteхt un rol deosebit revine investigaţiilor efectuate în direcţia elaborării
metodelor noi de obţinere a biopreparatelor de origine microbiană care posedă un potenţial
înalt de acţiune.
Corelaţiile efectuate au constituit un ciclu orientat spre studierea microorganismelor
rizosferice situate în raza de rizosferă a plantelor ce creştea în diferite zone pedo climaterice
ale Moldovei şi perspectiva de aplicare în agricultură.
În biotehnologia modernă succese considerabile în producerea industrială a substanţelor biologic active sunt reale, dacă în calitate de culturi înalt productive sunt utilizate unele
microorganisme de perspectivă. În această ordine de idei problema izolării, identificării şi
selectării noilor tulpini de microorganisme (bacterii) pentru producerea industrială a compuşilor fiziologic activi rămîne actuală.
Utilizarea primului lot de biopreparat produs în baza unor microorganisme caproducenţi noi biologic activi, eliminate din substanţele fosforului minerale şi organicedin diferite
soiuri (plante) ce descompune eficacitatealor sporită faţă de martor.
Experienţele au fost efectuate în condiţii de laborator şi de cîmp. În calitate de obiecte
microbiologice sunt folosite culturile de boboase (năut) în varianta a doua soiuri raionate din
Republica Moldova.
Una din bioregulatorii de creştere determinaţi la concentraţiile 1/5, 1/100, 1/1000 ale
unormicroorganisme, fiind studiate în parţial la testul de auxină (trei tulpini).
Putem conchide, că cele trei tulpini de microorganisme studiate la diferite concentraţii
(sp.I (sol), sp.III (nodozităţi), sp. IV (rizoplan) s-au arătat active la prezenţa unor substanţe
fiziologic biologicedupă metodele de determinare cu capacităţi productivestimulatoarela formarea rădăcinilor în comparaţie cu martorul, variind cu aproximativ de la 108,02-118,06%.
Tulpinile de microorganisme (bacterii) sau manifestat pozitiv din toate punctele de vedere
(sp.3 1/100, şi sp.I. (sol)1/100, 1/1000), fiind de perspectivă la folosirea biopreparatelor şi
întrebuinţarea lor în agricultură.
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FEATURES OFRESOURCE-SAVINGTECHNOLOGIES FOREROSION
CONTROL
Kuharuk Ekaterina, Cojocaru Olesea, Melinov С. B.1, Sinevici Elena1
Institutе of Pedology, Agrochemistry and Soil Protection“Nicolae Dimo”, Chisinau, Republic of Moldova
1
InternationalSakharov Environmental University, Minsk, Belarus
Soil resources and fertility are of great ecological importance, as in human life and the
whole environment. The value of soil as a natural resource is usually judged on their ability to
harvest crops, etc. food well-being depends on the conservation and use of soil productivity
in agriculture. The quality of soil resources for crop production is estimated yield and the
quality of the soil, respectively, must be characterized by a value which determines the yield.
Yield depends not only on the soil and its degree of erosion, but also on several other factors:
climate, cultivation of a crop in soil nutrients needed, etc.
Resource soil in a productive point on the slope is expressed humus layer and the stock
of humus, per unit area. Such an estimate is very approximate, but it allows quantifying the
soil resources with additional analysis of physical-chemical and elemental composition.
The humus content in the upper horizon of the ordinary chernozem powerful not to
flush heavy loamy is 3,18%, in the medium to wash off – 2,62% in the heavily wash off –
2,02%, inwashed– 2,48% at a depth of 90 - 110 cm, humus content is increased to 3,23% in
the reclaimed soil is the main advantage of reclaimed soil reclamation, which is their humus
content, the presence in their profiles back humus layer, which can be removed without significant impairment of their own fertility.
Inwashed soil as ameliorant contain besides humus and other valuable components.
Many specific elements such as Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Ga, Se, Rb, Y, Zr, Mo contained in the
same concentrations as full-profile and in reclaimed soils permissible concentration limit not
exceeding normal levels. However, there is a group of heavy metals, which are of particular
danger to the environment. These include: Cd, Pb, Sr, some other metals that are found in
the soil in low concentrations, have a depressing effect on the plants to accumulate in plantgrowing products, and through them - in the human body.
Determining balance soil fertility allows you to control the use of arable land, environmental consequences of economic activity and give an objective evaluation of each field and
the economy as a whole. This will significantly increase the responsibility for the safety and
compliance of soil fertility research-based farming systems.
For stabilization of eroded soil humus status to the slopes to 3° to use an average of a
year to 10 t/ha of manure or other organic fertilizers, and the proportion of cultivated crops
should not exceed 40%. On slopes steeper than 5° row crops should not be placed, and perennials should occupy at least 20% of the area with an average annual use of manure by 12
- 13 t/ha of straw ha and 3 kg/ha.
Scientific research should not be limited to one stationary experience; best practices
should be implemented in all the areas of the country. Erosion control measures should be
fully funded by the state budget regardless of the emerging problems with the budget. Otherwise, even the best solutions and planning will remain only on paper.
Prospects for the development of research on soil protection from erosion to a large
extent related to the possibility of obtaining reliable experimental data on the distribution
and intensity of soil erosion in different areas, environmental and economic performance of
individual anti-erosion techniques and technologies, their complexes and soil conservation
farming systems as a whole to preserve the fertility of eroded soils. There is a need to develop
a program of soil erosion monitoring as part of the state program of monitoring of land in
Moldova.
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APROXIMAŢIA SISTEMICĂ ŞI IMPLIMNTAREA METODELOR
BIOTEHNOLOGICE ÎN AGRICULTURA ORGANICĂ
Dascaliuc A.
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Există mai multe definiţii a Biotehnologiei. În convenţia ONU ea este definită ca”orice
aplicaţie tehnologică care utilizează sisteme biologice, organisme, sau derivate ale acestora, pentru a crea sau modifica produse sau procese în scopuri bine determinate”. O urmare evidentă a acestei definiţii, uneori neglijată, este prevederea că scopul major a tuturor
tehnologiilor biologice trebuie să fie îmbunătăţirea sănătăţii şi a mediului de trai a omului.
Nivelul înalt de dezvoltare a biotehnologiei moderne este deseori apreciat unilateral, ca strict
pozitiv, sau strict negativ. Adepţii primei viziuni pun accentul pe eficacitatea economică şi
posibilitatea de a rezolva mult mai rapid şi eficient diferite probleme din agricultură şi alte
domenii cu ajutorul acestor tehnologii în comparaţie cu tehnologiile convenţionale. Ei nu
menţionează şi riscurile care pot apărea în urma utilizării îndelungate a unor biotehnologii
modernei. Alţii, cu viziunea contrară, iau în consideraţie doar riscurile pentru sănătatea omului şi mediului ambiant în urma implementării noilor tehnologii biologice şi îndeosebi a celor
asociate de obţinerea organismelor modificate genetic „în scopuri bine determinate”. Aceste
temeri sunt argumentate prin analogie cu diferite exemple ale efectelor negative urmate de
introducerea agriculturii intensive, sau a energiei atomice, efecte care în trecut au fost subestimate. Cu părere de rău, argumentele reprezentanţilor unei direcţii deseori nu sunt „auzite”
de cei din tabăra cu viziune opusă.
O urmare a situaţiei descrise se manifestă în tendinţa crescândă de reîntoarcere la agricultura organică, care presupune excluderea organismelor modificate genetic şi a preparatelor
sintetice pentru nutriţia şi protecţia plantelor. Aceasta înseamnă reîntoarcerea la agricultura
caracteristică pentru începutul secolului XX. Având în vedere schimbările tehnologice, sociale şi de mediu, care au avut loc în ultimul secol, aceste schimbări sunt asociate cu apariţia
unor noi probleme şi dificultăţi. Ele sunt cauzate de „adaptarea” soiurilor şi genotipurilor
contemporane la tehnologiile intensive; apariţia unor suşe înalt virulente de microorganisme
şi fungi infecţioşi; diminuarea procentului de populaţie rurală etc. Aceste problemei ar putea
fi mai uşor soluţionate dacă adepţii agriculturii organice ar utiliza activmetodele biologiei şi
biotehnologiei contemporane. Având în vedere diferenţele esenţiale dintre bazele agriculturii
intensive şi celei organice, precum şi divergenţele dintre viziunile susţinătorilor celor două tipuri de agricultură, această sarcină nu este deloc uşoară. Ea poate fi realizată mai lejer aplicând
aproximaţiei sistemică pentru a demonstra că unele din organisme şi metode ale biotehnologiei
moderne sunt în armonie cu agricultura organică, iar utilizarea lor ar corespunde obiectivelor declarate pentru ambeletipuri de agricultură: îmbunătăţirea sănătăţii şi a mediului de trai a
omului. Aplicarea acestei aproximaţii ar da posibilitatea de a realiza experimente cu organisme
modificate genetic în vederea determinării asocierii unor caracteristici biologice şi de producţie
ale organismelor obţinute convenţional cu disponibilitatea, sau lipsa, unor gene specifice; optimizarea schemelor convenţionale de obţinere pe cale generativă şi vegetativă a unor organisme
cu caracteristici biologice prevăzute; asigurarea unor noi scheme de selecţie şi multiplicare a
organismelor, care ar lua în consideraţie caracteristicile de productivitate, calitate şi menţinerea
diversităţii genetice înalte. Adiţional, metodele biotehnologice contemporane, cum ar fi diferite
proceduri ale culturii in vitro, analiză acizilor nucleici şi a proteinelor, testarea apariţiei proteinelor de stres şi altor componenţi biochimici ce caracterizează starea de stres, rezistenţa şi
recuperarea deteriorărilor provocate de stres, pot asigura optimizarea proceselor de selecţie şi
cultivare a plantelor în condiţii, care sunt în concordanţă cu cerinţele agriculturii organice. În
aşa fel, utilizând aproximaţia sistemică, devine posibilă fuziunea armonioasă dintre biotehnologia contemporană şi agricultura organică, eliminând primejdiile reale şi imaginate ale adepţilor
agriculturii organice în legătură cu biotehnologia modernă, totodată susţinând dezvoltarea continuă a productivităţii în agricultură.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЭНЦИРТИД В АГРОЦЕНОЗ ПЕРСИКОВОГО САДА
Дюрич Г.Ф., Язловецкий И. Г., Суменкова В. В., Батко М. Г.
Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ, Кишинэу,
Республика Молдова
Перспективность использования дополнительного белково-углеводного питания
многих видов насекомых-энтомофагов для их привлечения в различные агроценозы
и повышения роли в регулировании численности популяций вредных членистоногих
доказана неоднократно (Hagenetal., 1971, Jervisetal., 1996, Schmale et al., 2001, Berndtetal., 2006, Haque, Islam, 2011).
Начиная с 2011г мы исследуем влияние опрыскиваний белково-углеводными
смесями на видовой состав и численность популяций насекомых-энтомофагов в
агроценозе персикового сада (Язловецкий, 2012). Результаты 2011-2012гг показали
достоверное привлечение белково-углеводными смесями в агроценоз персикового
сада хищных кокцинеллид и хризопид. Установлено также обогащения видового
состава и увеличение численности паразитических Hymenoptera, принадлежащих к 10
семействам.
Здесь обсуждается влияние опрыскиваний персикового сада белково-углеводными
смесями на видовой состав и численность популяций хальцидоидных наездников
семейства Encyrtidae. Это семейство является одним из наиболее многочисленных
среди паразитических перепончатокрылых (Masuttietal, 1993, Baggen, Gurr, 1998).
Энциртиды являются первичными или вторичными паразитами большинства отрядов
насекомых, а также иксодовых клещей и пауков. Многочисленные виды этих наездников
заражают яйца и личинки равнокрылых семейств Coccidae, Diaspidiidae и Pseudococcidae, около15 семейств жуков, примерно 20 семейств чешуекрылых, 10 семейств
двукрылых и т.д. Encyrtidae - единственное семейство, некоторым родам которого
свойственна полиэмбриония. Из одного отложенного яйца полиэмбрионических
энциртид, паразитирующих преимущественно на гусеницах чешуекрылых, может
развиваться от одной до трех тысяч особей паразитоидов. Этим в значительной степени
объясняется постоянный интерес исследователей к энциртидам, рассматривающих их
в качестве перспективных агентов биологического контроля численности популяций
вредителей сельскохозяйственных культур (Тряпицын, 1989).
Используемые нами для опрыскиваний рабочие растворы содержат автолизаты
пекарских или пивных дрожжей (100г/10 л) и мальтозную патоку (30г/10 л). Белковоуглеводные смеси наносили с помощью ручного опрыскивателя на скелетные ветви и
листья опытных персиковыхдеревьев. Обработки проводили через 1-2 недели в период
с 15 апреля по 15 августа (Язловецкий и др., 2012).
Состояние популяций энциртид в персиковом саду оценивали по изменению
видового состава и численности имаго, отлавливаемых на желтые клеевые ловушки.
Насекомых смывали с клеевой поверхности ловушекорганическими растворителями
и высушивали. Идентификацию энциртид проводили по опубликованным ключам
(Тряпицын, 1989) и сравнением с экземплярами Encyrtidae из коллекции нашего
института. Всего за 2011-12 ггна опытном участке персикового сада нами отмеченои
идентифицировано 22 вида энциртид. Среди них наибольший интерес представляют
полиэмбрионические виды Ageniaspisatricollis Dalman, Copidosomavaricorne (Nees)
и Copidosoma breviclava Hoffer, паразитирующие на основных вредителях персика –
гусеницах восточной, сливовой, яблонной плодожорок и других садовых листоверток.
Установлено, что периодические опрыскивания персиковых деревьев белковоуглеводными смесями увеличивают количество энциртид, отлавливаемых желтыми
клеевыми ловушками, в 2,5 – 3, 5 раза по сравнению с контрольными участками, где
такие обработки не проводились.
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VALORIFICAREA CIANOBACTERIEI SPIRULINA PLATENSIS ÎN
BIOTEHNOLOGIILE CONTEMPORANE
Elenciuc Daniela
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova
Creşterea şi multiplicarea cianobacteriilor, precum şi producerea diferitor substanţe
bioactive sunt coordonate de expresia genomului tulpinilor utilizate. Obţinerea conţinutului maxim al unui principiu bioactiv poate fi prognozată prin dirijarea unor căi metabolice
aparte, modificând componenţa mediului nutritiv, parametrii cultivării: intensitatea luminii,
durata cultivării, temperatura şi pH-ul mediului, sau utilizând unii compuşi coordinativi. În
ultimii ani creşte interesul specialiştilor faţă de preparatele obţinute din biomasa de spirulină
îmbogăţită cu diverse microelemente cu o semnificaţie fiziologică pronunţată, printre care se
numără şi cromul.Cantitatea de crom din organismul uman scade proporţional cu înaintarea
în vârstă, precum şi în urma activităţilor fizice intense. Lipsa cromului poate duce la creşterea în greutate sau la diabet zaharat şi la majorarea nivelului colesterolului în sânge. În lipsa
cromului la sportivi se reduce randamentul fizic şi este împiedicată dezvoltarea musculaturii.
Obţinerea unei biomase de spirulină cu un conţinut majorat şi prognozat de crom ar
putea contribui la ameliorarea stării unui număr impunător de bolnavi de diabet zaharat.
Cromul participă la activarea receptorilor insulinei, sporind rata interceptării intracelulare a
glucozei. Remediile propuse azi pe piaţă sunt obţinute în urma sintezei chimice, iar unele din
ele au dovedit a avea efecte recedive, ca afectarea procesului de replicare a ADN-lui, apariţia
tumorilor cancerigene.
În prezentul studiu ne-am propus să elaborarăm procedee, care ar permite obţinerea
unei biomase de spirulină cu crom legat de către componentele organice a spirulinei, ce ar
putea servi drept sursă de obţinere a unor preparate antidiabetice noi.
Cercetările anterioare au scos în evidenţă 2 compuşi coordinativi ai Cr(III), care
asigură o productivitate sporită şi un conţinut optim de crom metabolizat în biomasa de
spirulină:[K2Cr2(SO4)4]•12H2O şi K2[Cr(NTA)(C2O4)(H2O)]•2H2O.În baza lor şi cu aplicarea
metodelor matematice de planificare a experienţelor au fost elaborate 2 procedee noi de obţinere a biomasei de spirulină cu utilizarea mediului optimizat SP-1 pentru tulpina Spirulina
platensis.
Conţinutul maxim al cromului este determinat la administrarea a 30,0mg/l în a treia zi de cultivare a [K2Cr2(SO4)4]•12H2O (352,2mg/%), K2[Cr(NTA)(C2O4)(H2O)]•2H2O
(513,7mg%). Utilizarea unor concentraţii sporite duce la micşorarea atât a ratei cromului în
biomasă cât şi a productivităţii.
Biomasa obţinută poate fi utilizată pentru obţinerea unor produse nutraceutice cromocomponente, precum şi pentru obţinerea unor biopreparate antidiabetice cu conţinut prognozat de acest bioelement şi principii bioactive.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА НА ВИНОГРАДЕ
Елисовецкая Дина1, Кристман Диана1, Леманова Наталья1, Тодираш В.1,
Калугару Татьяна2, Алексеев Кристина2, Здиорук Нина2
1
Институт Защиты Растений и Экологического Земледелия АНМ, Кишинэу,
Республика Молдова
2
Институт генетики и физиологии растений АНМ, Кишинэу, Республика Молдова
Наиболее распространенными и опасными болезнями винограда являются
милдью и оидиум винограда. Возбудитель милдью – гриб Plasmopara viticola Berl. etToni.
поражает все зеленые части куста (листья, побеги, соцветия, ягоды). Оидиум (настоящая
мучнистая роса) – Oidium tuckeri Berk. Или Uncinulanecator поражает все надземные части
куста в течение всего периода вегетации.Потери урожая могут составить до 80%. Одним
из способов повышения сопротивляемости винограда к болезням и сохранения урожая
является применение стимуляторов устойчивости и роста растений.
Цель настоящей работы состояла в изучении эффективности биологических
препаратов – стимуляторов устойчивости и роста растений против милдью и оидиума на
виноградной лозе.
Объектом наших исследований служили биологические препараты Реглалг, Рекол,
Альбит и Паурин, предназначенные для использования в экологическом земледелии.
Обработки виноградной лозы проводились в опытном хозяйстве Бачой на сорте Шасла
белая (Шасла доре).
В результате полевого тестирования в условиях 2013 года было отмечено, что препараты
сдерживали развитие милдью на листьях, т.к. развития болезни на соцветиях и гроздьях не
отмечено. Не отмечено так же и развития оидиума, как на экспериментальных, так и на
эталонном химическом варианте. Степень распространения (Р) и развития (R) милдью на
листьях, перед уборкой урожая по вариантам соответственно составила: эталонный вариант,
обработанный натуральным фунгицидом Фунекол, P - 63% кустов и 8-10% листьев, R - 1,9 %;
вариант, обработанный Реглалгом, P - 45% и 5-8%, R - 2,3%; Реколом–Р 40% и 4-6%, R- 2,1%;
Альбитом – Р - 46% и 3-6%, R- 2,4%; Паурином–Р 47% и 4-5%, R - 2,0%. Полученные результаты
свидетельствуют о способности испытанных стимуляторов сдерживать распространение и
развитие болезни на уровне химического эталона. Анализы биометрических показателей:
индекс хлорофилла, объём ягод, масса грозди, содержание сахаров и общей кислотности в
соке, показали, что индекс хлорофилла в листьях виноградной лозы в период созревания
гроздей, в вариантах обработанных биопрепаратами колебался от 176 до 197 мг/м3, в то время
как в химическом эталоне он составил только 163 мг/м3. Концентрация сахаров на 13.08.13
была следующей: Альбит -18,9;Рекол -17,43;Реглалг -17,97; Паурин -16,33 и химический
эталон – 15,0 г/см3.Через неделю сахар в вариантах с препаратами (за исключением
Паурина) вырос несущественно (на 0,03-0,07 г/см3), в то время как в химическом эталоне он
увеличился на 2,13 г/см3. В варианте с Паурином сахар увеличился на 1,44 г/см3 и составил
17,77 г/см3.Во всех вариантах с биопрепаратами количество сахара было существенно
выше, чем в химическом эталоне. Это говорит о том, что тестируемые препараты ускоряют
сроки созревания ягод винограда на неделю в сравнении с эталоном, повышая при этом
сахаристость ягод. Концентрация кислот на 13.08.13 составляла: Альбит -9,07 г/дм3, Рекол
-9,13 г/дм3, Реглалг - 7,07 г/дм3, Паурин - 8,07 г/дм3, химический эталон -11,07 г/дм3. Через
неделю кислотность во всех вариантах осталась на том же уровне.
Средний вес гроздей винограда колебался в вариантах с применяемыми препаратами
от 216,2 г до 240,9 г (в химическом эталоне 193,1 г), при объеме 100 ягод -230 мл у Рекола,
Реглалга и Паурина (а также хим. эталона), и 250 мл - у Альбита.
Таким образом, нами установлено, что препараты Альбит, Рекол, Реглалг и Паурин
повышают устойчивость растений к милдью и оидиум, снижая уровень повреждения. В то
же время препараты влияют на увеличение сахара в ягодах, ускоряют сроки созревания, и
способствуют более низкой кислотности по сравнению с химическим эталоном.
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ РАСТЕНИЙ СОИ К ДЕФИЦИТУ
ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ
Емнова Екатерина, Дарабан Оксана, Бызган Яна,Тома С.
Институт генетики и физиологии растений АНМ, Кишинэу, Республика Молдова
Наиболее простым путем повышения толерантности растений к недостатку
влаги считают экзогенное применение различных соединений, включая органические
осмолиты, регуляторы роста растений, и минеральные питательные элементы.
В рамках ведущей стратегии культивирования растений в условиях засухи
предложены такие приемы, как рациональное использование основных удобрений,
предпосевные обработки семян или растений в течение вегетации микроудобрениями,
бактериальными препаратами, биологически активными веществами растительного,
микробного происхождения или химического синтеза. Наряду с прямым воздействием
указанных факторов на метаболизм растений, возможна и его косвенная координация
за счет улучшения физических, химических и биологических свойств почвы,
прилегающей к корневой системе. Активизация ризосферных микробных сообществ
или интересующих отдельных групп микроорганизмов, стимуляция их биохимической
(ферментативной) деятельности составили одну из задач исследований с целью усиления
функционального взаимодействия корневой системы растений с агрономически
полезными видами микроорганизмов при неблагоприятном водном режиме, что
необходимо для реализации полноценных физиологических актов питания обоих
партнеров. Результатом исследований явилось выделение из ризосферы сои штамма
флюоресцирующих псевдомонад – активного продуцента экзополисахаридов (ЭПС)
(Brevet MD 3220) и разработка микробного препарата Ризосидепс для повышения
продуктивности сои в условиях почвенной засухи. Обогащение ризосферной
почвы микробными ЭПС в результате предпосевной обработки семян сои новым
бактериальным препаратом, способствовали улучшению физических свойств почвы
(ее структуры или агрегатного состояния), удержанию воды в корневой зоне, благодаря
их гидрофильным свойствам, а также поддержанию ферментативной активности в
ризосфере сои. Испытания в северной и южной зонах Республики (районы Шолдэнешть
и Кетросу) позволили получить прибавки урожая сои в среднем 2,7 ц/га по сравнению
с культивированием без препарата.
Более полное использование биохимического потенциала (ферментативной
активности) ризосферной почвы и корней сои для повышения толерантности последней
к недостатку почвенной влаги составили следующую задачу исследований. Изучение
ферментативной активности ризосферной почвы под соей и в ее корнях в условиях
катастрофической засухи 2012 года показало различную реакцию сортов сои Аура и
Индра на мочевину как форму азотного удобрения, а также выявило различия в уровне
уреазной и фосфатазной активностей в ризосферной почве и корнях. В фазу цветения
растений сои при крайнем дефиците почвенной влаги (19% ПВ), уреазная активность
в боковых тонких корнях обоих сортов была гораздо более высокой, в сравнении с
фазой формирования бобов.В сравнении с сортом Аура у сорта Индра более высокая
активность доминирующей в ризосфере щелочной фосфатазы коррелировала с более
низким содержанием подвижного Р в ризосферной почве.У сорта Аура мочевина
проявила подавляющий эффект на развитие генеративных органов. У потенциально
более продуктивного сорта Индра мочевина оказала благоприятный эффект на
его урожайность. В условиях засухи 2012 года при культивировании на черноземе
карбонатном этот сорт по средней массе стручков и семян на одно растение оказался
более продуктивным по сравнению с сортом Аура, а значит и более толерантным к
острому дефициту влаги. Анализ активности уреазы и доминирующих фосфатаз в
ризосферной почве и корнях сои может быть использован при оценке новых сортов
сои, предлагаемых в зонах неустойчивого земледелия, и поиске средств повышения их
толерантности к засухе.
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1-OXYPHENAZIN INDUCES SYSTEMIC RESISTANCE OF TOMATO
(SOLANUM LYCOPERSICUM) AND CUCUMBER (CUCUMIS SATIVUS)
TO ALTERNARIA
Feklistova Iryna1, Le Huy Ham2
Belarussian State University, Minsk, Belarus,
2
Institute of Agricultural Genetics, Tuliem, Hanoi, Vietnam
1

Upon indoor growing of vegetables the ground and construction contamination appears
to be very high by the end of annual rotation. So before starting new rotation, the soil replacement or disinfection is required. According to the data of some researchers, while analysis
of the soil after disinfection revealed that as a rule the foci of Fusarium oxysporum remain
in underground layers and microbial complexes primarily consisting of saprotroph species
Doratomyces stemonitis, Humicola grisea, Papulospora pannosa, Pythium spp. and other
pathogens are also discovered. As the soil gets cold, the fungi grow out from lower horizons
to upper ones (disinfected). During 1.5–2 months, the steamed soil remains phytotoxic that is
manifested by dyewood of plants.
The use of plant systemic phytopathogen resistance inducers (so called elicitors) is a
new milestone in development of the ecologically safe complex protection of the plants from
various diseases. The plants treated with inducing agents at the early development stages activate multiple defence responses expressed in formation of chemical and physical barriers on
the way of pathogen penetration and development. Thus, the plants obtain induced systemic
resistance to biotic and abiotic factors. This paper deals with induction of tomato (Solanum
lycopersicum) and cucumber (Cucumis sativus) resistance to blackspot causal agent using
phenazine antibiotics - 1 - oxyphenazin synthesized by rhizosphere bacteria Pseudomonas
aureofaciens KMBU phz 127/11.
We used the strain P. aureofaciens KMBU phz 127/11 resulted from chemical mutagenesis of strain P. aureofaciens KMBU phz 127 extracted from bed silt of Halong Bay (South
China Sea, Vietnam) with further sampling for resistance to toxic analogue of metabolites
of “aromatic pathway” – 6-diazo-5-oxo-L-nor-leucine. Mass-spectrophotometric analysis of
the substance extracted from culture liquid of bacteria P. aureofaciens KMBU phz 127/11
revealed the presence of 1-oxyphenazin – C12H7N2OH (molecular weight 196 Da, maximum
absorption corresponds to 260 and 387 nm). The level of 1-oxyphenazin synthesis using the
strain under study was 180 mg/l.
Elicitor activity of 1-oxyphenazin synthesized by P. aureofaciens KMBU phz 127/11
was examined in plants of tomato and cucumber extensively cultivated in the Republic of Belarus upon indoor cultivating. In order to study the ability of bacterial metabolites to induce
the systemic resistance of plants, we have chosen the system of germ artificial inoculation
with spores of plant pathogenic fungi Alternaria cucumerina in cucumber and Alternaria solani in tomato. To control the nature of infection, the microscopy observation of plant leaves
inoculated with A. cucumerina and A. solani was made. It has been established that cucumber
and tomato plants are able to form the systemic resistance in response to soil treatment with
the tested elicitor. Introduction of 1-oxyphenazin 30 μg/ml into the plant rhizosphere subsequently inoculated with spores of Alternaria, blackspot causal agent, resulted in reduction of
the number of the infected plants. Efficiency of phenazine preparation application on disease
protection for tomato and cucumber was 51.07% and 49.13%, respectively.
It is known that cascade of defence reactions triggered upon systemic resistance induction includes generation of active oxygen forms, accumulation of phytoalexin and accumulation or activity improvement of specific hydrolytic enzymes (for example, chitinase
and glucanase). Since phenazine antibiotics are able to influence on free radical processes
upon interaction with a cell, we have made an assumption that the resistance to blackspot
causal agent in tomato and cucumber described in the paper is due to the systemic resistance
induction .
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BIOTEHNOLOGII INOVAŢIONALE VITIVINICOLE
Gaina B.
Secţia de Ştiinţe Agricole a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova
Realizările recente ale biotehnologiei au generat noi direcţii în cercetare şi dezvoltare
în domeniile viticultură (uvologie) şi vinificaţie(oenologie). Producerea materialului săditor
viticol de categorii biologice înalte a fost realizată cu succes în baza biotehnologiilor in vitro,
culturii ţesutului, devirozării ş.a.
Metode noi din microbiologia micomicetelor au fost puse la baza selectării fungilor din
Trichoderma veride – antagonist al ciupercilor nedesăvârşite Botritys cinerea, care aduc mari
pierderi culturii viţei de vie in condiţiile cu o mare umiditate în perioada maturării strugurilor. În noua tehnologie de cultivare a viţei de vie pentru struguri de masă şi pentru sucuri şi
vinuri ecologice (biologice), sunt larg utilizate Biopreparatele botriticide datorită substituirii
pesticidelor-produse din sinteza chimică cu remedii –bio netoxice.
Biotehnologia levurilor a progresat considerabil în ultimele decenii, permiţând producerea pe cale industrială a tulpinilor cu potenţial înalt de creştere a biomasei de drojdii, cu
un aparat metabolic – puternic producător de compuşi aromatici necesar ranforsării aromelor varietale şi a buchetului vinurilor de înaltă calitate. Prin selecţia levurilor din genul Saccharomices s-a reuşit obţinerea tulpinilor cu fenotipul Killer, fapt ce a permis realizarea fermentaţiei alcoolice controlate, a fermentării complecte a glucidelor precum şi alte avantaje.
Fermentaţia mustului în flux continuu, de asemenea este o realizare notorie a biotehnologiei moderne. O amplă realizare a acestei tehnologii este implementarea în industria
spumantelor naturale, produse în recipiente numite de oenologii francezi – acrotofoare. În
condiţii de hiper concentraţii a biomasei levuriene fermentaţia în flux continuu a permis
sporirea randamentului procesului de şampanizare a vinurilor spumante cu circa 100% şi
reducerea pierderilor tehnologice cu 10%.
Imobilizarea levurilor oenologice in structuri de alginat de Na, permite trecerea la o
nouă tehnologie de obţinere a spumantului clasic, substituind procedeele costisitoare de remuaj şi degorjaj. Implementarea acestei realizări a biotehnologiei levuriene a asigurat reducerea cu 50% a costului de producere în industria vinurilor spumante clasice, cu menţinerea
calităţii produsului finit. Încapsularea drojdiilor în structuri de polimeri naturali permite astăzi să realizăm în practică producerea de vinuri ecologice (biologice) saturate natural cu
dioxid de carbon, atât de mult solicitate pe piaţa mondială. Acestea prezintă noi direcţii în
cercetare şi dezvoltare în viticultură (uvologie) şi vinificaţie (oenologie).
Conform ipotezei formulate, absorbţia bacteriilor Lactobacillum plantarum sau altele
(Oenococusoeni), pe suprafaţa preparatului din celulele membranare (imobilizarea lor), precum şi a acizilor graşi, alcoolilor superiori, metalelor grele şi a altor inhibitori, facilitează
esenţial degradarea enzimatică de către malatdehidrogenaza a acidului malic din vinurile cu
aciditate înaltă. Utilizând efectul sorbţiei pe suprafaţa celulelor sedimentare din vinuri, ele,
fiind tratate cu dioxid de sulf de 5%, au fost folosite cu un efect considerabil la înlăturarea
din vinuri a reziduurilor de pesticide.
O elaborare originală ţine de obţinerea extractului din levuri, bogat în arome specifice
vinurilor şi în compuşi extractivi, care fiind administrat în vinurile de diferite tipuri le îmbogăţeşte considerabil proprietăţile organoleptice. Extractul din levurile congelate la 27-28 0C
şi degradate ulterior prin mare presiune printr-un filierde 2-5 microni, au servit drept nutriţie
bioactivă în procesele de heresare intensivă şi calitativă a vinurilor tip”Heres”.
În concluzie putem afirma, că utilizând realizările biotehnologiei moderne avem toate
posibilităţile perfecţionării procedeelor şi proceselor în tehnologiile de vârf din domeniul
vitivinicol, cu aplicări eficiente şi în industria de producere a sucurilor, concentratelor din
struguri şi mere, la obţinerea berii, cidrului şi a altor tipuri de băuturi igienice şi curative.
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REDUCEREA PIERDERILOR LA FRUCTELE DE MĂR ÎN PERIOADA
POSRECOLTĂ ÎN FUNCŢIE DE METODA DE PĂSTRARE APLICATĂ
Gaviuc Ludmila, Harea I., Bejan Nina
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Metodele de păstrare, aplicate în practică, urmăresc menţinerea valorii calitative sporite
a produselor horticole pe toată perioada postrecoltă.
Pe durata păstrării îndelungate, în rezultatul proceselor biologice importante vitalităţii
(respiraţie,transpiraţie,consumul compuşilor organici), produsele horticole suferă un şir de
pierderi, printre principalele fiind pierderile, cauzate de diminuarea rezistenţei lor la bolile
fungice şi cele funcţionale,la fel şi deprecierileîn greutate. E cunoscut faptul,că 75…85% din
pierderile în greutate revin perisabilităţii naturale, iar 15…25% - consumului de substanţe organice, antrenate în procesele de respiraţie. Intensitatea, cu care se desfăşoară aceste procese,
constituie un indicator important de apreciere a modului în care derulează păstrarea.
Utilizarea procedeului de păstrare a fructelor în atmosfera controlată (AC) presupune o
eficacitate sporită şi o calitate superioară a acestora faţă de păstrarea în atmosfera obişnuită
(AO),fapt demonstrat în urma cercetărilor ştiinţifice, efectuate asupra a 10 soiuri noi de măr
importate în Republica Moldova,ce prezintă interes economic şi comercial: Golden Rezistent, Red Chief, Canada Reinette Blanc, Stayman Red, Fuji Kiku, Golden Reinders, Granny
Smith, Generos, Gala, Braeburn. Fructele au fost păstrate în AC a boxelor experimentale
ale complexului ştiinţifico-experimental “Carpotron”, cu utilizarea următoarelor raporturi de
gaze: 5% CO2/3% O2; 3% CO2/ 5% O2; 2% CO2/4% O2; 3% CO2/3% O2; regimul termic
aplicat -3ºC.
Fermitatea fructelor, gradul de rezistenţă a lor faţă de dereglările funcţionale, bolile
fungiceşi deshidratarea ţesuturilor au fost în dependenţă direct, atât de metoda de păstrare,
cât şi departicularităţile soiului cercetat.Astfel,gradul de deshidratare a ţesuturilor fructelor,
păstrate în AC a fost mai jos faţă de cel al fructelor, păstrate în AO cu 1,49-7,47%, fermitatea
ţesuturilor, fiind invers proporţională-mai sporită în mijlociu cu1,49%.Gradul de rezistenţă
faţă de dereglările funcţionale şi bolile fungice a fructelor păstrate în AC s-a dovedit a fi superiorcelui înregistrat la fructele păstrate în AO, influenţând în mare măsură cantitatea fructelor
standard (până la 32%).
Derularea păstrării de lungă durată a fructelor cercetateîn AC a fost influenţată la rândul
său de raportul diferit de gaze (O2 şi CO2) din boxele experimentale. Astfel,compoziţia de
gaze 5%CO2/3%O2 s-a dovedit a fi mai benefică pentru soiurile Golden Reinders, Generos,
Red Chiefşi Canada Reinette Blanc; compoziţia de gaze 3%CO2/ 5%O2 – pentru soiul de măr
Gala;compoziţia de gaze 2%CO2/4%O2 – pentru soiurile de măr Granny Smith, Braeburn,
StaymanRed, Fuji Kiku;compoziţia de gaze 3% CO2/3%O2– pentru soiul de măr Golden
Rezistent .
Aplicarea justă a procedeului de păstrare permite extinderea perioadei de întrebuinţare
a producţiei horticole de calitate în nutriţia populaţiei.
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REDUCEREA DENSITĂŢII DĂUNĂTORILOR LA CULTURILE
AGRICOLE CU ENTOMOFAGUL TRICHOGRAMMA
Gavriliţa Lidia
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM, Chişinău,
Republica Moldova
În perioada anilor 2000-2012 s-a aplicat entomofagul Trichogramma spp. în combaterea complexului de dăunători la culturile agricole în diferite gospodării din Republica Moldova.
În I-a variantă pentru T. evanescens şi T. Embryophagum cu calităţi sporite (înmulţită
pe ouă de Sitotrogacerealella O. în prealabil iradiate cu raze gama), eficacitatea biologică la
diferite culturi a variat de la 66,6% până la 91,8%, atacul dăunătorilor a variat de la 4 până
la 10%, în perioada dezvoltării a generaţiilor complexului de dăunători. În varianta a II-a s-a
aplicat entomofagulcu calităţi obişnuite, (înmulţită pe ouă de S.cerealellane iradiate), unde
eficacitatea biologică avariat de la 60,0-81,0%, atacul dăunătorilor a variat de la 5,4% până
la 16%.În martor – Trichogramma nu s-a lansat, undes-au semnalat ouă parazitate de Trichogramma în natură de la 2% pânăla15%,atacul de dăunători a variat de la 55%-92%. Suprafaţa
totală, unde a fost aplicat entomofagul Trichogramma în anii 2000-2012 în protecţia culturilor agricole în diferite gospodării a constituit 2485 ha (Tabel).
Eficacitatea biologică a Trichogramma în combaterea complexului de dăunători în
Gospodăriile
Gura Bâcului, Sărata
Galbenă, Băcioi,
Sângera Chetrosu,
Băcioi
Sărata Galbenă, Băcioi, Coşniţa, Mărăndeni, Bălţi, Căuşeni
Sărata Galbenă,
Chişinău, Gura
Bâcului,Sângera
Sărata Galbenă,
Chişinău
Pohoarna, Mărăndeni
Mărăndeni
Chişinău,Puhoi,
Mereni
„AGRO BRIO”,
Băcioi
Suprafaţa totală

Cultura

Dăunătorii

Varza

Mamestrabrassicae L Helicoverpaarmigera L

Porumb

Helicoverpaarmigera LOstrinianubilalis H.,

Tomate
Mazăre
Sfeclă
Soia
Măr
Prun

Helicoverpaarmigera L
Helicoverpaarmigera L.
Helicoverpaarmigera L.
Helicoverpaarmigera L.
Laspeyresiapomonella L.
GrapholithafunebranaTr.

Suprafaţa,
ha

Speciile de Trichogramma

37,5

T. evanescens
Westw.

I
II

T. evanescens
Westw.

I
II

T. evanescens
Westw.
T. evanescens
Westw.
T. evanescens
Westw.
T. evanescens
Westw.
T.embryophagumHtg.

I
II

80,8-83,0±3,3-3,5
74,0-81,0±1,9-2,0

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

86,0-80,0±2,9-2,7
75,0-80,0±2,0-2,3
84,0-85,0±2,2-2,5
76,0-77,0±2,4-2,5
82,0-86,0±2,7-2,9
74,0-76,0±1,9-2,2
83,0-90,0±2,0-2,6
78,1-84,0±2,1-2,5
66,6-75,0±1,9-2,4
64,0-69,0±1,1-2,0

1300
288
210
350
270
32,5
10,0
2485

T.embryophagumHtg.

VarianEficacitatea
tele biologică,%
74,0-91,8±2,5-2,7
60,0-81,0±2,0-2,4
80,0-88,0±2,8-2,9
73,0-80,0±1,8-2,7

diferite zone ale Republicii Moldova în anii 2000-2012.
I-a variantă T. evanescens, înmulţită peouă de S. cerealella în prealabil iradiate cu raze
gama;II- variantă T.evanescens înmulţită pe ouă de S. cerealella ne iradiate. În martor –Trichogramma nu s-a lansat.
Implementarea tehnologilor de producere şi aplicare a entomofagului Trichogramma
cu calităţi sporite pentru protecţia plantelor, duce la creşterea eficacităţii biologice, sporirea
producţiei agricole, reducerea cheltuielilor pentru protecţia plantelor în comparaţie cu preparatele chimice, păstrarea organismelor utile din natură.
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UTILIZAREA ERBICIDULUI IMI (IMIDAZOLINE) ÎN COMBATEREA
FITOPATOGENULUI OROBANCHE CUMANA WALLR. DIN CULTURILE
DE FLOAREA-SOARELUI
Glijin Aliona
Universitatea AȘM, Chişinău, Republica Moldova
Floarea-soarelui este una din cele mai importante plante oleaginoase cultivată în lume
şi principala sursă de ulei vegetal pentru Republica Moldova. Condiţiile pedo-climaterice ale
ţării sunt destul de favorabile pentru obţinerea recoltelor înalte ale acestei culturi. Însă pentru
reuşita unor producţii ridicate şi calitative, tehnologia aplicată trebuie să fie pe măsură. Floarea-soarelui este foarte sensibilă la concurenţa buruienilor, în special în primele faze de creştere. În cazul în care buruienile şi patogenii nu sunt controlate efectiv în primele 6-8 săptămâni după apariţie, până la 50% din potenţialul de producţie poate fi pierdut.
Protecţia chimică a culturilor de floarea-soarelui, faţă de boli şi dăunători, se realizează
fie prin tratamentul materialului semincer, fie prin tratamente aplicate în perioada de vegetaţie a plantelor. Sistemul de erbicidare la floarea-soarelui în postemergenţă pentru combaterea
buruienilor şi fitopatogenilor a generat o creştere a rentabilităţii acestei culturi, precum şi a
majorării suprafeţelor cu floarea-soarelui îmbunătăţită genetic.
Spectrul de combatere a buruienilor prin aplicarea erbicidelor pe bază de imidazolinone, aşa cum susţin producătorii acestora, este alcătuit din buruieni dicotiledonate (Datura stramonium, Amaranthus, Solanum nigrum, Chenopodium, Ambrosia, Xantium, Atriplex
etc.), dar şi monocltiledonate (Setaria viridis, Panicum miliaceum, Digitarias anguinalis, Echinochloa crus-galli, Sorghum halepense etc.) cu diferite grade de eficienţă. De asemenea, aceste erbicide combat eficient şi Orobanche cumana, parazit des întâlnit în culturile
de floarea-soarelui, în deosebi în arealele din centrul şi sudui ţării, cu tendinţă de extindere
şi totodată de creştere a presiunii pentru cultura florii-soarelui prin dezvoltarea de rase din ce
în ce mai virulente.
Scopul lucrării a inclus studiul eficienţei aplicării erbicidului IMI Pulsar în combaterea
fitopatogenului O. cumana Wallr. în cultura diferitor hibrizi de floarea-soarelui pe câmp infectat natural. Lotul experimental a fost pregătit pentru ”International Symposium on Broomrape (Orobanchespp.) in Sunflower”, care a avut loc în Chişinău, la 25-27 august, 2011.
În studiu au fost utilizaţi 15 hibrizi comerciali de floarea-soarelui (Rimi 1, Rimi 3, Fortimi,
Adagio, Meldimi, NS Maestro, NS Taurus, NS Primi, Alex, LG-5663 CL, LG-5658 CL,
Paraiso 102 CL, Estrella CL, Morena CL, Tamara CL). Plantele de floarea-soarelui au fost
tratate prin pulverizare cu erbicidul IMI Pulsar (1,25 L/ha) la faza ontogenetică de 4-6 frunze.
Atât materialul semincer, cât şi erbicidul au fost oferiţi cu amabilitate de Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare Agricolă, Fundulea, Călăraşi, România.
Rezultatele cercetărilor obţinute din lotul control au demonstrat că opt din cei cincisprezece hibrizi comerciali de floarea-soarelui utilizaţi, au fost sensibili la atacul fitopatogenului O. cumana. Genotipul cu gradul maxim de atac s-a dovedit a fi hibridul Imi 3, la care
s-au înregistrat în mediu 26 plante de lupoaie per plantă-gazdă. Aplicarea erbicidului IMI
Pulsar a indus stoparea absolută a dezvoltării tuturor buruienilor, inclusiv a fitoparazitului
lupoaia la toţi hibrizii sensibili.
Obişnuit hibrizii de floarea-soarelui nu posedă rezistenţă pentru erbicide din grupa imidazolinonelor sau din cea a sulfonilureicelor. Rezistenţa la aceste erbicide a fost obţinută prin
presiune de selecţie. Hibrizii cu astfel de rezistenţă constituie împreună cu erbicidul corespunzător pachete tehnologice. Folosirea acestora este determinată de posibilitatea prelungirii
perioadei de aplicare a erbicidelor până la fenofaza de 5-6 frunze ale florii-soarelui şi de
lărgirea spectrului de acţiune.
În cazul cultivării genotipurilor de floarea-soarelui rezistente la imidazoline, utilizarea
erbicidului IMI Pulsar se recomandă a fi un instrument foarte eficient în combaterea buruienilor şi fitopatogenilor, inclusiv rasele de O. cumana Wallr. cu nivel de agresivitate foarte înalt.
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PERSPECTIVELE UTILIZĂRII CAPCANELOR CU LUMINĂ
ULTRAVIOLETĂ ÎN PROTECŢIA PLANTELOR
Gorban V., Voineac V.
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM, Chişinău, Republica
Moldova
Metodele existente de colectare a insectelor dăunătoare, cu scopul semnalizării şi monitorizării lor sunt foarte imperfecte şi nu oferă disponibilitatea unor date complete privind
componenţia speciilor şi indicilor numerici a populaţiilor de insecte dăunătoare. Cu mult mai
eficiente pot deveni metodele cu utilizarea factorilor biofizici, în special a radiaţiei optice.
Este cunoscut faptul, că razele de lumina ultravioletă cu anumită lungime de undă (350360nm) atrag diferite insecte, mai ales cele noctuide. Efectul fototacsisului pozitiv stă la baza
elaborării multor construcţii de capcane cu lumină. Ele pot fi utilizate cu diferite scopuri, atît
pentru semnalizarea apariţiei dăunătorilor, monitorizarea dezvoltării şi răspăndirii lorcît şi
pentru efectuarea măsurilor de protecţie prin căpturarea lor în masă.
Aplicarea capcanelor de lumina ultravioletă pentru căpturarea insectelor dăunătoare
este important pentru identificarea speciilor de dăunători, în circumstanţele specifice ale câmpurilor protejate, stabileşte începutul şi dinamica lor de zbor, raportul dintre specii şi ajută
la determinarea termenilor de efectuare a măsurilor de combatere. Concomitent cu utilizarea
capcanelor cu feromoni, se pot utiliza şi cele cu lumină, care pot da o informaţie mai deplină
despre dăunătorii şi despre dinamica de zbor a populaţiilor prezente pe loturile date. Capcanele cu lumină pot deveni un element potrivit al sistemului de protecţie integrată a culturilor
agricole. Ele pot fi utilizate ca un instrument pentru îmbunătăţireaserviciilorde semnalizare,
raionale sau zonale cât şi pentru elaborarea prognozelor de dezvoltare a insectelor, atît de
scurtă cât şi de lungă durată. Acest lucru se referă în special la insectele noctuide, 70-95%
din care sunt dăunătoare. În combinaţie cu alte metode de combatere, utilizarea capcănilor cu
lumină reduce semnificativ numărul dăunătorilor şi contribue la reducerea prejudiciul cauzat
de ei.
Cu ajutorul acestor instrumente se poate efectua zilnic evidenţa speciilor de insecte
dăunătoare, iar prin analiza datelor obţinute se determină dinamica de zbor a insectelor în
timpul diurnei, precum si în orele de activitate maximă. În afară de aceasta capcanele cu lumină pot fi utilizate pe scară largă şi în scopuri ştiinţifice la efectuarea colectărilor faunistice.
Capcanele cu lumină ultrafioletă pot fi utilizate şi în încăperile depozitelor de cereale.
Ele corespund foarte bine pentruutilizare în depozitele de stocare pe termen lung a grâului,
orezului şi seminţele altor culturi, în special în cazurile în care în depozite descarcă cereale
cu un oarecare grad de infectare. După procedeul de fumigaţie, în partida seminţe depozitate,
mai rămîn un număr mic de insecte, folosind capcane de lumină se poate preveni răspândirea
şi acumularea lor în continuare.
Un rol important îl pot juca capcanele cu lumină la protecţia culturilor de seră. Ele pot
asigura prin capturarea şi exterminarea adulţilor dăunătorilor specifici culturilor crescute în
seră.deminuarea indicilor lor numerici până la minimum.
Reeşind din aceasta şi avînd în vedere, că în prezent se acordă o mai mare atenţie
metodelor ecologic pure, sa văzut rezonabil efectuarea cercetărilor ştiinţifice privind elaborarea noilor construcţii de capcane multifuncţionale cu lumină ultravioletă, avînd o eficacitate
mai pronunţată de atragere a insectelor noctuideşi o perspectivăde utilizare ca elemente a
sistemelor de protecţie integrată a plantelor.
La momentul de faţă sunt elaborate căteva modele de capcane de tip staţionar cu diferite surse de alimentaţie, autonome sau din reţia destinate pentru utilizare în diferite condiţii,
la protecţia culturilor de câmp şi seră, culurilor multianale şi depozite.
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BIOTA SOLULUI ŞI FACTORUL ANTROPOGEN
Gumaniuc A.
Institutul Nistrean de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Agriculturii
Solul şi fertilitatea lui indisolubil sunt legate de biotă pentru că solul este un mediu
natural pentru cele mai diverse microorganisme. Fiecare gram de sol din stratul superficial
conţine milioane, ba chiar miliarde de microorganisme. Această masă biologică cu o mare
suprafaţă activă exercită influenţe esenţiale asupra diverselor procese din sol. Microorganismele descompun substanţele organice transformînd elementele necesare pentru nutriţia
plantelor în forme accesibile. Un rol nu mai puţin de important ele le exercită şi asupra poluării mediului încojurător participînd la descompunerea rămăşiţelor de pesticide, deşeurilor
comunale şi a riziduirilor gospodăriilor destinate pentru creşterea animalelor.
Având în vedere că viaţa şi activitatea microorganismelor în sol este indisolubil legată
de umiditatea lui trebuie să menţionăm că irigarea în experienţe a influenţat considerabil
asupra biotei. Caracterul acestei influenţe este diferit şi depinde atât de mărimea normei de
udare cât şi de fertilizare, cultură, perioada de vegetaţie etc.
Spre exemplu investigaţiile efectuate au arătat că numărul microorganismelor care participă la prima etapă de descompunere a substanţei organice (la amonificare) la irigare sporeşte cu 26-46%, iar la fertilizare – cu 13%. La etapa a doua – de nitrificare – rolul irigării
este şi mai esenţial. Ea sporeşte numărul nitrificatorilor cu 54-65 la sută.
Cultivarea tomatelor şi porumbului a acţionat pozitiv asupra amonificatorilor, nitrificatorilor, oligonitrofilelor, bacteriilor ce distrug humusul şi însuşesc azotul mineral, iar la
cultivarea grâului şi a mazărei s-a majorat numărul ciupercilor, actinomicetelor şi a azotobacterului.
Evoluţia cenozei microbiene în perioada de vegetaţie a fost diferită. Primăvara se dezvoltau mai intens actinomicetele şi azotobacterul, vara – ciupercile, vara şi toamna – bacteriile ce distrug humusul şi însuşesc azotul mineral, toamna – oligonitrofilele, primăvara şi
toamna – nitrificatorii, iar cantitatea amonificatorilor era înaltă în toată perioada de vegetaţie.
Un interes mare prezintă fixarea simbiotică a azotului. Microorganismele ce îndeplinesc această funcţie trăiesc în simbioză cu plantele leguminoase şi practic prezintă o infecţie
a plantelor cu bacterii din fam. Rhizobium.
Cantitatea şi masa acestor infecţii sau cum le mai numesc “nodozităţi” de asemenea
pot caracteriza fertilitatea solului. Numărul maxim de nodozităţi (22-28 bucăţi/plantă) a fost
stabilit peste 20 zile după răsărire la mazăre, iar minim (7-8 bucăţi/plantă) – în aceeaşi perioadă la lucernă. Mai târziu – la înflorire, cantitatea nodozităţilor pe rădăcinile mazărei se
micşora, iar la lucernă creştea de 1,4-1,7 ori. Efectul irigaţional peste 20 zile după răsărire era
de 7-32% şi se datora umidităţii mai înalte pe aceste variante în anii precedenţi. La înflorire,
când deja începeau udările, el se majora considerabil – de 2-2,3 ori. Îngrăşămintele minerale
în cazul dat de obicei nu aduceau la un efect pozitiv.
Coeficientul de acumulare a humusului se calculează prin raportarea activităţii fermentative a polifenoloxidazei la cea a peroxidazei. El caracterizează direcţia de dezvoltare a
procesului „sinteză – distrugere” a humusului. În medie mărimea acestui coeficient la solul
neirigat era egală cu 0,75, la irigare se micşora până la 0,58-0,59, iar la fertilizare – corespunzător de la 0,75 la 0,56 ce se datorează activităţii slabe a fermentului de polifenoloxidază.
Aşadar, generalizând cele spuse putem face concluzia că atât irigarea, cât şi fertilizarea
lui cu îngrăşăminte minerale nu au contribuit la frânarea proceselor microbiologice din sol.
Dimpotrivă – ca rezultat al majorării numărului de amonificatori, nitrificatori şi a distrugătorilor de humus a crescut asigurarea plantelor cu forme minerale de elemente nutritive, s-a
intensificat procesul de descompunere a celulozei şi de acumulare a azotului prin contribuţia
nodozităţilor reziduale a culturilor leguminoase, s-a înviorat mezofauna solului.
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ASPECTS OF INTERACTION BETWEEN ANTAGONISTIC BACTERIA,
PHYTOPATHOGENIC FUNGI AND PLANTS
Helepciuc Florenţa Elena1, Mitoi Monica Elena1, Brezeanu Aurelia1,
Cornea Călina Petruţa2
1
Institute of Biology, Romanian Academy, Bucharest
2
Faculty of Biotechnology, UASVM, Bucharest
In their natural environment, plants interact with various pathogenic and non-pathogenic microorganisms. The balance between plant pathogens on the one hand and plant growth
promoters, activators of systemic resistance, or antagonists for plant pathogens on the other
hand is crucial for plant’s life. Except for the plant pathogens, these microorganisms are very
useful for plant development and health, being involved in controlling pests through natural
mechanism called biological control.
The current study focused on different aspects of the interaction between some bacterial strains, fungal phytopathogens and plants. In order to understand the mechanisms of
these complex interactions, the cellular and biochemical modifications induced by antagonistic bacteria on both fungal phytopathogen and plant were evaluated. The effects of bacterial
strains on fungi were observed primarily using dual culture method, for quantification of
the inhibitory activity on phytopathogenic fungi. Further, cellular-level modifications, like
plasmalemal detachment and cytoplasm vacuolization, were evidenced using transmission
electron microscopy.
The effects of bacterial treatments on plant antioxidant system and on plant cells were
evaluated using biochemical and microscopy techniques. We monitored the enzymatic activity of superoxide dismutases, catalases and peroxidases. Another aspect studied was the
evidentiation of cellular modifications appeared as a result of plant-microbe interaction.
For this study, we have used cucumber plantlets treated with suspensions of Pythium
debaryanum Hesse phytopathogen and antagonistic bacteria (Bacillus licheniformis B40, Bacillus amyloliquefaciens Bw, Bacillus sp.Bw1 and Pseudomonas aeruginosa P14).
We concluded that at least two of the bacterial strains inhibit significantly the fungal growth of the phytopathogenic species tested and induce cellular-level modifications on
fungal cells. Also, the enhanced enzymatic activities and cell-level modifications in plants
treated with bacteria indicate the activation of plant defense mechanisms and implicitly a
better resistance to potential phytopathogen attack.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТИЛСАЛИЦИЛАТА И
БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫХ СМЕСЕЙ В ЗАЩИТЕ ПЕРСИКОВОГО
САДА
Язловецкий И. Г., Суменкова В. В., Дюрич Г.Ф., Батко М. Г.,Якимчук А.П.
Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ, Кишинэу,
Республика Молдова
Использование различных приемов привлечения и активизации резидентных
популяций энтомоакарифагов для подавления вредных членистоногих является важным
направлением развития современных систем интегрированной защиты растений.
Установлено, что летучие вещества-семиохемики, выделяемые растениями в ответ на
повреждения насекомыми-фитофагами, привлекают их хищников и паразитов (Pickett
et al.,2006).Синтетические аналоги семиохемиков рассматриваются в настоящее время
в качестве одного из наиболее эффективных инструментов увеличения видового
разнообразия и плотности популяций энтомоакарифагов в различных агроценозах
(James,2003, Rodrigues-Saonaetal, 2011). Наиболее интенсивно и успешно исследуется
в этих целях метиловый эфир салициловой кислоты (метилсалицилат, MeSA).
Доказана перспективность использования дополнительных источников белковоуглеводного питания для привлечения в различные агроценозыи улучшения условий
жизнедеятельности насекомых-энтомофагов (Tassanetal, 1976, Jervisetal,1996).В
последние 10 - 15 лет этот прием получил статус одного из приемлемых для программ
сохраняющего биологического контроля (Wadeetal., 2008).
Целью нашей работы является оценка перспективности применения MeSА и
дополнительного белково-углеводного питания для привлечения и удержании полезной
энтомофауны в персиковом саду.
Эксперименты проводили в 2011-13 гг в персиковом саду площадью 1,5 га.
Мониторинг видового состава и численности насекомых осуществляли с помощью
желтых клеевых ловушек. MeSA вносили в агроценоз с помошью диспенсеров,
изготавливаемых из пробирок Эппендорфа. Рабочие растворы, содержащие автолизат
пекарских или пивных дрожжей и мальтозную патоку (белково-углеводная смесь,
БУС), наносили на скелетные ветви и листья деревьев персикас помощью ручного
опрыскивателя (Язловецкий и др., 2012).
Наши исследования продемонстрировали эффективность использования MeSA
и БУС для привлечения и удержания полезных насекомых в агроценозе персикового
сада. Размещение на опытном участке диспенсеров с MeSA увеличивало количество
отлавливаемых полезных и нейтральных насекомых в 1,9 раза по сравнению с
контролем. При этом отловы паразитических перепончатокрылых увеличивались в
2 раза, хищных трипсов – в 1,5, аафидофагов Schimnussp– в 1,6 раза. Опрыскивания
деревьев БУС увеличивало количество отловленных имаго энтомофагов в 1, 6 раза по
сравнению с контролем. Среди отловленных насекомых преобладали паразитические
перепончатокрылые, златоглазки и тахины. Опрыскивание БУС не сказывалось на
видовом составе нейтральных насекомых. Установлено, что MeSA привлекает в
персиковый сад паразитов, принадлежащих практически ко всеми обнаруженных нами
семейств перепончатокрылых. Действие БУС более специфично – на опрыскивание
ими деревьев реагируют в первую очередь паразиты из семейства Encyrtidae.
Показано, что размещение диспенсеров с MeSAв персиковом саду после
его обработки против тлей препаратом Би-58н увеличиваетчерез 2 недели отлов
паразитических перепончатокрылых примерно вдвое, а обработки БУС - примерно в 3
раза по сравнению с контролем. Этот результат позволяет рассматривать диспенсеры
с MeSA и опрыскивания БУСв качестве инструментов восстановления численности
энтомофагов в агроценозах после их обработок инсектицидами. Наши исследования
демонстрируют также перспективность использования MeSA для мониторинга
насекомых при оценке деятельности полезной энтомофауны персикового сада.
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INFLUIENŢA BIORELATORILOR NATURALI ASUPRA STATUSULUI
HIDRIC SI PRODUCTIVITĂŢII PLANTELOR DE MĂR
Iurea D., 2Mangalagiu I.,4Munteanu N., 3Chintea P., 3Chirilov E., 3Cotenco E.
1
Institutul de cercetări biologice, Iaşi, România
2
Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi, România
3
Institutul de Genetică si Fiziologie a Plantelor al ASM, Chisinău, Republica Moldova
4
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Iaşi, România
1

E bine cunoscut că potenţialul de productivitate al plantelor, inclusiv pomicole, în condiţiile de producere se manifestă, de regulă, numai parţial, fapt condiţionat de acţiunea factorilor nefavorabili de creştere şi dezvoltare, naturali şi tehnologici. In majoritatea cazurilor
tensionarea factorilor stresogeni coincide cu fazele critice ale perioadei de vegetaţie a plantelor afectând considerabil productivitatea lor. Pentru obţinerea recoltelor stabile şi calitative
se impune necesitatea elaborării şi aplicării unor măsuri operative de reglare a manifestării
potenţialului de productivitate şi rezistenţă a plantelor, de menţinere a nivelului suficuent al
proceselor vatale. In acest scop pe larg se utilizează preparatele în baza substanţelor biologic
active care în cantităţi mici asigură o eficacitate înaltă şi sunt ecologic inofensive. În acest
plan prezintă interes substanţele de natură steroidală obţinute în Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM din reziduurile procesării producţiei agricole vegetale.
Sunt prezentate unele rezultate ale cercetărilor privind impactul bioreglatorilor naturali
de origine steroidală – Tomatozidei şi Tomatozidei oxidate asupra conţinutului de apă, deficitului de saturaţie, turgorescenţei, capacităţii de reţinere apei a frunzelor, precum şi asupra
productivităţii plantelor de măr de soiurile Golden delicious, Idared şi Jonathan.
S-a constatat că tratarea plantelor de măr cu preparatele în studiu condiţionează sporirea hidratării ţesuturilor cu 7-15% în funcţie de soi, stabilirea deficitului de saturaţie la un
nivel mai scăzut, iar turgorescenţei frunzelor – la un nivel mai înalt în comparaţie cu plantele
martor. Sporeşte şi capacitatea de reţinere a apei în special la tratarea plantelor cu Tomatozidă
oxidată. Caracterul modificărilor parametrilor componentelor schimbului de apă (vectorul
şi intensitatea lor) indică influenţă benefică a bioregulatorilor în studiu asupra rezistenţei la
secetă.
S-a stabilit că glicozidele steroidale incluse în studiu influenţează şi conţinutul pigmenţilor asimilatori. La tratarea pomilor cu Tomatozidă oxidată conţinutul total de pigmenţi în
frunze depăşeşte, în funcţie de soi, cu 24-55% nivelul acestuia la platele martor şi cu 12-15%
la plantele tratate cu Tomatozidă. De menţionat că cu cea mai mare cantitate a clorofilei „a”
se caracterizează frunzele plantelor de soiul Jonathan, iar a clorofiei „b” – de soiul Idared.
Aplicarea preparatelor nominalizare se răsfrânge şi asupra funcţiei generative a plantelor tinere, ce se manifestă prin sporirea capacităţii lor reproductive, în special sub acţiunea
Tomatozidei oxidate, însă reacţia soiurilor diferă. In funcţie de soi acţiunea acestui preparat
sporeşte cantitatea mugurilor de rod de 2,5-3 ori faţă de martor, mai pronunţat la soiul Jonathan.
Specificul reacţiei soiurilor la acţiunea prepatatelor în studiu precum şi eficacitatea aplicării lor se evidenţiază şi la recoltare. S-a stabilit că roada plantelor de soiul Idared tratate cu
Tomatozidă oxidată constituie 31,33 t /ha, celor tratate cu Tomatozidă – 29,79% şi plantelor
martor – 25,77 t /ha. Roada plantelor de soiul Golden delicious a constituit 24,09 t /ha, 21,92
t/ ha şi 18,25 t/ ha respectiv. Cea mai mare diferenţă a roadei pomilor trataţi cu Tomatozidă
oxidată şi a celor tratate cu Tomatozidă s-a constatat la soiul Golden delicious şi a constituit
2,17 t/ ha, iar cea mai mică diferenţă 1,54 t/ ha – la soiul Idared.
In baza rezultatelor obţinute se poate concluziona că bioreglatorii de origine steroidală
Tomatozida şi Tomatozida oxidată asigură optimizarea statusului hidric şi proceselor producţionale la plantele de măr şi pot fi recomandate pentru utilizare în horticultură în scopul
atenuării acţiunii factorilor nefavorabili de mediu asupra productivităţii lor.
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PROPRIETĂŢILE ANTIOXIDANTE ALE GLICOZIDELOR STEROIDICE
DE ORIGINE VEGETALĂ
Ivanova Raisa, Chintea P.
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al ASM, Chişinău, Republica Moldova
Glicozidele steroidice sunt substanţe biologic active de origine vegetală, care conform
părţii steroidice a structurii chimice sunt clasificate în două grupe: glicozide steroidice din
seria spirostanului (spirostanolice) şi furostanului (furostanolice). Datorită spectrului larg de
activitate biologică glicozidele steroidice sunt in atenţia cercetătorilor din diferite domenii.
Glicozidelor steroidice le aparţine un rol important in consolidarea rezistenţei plantelor la
factorii de stres şi fitopatogeni. Stimularea creşterii şi imunităţii plantelor tratate cu glicozide
steroidice permite de a considera aceste substanţe drept adaptogeni naturali. Cercetările efectuate in cadrul IGFP ASM au arătat că glicozidele izolate din ardei (capsicozina, capsicozida)
şi tomate (tomatonina, tomatozida) posedă activitate înaltă ca regulatori de creştere ladiferite
specii de plante. S-a demonstrat, că glicozidele steroidice iniţiau in plante reacţii nespecifice
de protecţie, ceea ce se reflectă in ridicarea fondului de pigmenţi in aparatul fotosintetic, activarea proceselor legate deperoxidarea lipidelor, creşterea activităţii peroxidazei – enzimei de
protecţie antioxidantă. De menţionat că conform proprietăţilor chimice şi activităţii biologice
glicozidele spirostanolice diferă de cele furostanolice, însă activitatea antioxidantă a glicozidelor steroidice practic nu este studiată cu aplicarea metodelor contemporane.
Scopul lucrării date a fost determinarea proprietăţilor antioxidante ale glicozidelor steroidice izolate din ardei (capsicozina, capsicozida) şi tomate (tomatonina, tomatozida).
S-a aplicat metoda potenţiometrică de determinare in vitro a proprietăţilor antioxidante.
Metoda se bazează pe generarea peroxilradicalilor ROO cu ajutorul 2,2-azobis (2-amidinopropan) dihidrocloridului. Activitatea de captare a radicalilor liberi (ARA, %) se determină faţă de proba-control care nu conţine antioxidanţi. Concentraţia la care glicozida testată
manifestă efectul de captare a 50% de radicali liberi (inhibitory concentration IС50) se calculează din relaţia doză-dependentă. In calitate de preparat de referinţa a fost utilizat preparatul
Asparagozida, extract uscat din rizomii şi rădăcinile de sparangel medicinal (Asparagus officinalis L.), care reprezintă o compoziţie naturală de glicozide steroidice (50% furostanolice
şi 25-30% spirostanolice). Proprietatea antioxidantă a fost exprimată în troloxechivalentul
(μM/g), concentraţia substanţei trolox (antioxidant standard) în μM care manifestă activitate
analogică cu glicozida testată raportată la un gram a glicozidei.
S-a determinat că preparatul de referinţă Asparagozida manifestă activitate antioxidantă în trolox-echivalent egală cu 178,77±8,94μM/g. Activitatea de a capta peroxilradicalii mai
mare decât preparatul de referinţă au demonstrat-oglicozidelele furostanolice: capsicozida şi
tomatozida, corespunzător în 1,68 şi 2,06 ore. S-a constatat că glicozide spirostanolice testate
(tomatonina, capsicozina) posedă proprietăţi antioxidante, dar în comparaţie cu glicozidele
furostanolice indicele trolox-echivalentului al glicozidelor spirostanolice a fost de 25-30 ori
mai mic. Aşadar, cercetările efectuate au arătat că în toate experimentele glicozidele furostanolice au fost mai activeîn captarea radicalilor liberi decât glicozidele spiristanolice. Activitatea antioxidantă a glicozidelor furostanolice poate fi explicată prin prezenţa în structura lor
chimică a unui atom de hidrogen mobil în grupa hidroxil care captează peroxil radicalul cu
formarea radicalului stabil ceea ce inhibă reacţia de oxidare.
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PROCEDEE EFICIENTE DE APLICARE A FERTILIZANTULUI
„MICROCOM-T” LA CULTIVAREA SFECLEI DE ZAHĂR, MAJORAREA
RECOLTEI ŞI CONŢINUTUL DE ZAHĂR DIN RIZOCARPI
Lisnic S., Toma S., Coreţcaia Iulia
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Actualmente, în legătură cu problemele ecologice (poluarea mediului şi al producţiei
agricole cu metale grele şi nitraţi) se efectuează cercetări intensive în scopul minimizării
dozelor de îngrăşăminte minerale, eficientizării utilizării fertilizanţilor în majorarea recoltei
şi îmbunătăţiriicalităţii producţiei agricole. Este cunoscut rolul microelementelor în metabolismul plantelor, în majorarea rezistenţei şi productivităţii culturilor agricole. Dar în practica
agricolă microelementele se utilizează, de regulă, separat, sau în combinaţii stabilite empiric
ceea ce diminuează semnificativ eficienţa aplicării acestora.
În acest scop în laboratorul Nutriţia minerală şi Regimul Hidric al Plantelor a fost
obţinut fertilizantul Microcom-T pentru cultura sfeclei de zahăr cu conţinutul de microelemente Fe, Cu, B, Mn, Zn, Mo şi Co în raportul respectiv 1 : 1,16 : 0,63 : 0,58 : 0,39 : 0,008:
0,02 ce corespund creşterii şi dezvoltării optimale a culturilor tehnice. Eficienţa fertilizantului asupra metabolismului, creşterii, dezvoltării şi productivităţii sfeclei de zahăr a fost
stabilită atât la tratarea foliară a plantelor cât şi a seminţelor înainte de semănat.
La aplicarea extraradiculară se recomandă efectuarea a două tratări : prima – la faza
unirii frunzelor în rânduri, a doua – la faza unirii frunzelor între rânduri.Concentraţia fertilizantului în soluţie - 0,1 – 0,2%. Volumul soluţiei la 1ha – 250 – 300l. Aplicarea foliară a
fertilizantului a contribuit la stimularea metabolismului azotic şi carbohidraţilor pe parcursul
vegetaţiei plantelor. Eficienţa Microcomului-T s-a manifestat mai semnificativ în condiţii nefavorabile de creştere a plantelor (la secetă). În condiţii de producere aplicarea fertilizantului
Microcom-Ta sporit recolta de rizocarpi cu 6…19% (în dependenţă de condiţiile climaterice)
şi a conţinutului de zahăr cu 0,5…0,9%.
Din punct de vedere tehnologic este mai eficientă tratarea seminţelor cu complexul
de microelemente Microcom-T. Procedeul constă în înmuierea seminţelor în soluţia apoasă
de 0,5% a preparatului Microcom-T pe o durată de 5 ore înainte de semănat, iar înmuierea
se efectuează în raport după volum soluţie:seminţe ca 2:1. Tratarea seminţelor conduce la
aprovizionarea din start echilibrată a plantelor cu microelemente, dezvoltarea rizosferei mai
rezistente (din zona rizocarpului), care asigură stimularea eliminării exsudatelor de sistemul
radicular.Aceste exsudate transformă elementele nutritive din sol într-o formă mai accesibilă
pentru plante, iar sporirea accesibilităţii microelementelor este urmată de menţinerea la plante a metabolismului azotic la un nivel mai înalt la faza creşterii intensive şi a carbohidraţilor
– la faza acumulării intensive a zahărului. S-a stabilit eficienţa fertilizantului în condiţii de
producere. În anul 2010 pe fondalul unei recolte medii de rizocarpi (272,2 q/ha) sporul recoltei a constituit 18,3%, iar conţinutul de zahăr a rămas practic la nivelul martorului (18,6%).
În anul 2011, pe fondalul unei recolte mai semnificative (385,4 q/ha) influenţa aplicării microelementelor a fost mai slab pronunţată: sporul recoltei a constituit 6,2% iarconţinutul de
zahăr s-a majorat cu 1,1%.
Efectul tratării seminţelor sporeşte la aplicarea în complex a fertilizantului cu metaboliţii microorganismelor Azotobacter chroococcum, Bacillus subtilis. Sub influenţa microelementelor şi metaboliţilor microorganismelor exudatele din rădăcini contribuie la diminuarea mai semnificativă (în comparaţie cu aplicarea lor separată) a procesului de denitrificare
şi,deci, la sporirea accesibilităţii nitraţilor pentru plante,urmată de intensificarea metabolismului azotic şi carbohidraţilor, sporirea masei de rizocarpi şi a conţinutului de zahăr din ei.
Aşadar, aplicarea fertilizantului Microcom-T separat şi în combinaţie cu microorganisme contribuie la sporirea accesibilităţii nitraţilor pentru plante,la menţinerea metabolismului
azotic şi carbohidraţilor la un nivel mai înalt şi stabil atât în condiţii optimale de umiditate a
solului cât şi de secetă şi, deci, la realizarea mai deplină a potenţialului adaptiv şi de productivitate a plantelor.
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НОВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФУНГИЦИД SWITCH 62,5% W.G.В
БОРЬБЕ С МОНИЛИАЛЬНЫМ ОЖОГОМ В НАСАЖДЕНИЯХ
АБРИКОСА
Магер М., Магер В., Думитраш Ю.
Научно-Исследовательский Институт Садоводства, Виноградарства и Пищевых
Технологий, Кишинэу, Республика Молдова
Абрикос (Armeniaca vulgaris L.) – одна из самых скороплодных плодовых пород.
В последние годы в плодовом конвейере республики все больший удельный вес
занимает культура абрикоса. Раннее вступление в плодоношение, стабильно высокие
урожаи, отличные вкусовые и товарные качества плодов, высокая реализационная цена
выдвинули эту культуру в ряд наиболее рентабельных. В насаждениях этой культуры
отмечается широкий спектр вредных организмов, которые ежегодно наносят серьёзный
ущерб. Особенно значительные потери в отдельные годы причиняет монилиальный
ожог.
Испытание нового, системного фунгицида Switch 62,5% w.g. (д.в. ciprodinil, 375 g/
kg + fludioxonil, 250 g/kg) проводилось в 2010 г. на Технологической экспериментальной
станции «Codrul» в насаждениях абрикоса, посадки 2002 г. в борьбе с монилиальным
ожогом (Monilia laxa Aderh. Et Ruhl..), площадью питания 6х5 м, на сорте Надежда.
Схема опыта: Контроль - (без обработки), Эталон (Chorus 75% w.g.) - 0,35 кг/га,
Switch 62,5% w.g. - 0,3 кг/га, Switch 62,5% w.g. - 0,4 кг/га.
В каждом из вариантов 3 повторности по 5 деревьев с одинаковыми параметрами
кроны. Опрыскивание проводилось ранцевым моторным опрыскивателем. Расход
рабочего раствора 1,0-1,2 л на дерево в зависимости от габитуса кроны. Для определения
биологической эффективности фунгицида в борьбе с монилиальным ожогом абрикоса
был проведен учёт после окончания цветения деревьев. Согласно методике испытаний,
биологическая эффективность препарата определялась по отношению количества
пораженных цветков болезнью в варианте опыта к контролю.
Высокий запас инфекции гриба, вызывающего монилиальный ожог цветков и
побегов абрикоса сформировался в течение вегетационного периода 2009 года и оказал
заметное влияние на процесс цветения и завязывания плодов абрикоса в 2010 году.
Как известно, заражение цветков происходит в период цветения.При наличии
влаги патоген попадает на рыльце пестика цветка и успевает одновременно прорасти
с клеткой пыльцы в процессе оплодотворения. Повышенная влажность и температура
вызывает быстрое развитие болезни. Грибом поражаются цветки, побеги, а также
ветви. Пораженные цветки увядают, приобретая вид обожженных огнем и остаются
висеть на дереве. Грибница сохраняется на пораженных органах дерева и ежегодно
в весенний период образует новые источники инфекционного начала. С целью
предупреждения развития монилиального ожога цветков абрикоса, было проведено
2обработки испытуемым фунгицидомпо цветению.Полученные результаты испытания
демонстрируют высокую биологическую эффективность химобработок. В контроле
распространение болезни составило 19,3%, а в вариантах опыта лишь 1,7% и 1,3%.
Анализ данных показывает, как прослеживается уровень защиты цветков в зависимости
от дозы препарата. Испытуемые нормы расхода фунгицида Switch 62,5% w.g. уступают
по биологической эффективности эталону и составляют 91,2% - 93,3%. В эталоне этот
показатель достигает 94,8%.
Полученные результаты испытания свидетельствуют, что фунгицид Switch 62,5%
w.g. может быть применен не более 2-х раз за сезон в период цветения абрикоса при
норме расхода 0,4 кг/га в борьбе с монилиальным ожогом цветков абрикоса.
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IN VITRO CLONAL PROPAGATION AND WHOLE PLANT
REGENERATIONFOR SERRATULA BULGARICAACHTAROFF ET STOJ.
GERMPLASM CONSERVATION
Manole - Aiftimie Anca, Mihai Raluca, Banciu Cristian
Institute of Biology Bucharest, Romanian Academy, Bucharest, Romania
According to the latest release of IUCN - World Conservation Union (http://cms.iucn.
org/about/work/programmes/species/red_list) approximately 70% of the world’s assessed
plants from Red List are in jeopardy. The loss of plant genetic resources has made necessary the development of new ex situ conservation methods (Engelmann & Engels, 2002).
Advances in biotechnology, especially in vitro culture techniques and molecular biology,
provide some important tools for conservation and management of plant genetic resources.
Several in vitro techniques have been developed, mostly for vegetatively propagated and
recalcitrant seed producing species, with recent establishment of extensive germplasm collections (Sarasan et al., 2006). In vitro storage techniques include the medium-term storage
(for a determined period - a few months up to a few years) using slow growth strategy or
artificial seed production, and long-term storage (tentatively for an indeterminate period of
time) using cryopreservation. Slow growth storage strategy is used to preserve some endangered phytotaxa in the Institute of Biology (Bucharest, Romania) in vitro regenerative lines
collections. To establish a germplasm collection the main steps are in vitro morphogenesis
induction, multiplication the morphogenic lines and maintaining the regenerative tissue preserving the genetic integrity of donor (wild) plant. In vitro culture systems are currently
used as effective means for ex situ conservation of endangered plant species as well as to
produce plant material for valuable secondary metabolites production. In this study, efficient
protocols for seed germination, seedling development, somatic embryogenesis inducing and
complete plant regeneration were established, for ex situ conservation of the endagered plant
Serratula bulgarica.
Serratula bulgarica is a Balkan near-endemic and critically endangered plant species
growing in the herbaceous plant communities from wet meadows to steppes from North-Western Bulgaria and Eastern Romania. Populations are strongly fragmented and with low number
of individuals. The main conservation measures taken concernsonly some in situ approaches.
Apart of the conservation interest, several species belonging to Serratula genus were
investigated for their ecdysteroids, flavonoids and fatty acids content (Bathori et al., 1999,
2004; Fedorov et al., 2009; Shirshova et al., 2006; Tel et al., 2013) withvarious biological
activities including antibacterial and antitumor (Dai et al., 2001; Shirshova et al., 2006; Tel et
al., 2013).Furthermore the roots of some Serratula specieshavebeen used as a folk medicine
in China, for treatment of chickenpox, toxicosis and high cholesterol, since ancient times
(Dai et al., 2002). In this context, the described micropropagation protocol could be also used
for production,through plant tissue culture, of valuable secondary metabolites with application in modern medicine.
The seeds, collected from a wild population, were cold stratified and then surface sterilised and cultured on MS basal media in absence of growth regulators. The germination was
acheved in 3 weeks of culture and the radicle emergence was evaluated as a main indicator.
Cuttings (leafs and roots) from ten days old seedlings wereplaced on inducing medium (CI)
with different formulation designed for somatic embryogenesis inducing. The most effective
inducing media was those supplemented with 2.5 mg/l 2,4D and 0.5 mg/l Kn. The hayest
rate of embryo germination was achieved onto germination media (GM) supplemented with
1mg/l NAA and 0.1 mg/l BAP. Mature embryos regenerate plantlets when transferred onto
regeneration - elongation media - REM (MS supplemented with 0.1mg/l NAA and 1mg/l Kn)
that subsequently rooted onto rooting media - RoM (MS supplemented with 0.1mg/l IAA).
This is the first report upon effective protocolsfor medium and long termex situ conservation
of this protected plant species and also for ecdysteroids, flavonoids, fatty acids and other
biologically active compounds production using in vitro systems.
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BIOLOGICALAGENTFORACCELERATION OF STUBBLE REMAINS
DEGRADATION
Maslak D.V., Feklistova I.N., Sadovskaya L.E., Grineva I.A., Skakun T.L., Lomonosova V.A.,
Maximova N.P.
Belarussian State University, Minsk, Belarus
The prized organic material, i.e. stubble and straw, remains after grain harvesting, however, in order to produce the full-fledged fertilizer from it, it is required to accelerate the
process of plant residues decay. In order to solve this task more efficiently, it is suggested to
use the complex microbial preparation containing strains of microorganisms with lytic and
antagonistic action.
The Scientific Research Laboratory of Molecular Genetics and Biotechnology has developed the biological preparation Zhycen consisting of the mix of cultures of living cells of
antagonist strains Pseudomonas sp.-11 and Bacillus sp.-49. The preparationis intended for
acceleration of stubble remains decay in the fields. The action of the preparation is conditional on high cellulasic activity of the strains included into its composition.
The experimental results of application of the preparation Zhycen obtained during
microplot test have revealed that this preparationis able to accelerate the decay of stubble
remains. The results have been assessed based on loss in straw mass wetted with 1 % solution of the preparation with the straw being stitched up into the small glass tissue sacks and
placed into soil to the depth of 10 cm. The control sample has been treated with water. The
generally accepted technology contemplating the introduction of nitrogen (in a form of ammonium sulphate) into soil has been modeled as reference. The results have been evaluated
on the 42th day.
The preparation efficiency reflecting thes traw degradation level has reached 45% exceeding the results of control sample by 33%, and the results of the sample treated with 0.01
Мsolution of (NH4)2SO4by6 %.
Visualand organoleptic examination has allowed establishing that the straw treated with
Zhycenhas changed the structure significantly, has become more fragile upon mechanical
effect (attrition by hands). The straw treated with the preparation sample has had no mold
deteriorate foci.
It has been established that the preparation Zhycen suppresses phytopathogenic microorganisms both in pure culture and in soil samples. It has been revealed that strains of
Botrytis, Fusarium fungi and some species of Alternaria are more sensitive to the action of
the preparation. Zhycen suppresses the growth of such fungi species by 60-76 %. Maximum
area of bacteriostasis has been observed in Erwinia aroideae and Clavibactersp. Erwinia
atroseptica has been found to be insensitive to the preparation.
The effect of Zhycen on general phytotoxicity of soil has been assesses based on changes in growth indicators of test crop (barley) upon its cultivation in soil treated with the preparation under study. It has been shown that the treatment of the soil with 1 % solution of Zhycen allows reducing of such indicator: germinative energy and germinating ability of barley
have increased by 11 % as compared to control samples of soils, and the length of germs has
increases by 23.1 % in average.
The preparation Zhycen is recommended for application as follows: after harvesting,
the chopped straw should be evenly distributed throughout the plot. Then stubble residuess
hould be treated with 1 % solution of microbial preparation in the amount of 3 l/ha, process
solution rate should be 300 l/ha, and after that the straw should be disked.
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СТИМУЛЯЦИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ
СЕМЯН С ПОМОЩЬЮДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ,
СОДЕРЖАЩИХНАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА И МЕДИ
Маслоброд С.Н.1, Миргород Ю.А.2, Лупашку Г.А.1, Бородина В.Г.2, Борщ Н.А.2
Институт генетики и физиологии растений АНМ, Кишинэу, Республика Молдова
2
Юго-Западный государственный университет, Курск, Россия

1

Наночастицы металлов характеризуются стимуляционным и бактерицидным
действием на растительный объект. Они во много раз менее токсичны, чем солевые
растворы этих металлов и эффективно используются в микродозах благодаря
чрезвычайно огромной удельной поверхности (Н.Глущенко,1988). Поэтому актуально
исследование нижних границ этих микродоз или микроконцентраций. По данным
литературы, она составляет порядка 1х10-7 мг/л (А. Райкова, Л. Паничкин, Н. Райкова,
2006).
Нами использовались наночастицы серебра (NPAg) и меди (NPCu) с диаметром
соответственно 35-50 нм и 2-3 нм (Ю. Миргород, Н. Борщ, В. Бородина, Г. Юрков,
2012).Наночастицы находились в дисперсном состоянии в дистиллированной воде.
Обнаружено существенное влияние дисперсий NPAg и NPCu на процессы прорастания
семян и роста проростков некоторых зерновых и овощных культур (сорт озимого
тритикале Инген-93; сорт озимой пшеницы Н335; сорт яровой пшеницы Арнаутка 7;
сорта томатов Юбилейный, Микаэлла, Сюрприз).
Концентрации NPAg, снижающиеся на 0,5 порядкаот 2х10-4 до 32х10-8мг/л, с
экспозициями 30, 60 и 180 мин вызвали стимуляцию энергии прорастания и всхожести
семян (ЭПС и ВС), а также роста корешков и ростков (РК и РР) на 10-30%. Был изучен
бактерицидный эффект, который оказался более сильным от NPAg, чем от перманганата
калия (КМпО4) при их действии на семена, обработанные патогенными грибками Helminthosporium avenae (для тритикале и пшеницы) и Alternaria alternate (для томата).
В опытах с NPCu изучалась эффективность нанофактора от высоких до
сверхнизкихего концентраций (1х10-1–1х10-19 мг/л). В ряде вариантов обнаружены
стимуляциядо 50% по ЭПС, ВС, РК и РР, а также по числу морфологически правых
проростков. Стимуляция (12-30%) по отдельным параметрам наблюдалась и по
вариантамсамых малых концентраций NPCu. Более чувствительными на действие
NPCu оказались ЭПС и ВС. Замачивание семян в дисперсии NPCu до их обработки
грибковым патогеном привело к уменьшению ингибирующего эффекта грибкового
патогена. Использованный для этих целей KMnO4 был менее результативным.
Обнаружена специфика реакции генотипа на действие NPCu и грибка при 25оС
(по сравнению с 20оС). Более отзывчивым на NPCu были семена яровой пшеницы.
Стимуляционный и бактерицидный эффекты на семенах зерновых и овощных
растений от действия нанодисперсных систем с ультранизкими концентрациями NPCu
выражены не в меньшей, а чаcто в большей степени, чем аналогичные эффекты на тех
же объектах, но с использованием NPAg. По нашему мнению, это происходило из-за
того, что NPCu имели на порядок меньший размер и, следовательно, обладали большей
удельной поверхностью.
Таким образом, впервые показано, что даже ультранизкие концентрации
наночастиц в дистиллированной воде (на 10 порядков более низкие, чем рекомендуемые
в литературе) оказывают существенное стимуляционное и бактерицидное действие на
семена зерновых и овощных культур. Полученные данные могут быть использованы при
создании экономичного, оперативного и экологически чистого метода предпосевной
стимуляционной обработки семян наночастицами металлов.
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PRELIMINARY STUDY ON THE DYNAMIC OF PHENOLICS AND
FLAVONOIDS ACCUMULATION ONVITIS VINIFERA L. CVS. NEGRU
VARTOS CALLUS CULTURE
Mihai Raluca, Mitoi Monica, Manole Aiftimie Anca, Brezeanu Aurelia
Institute of Biology, Bucharest, Romania
Phenolic compounds have been the subject of intense research in recent years due to
their possible beneficial effect on human health. The phenolic compounds are secondary
plant metabolites contained within the skin, seed, and flesh of grapes and are extracted into
wines during the process of vinification. One of the major groups belonging to phenols is
represented by anthocyanins. The best properties known of these secondary metabolites is
their strong antioxidant activity in metabolic reactions due to their ability to scavenge oxygen
radicals and other reactive species. The future makes phenols and especially anthocyanins a
potential tool for use in studies on oxidative stress, the aging process and cancer, especially
since it has been reported that anthocyanins inhibit the growth of cancer cells and act as
chemotherapeutics for numerous diseases. Plant cells/tissue cultures offer an opportunity for
continuous production of these plant secondary metabolites and especially that obtained from
the major known source of anthocyanins, the familiesVitaceae.
The aim of this experiment consists in emphasizing the correlation between biomass
accumulation and biosynthesis ofthese important secondary metabolites necessary to improve the capacity of Vitis vinifera L. cvs. Negru Vartos callus culture to accumulate phenols,
respectively anthocyanins and to become a valuable source for these secondary metabolites
with a broad spectrum of pharmacological and therapeutic effects.
The study was conducted using a primary callus culture of Vitis vinifera L. cvs NegruVartos initiated from leaf fragments of in vitro plantlets and subcultivated on a basal Gamborg- B5 (1968) medium supplemented with 0.1 mg/l NAA (α- naphtalene acetic acid), 0.2
mg/l kinetine, 2 g/l casein hydrolysate, 30 g/l sucrose, 8 g/l agar (Difco).
Within a period of 31 days was monitored the growth response of Vitisvinifera L. cvs.
NegruVartos callus, subcultured on fresh medium each week and colorimetric determination
of total phenolics as simple, rapid and reproducible assay of the whole complex of substances possessing antioxidant activity in order to accesses the potential of thiscallus as in vitro
producer of bioactive substances.
The values of total monomeric anthocyanins confirm that the high accumulation in the
fourth week of the phenolic compounds is mainly represented by the anthocyanins. But in
the same time the values recorded in the last week of cultivation reveal a significant accumulation of polymerized/browning anthocyanins which can suggest that after these four weeks
of callus cultivation could start a phase of development represented by a decrease in anthocyanin accumulation.
Our study revealed that high rates of biomass production don’t have negative effects on
the production of this secondary metabolites, the results obtained being an exception for the
published literature reports as far as secondary metabolism in vitro concerned.
This experiment represents the basis of future researches aiming the optimum developmental stage of Vitis vinifera L. cvs. Negru Vartos callus for the improvement of phenols,
respectively anthocyanins accumulation and for demonstrating the potential of this experimental system for food, pharmaceutical and cosmetic industries.
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HIBRIZI PERSPECTIVI DE SORG ZAHARAT PENTRU OBŢINEREA
PRODUSELOR ALIMENTARE, NUTREŢURILOR ŞI RESURSELOR
BIOENERGETICE
Moraru Gh., Pavlenco V., Voloşciuc L., Todiraş V., Batco M.
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al ASM, Chişinău, Republica
Moldova
Prin metode tradiţionale de ameliorare în Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică sunt creaţi hibrizi de sorg zaharat SAŞM 1 şi SAŞM 2, care conform proprietăţilor lor morfologice şi agronomice: grosimea tulpinii 25 - 30 mm şi înălţimea ei 3,6 -3,9 m,
precum şi dimensiunile majorate ale frunzelor, conţinutul de celuloză 35-38 % şi cantitatea
de zahăr în sucul tulpinii de până la 14 - 16 % etc. sunt asemănători cu trestia de zahăr. Aceşti
hibrizi, începând cu anul 2013 sunt omologaţi în Republica Moldova.
În comparaţie cu trestia de zahăr, perioada de vegetaţie a acestor hibrizi este mai scurtă de 3-4 ori, iar plantele utilizează de 7-8 ori mai eficient umiditatea din sol şi de 2–3 ori
fertilizanţii, tolerează salinizarea solului, nu se atacă de boli şi dăunători, sunt rezistenţi la
polignire în cazuri de vânturi puternice şi îndelungate, precum şi la întârzierea cu recoltarea.
Acesti hibrizi sunt creaţi prin combinări originale de gene, alese în acest scop din formele
parentale, ceea ce asigură manifestarea în generaţia întâi a efectului de heterozis de până la
2–2,5 ori cu formarea biomasei de până la 80-90 t/ha/an în condiţii neirigabile şi de peste
130 – 140 t/ha/an la irigare. Procedeul de obţinere a acestui tip de hibrizi de sorg zaharat este
brevetat de amelioratorul Gh. Moraru.
Din 100 t de biomasă a acestor hibrizi pot fi obţinute: a) la procesarea cu utilizarea liniei
tehnologice de prelucrare a trestiei de zahăr - până la 50-55 t de suc (must) cu conţinutul de
glucide de 14-16% şi 25-30 t de biomasă uscată – bagasă; sau b) la însilozare - furaj cu capacitatea de 19-23 t unităţi nutritive, sau mai mult de 25 mii m³ de biogaz. Prelucrarea sucului
extras din 100 tone de biomasă asigură obţinerea a 4,5-5 t/ha de bioetanol sau 8-10 t/ha de
sirop glucidic, care după calitate este similar cu mierea de albine. Din 30 t de bagasă de sorg
pot fi obţinute 16-18 mii m³ de biogaz sau peleţi pentru a produce 15-17 mii kwh de energie
electrică şi aproximativ aceeaşi cantitate de energie termică. În rezultatul pirogenezei (GL)
biomasei uscate de pe 1 hectar irigabil este posibilă obţinerea până la 11 t de biomotorină
sau 18 t de bioebenzină. Tehnologia obţinerii carburanţilor prin GL este elaborată în Canada,
SUA, Federaţia Rusă şi în alte ţări.
Acest tip de hibrizi pe parcursul unei perioade de vegetaţie absorb din atmosferă până la
55 t CO2, pe când pădurea de foioase pe latitudini temperate - 16-18 t/ha/an. Descompunerea
rădăcinilor (masa uscată ajunge la 14-16 t/ha/an) îmbunătăţeşte fertilitatea solului prin asigurarea bilanţul pozitiv al humusului de până la 1,5 - 2 t/ha/an. Ca şi toate culturile de sorg,
acesti hibrizi se evidenţiază prin rezistenţă sporită la secetă îndelungată (de până la 2-3 săptămîni) şi utilizează mai eficient decât alte culturi resursele climatice: radiaţia solară, bilanţul
de căldură, umiditatea şi fertilitatea solului. În cazul cultivării acestor hibrizi la irigare este
posibilă cultivarea în condiţii de monocultură (sorg după sorg), iar în lipsa irigării este necesară rotaţia culturilor: sorg zaharat– mazăre (alte boboase) - grâu de toamnă – sorg zaharat.
Tehnologia de cultivare a hibrizilor de sorg zaharat este similară celei de cultivare a
porumbului pentru siloz, deoarece semănatul şi îngrijirea plantelor se efectuează cu aceiaşi
complexitate de maşini. Deoarece aceşti hibrizii au tulpini deosebit de înalte şi groase,
recoltarea acestora este posibilă doar cu combinele de tipul companiei germane KRONE–
«BIG X», care au productivitatea de 3800 t de siloz în 11 ore de lucru.
Din biomasa hibrizilor de sorg zaharat de acest morfotip, cultivată în condiţiile diferitor
zone ale RM, au fost obţinute: bioetanol, sirop glucidic alimentar, nutreţuri valoroase şi pelleţi energetici. Actualmente, la unele din produsele enumerate, este elaborată documentaţia
tehnică şi tehnologică, organizată multiplicarea formelor parentale şi producerea industrială
a seminţei de generaţia întâi, inclusiv şi a hibrizilor SAŞM 1 şi SAŞM 2.
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METODE DE PRODUCERE A MATERIALULUI SĂDITOR DE CIMBRU
DE MUNTE (SATUREJA MONTANA L.)
1

Musteaţă G1., Jelezneac Tamara ,1 Timciuc C.1, Vornicu Zina1, Melnic Angela2
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
2
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova

Cimbrul de munte este o specie răspândită în flora spontană a mai multor ţări din
bazinul Mediteran. Pe suprafeţe mici se cultivă ca plantă medicinală şi condimentară în Franţa, Spania, Italia, Serbia,Ukraina şi Republica Moldova.
Având o bogată compoziţie chimică-ulei volatil cu conţinut sporit de timol şi carvacrol,
acizi triterpenici, taninuri 14-18 % la masa uscată, mucilagii,zaharuri, răşini, vitamine B,C,
microelemente, proteine specifice, flavonoide, parafine, etc. planta cimbrului de munte (herba) şi extractele, uleiul volatil sunt larg folosite în medicina tradiţională şi ştiinţifică, în industria alimentară (condiment) şi în producerea articolelor de parfumerie şi cosmetică.
Planta este la început de implementare pe suprafeţe industriale ca plantă aromatică, pentru producerea uleiului volatil şi medicinală, condimentară. În ţara noastră herba de cimbru
de munte este folosită ca componentă în ceaiurile alimentare, inclusiv a celui ”Energizant”producator firma ”Doctor-Farm”SRL. Pentru iniţierea şi lărgirea suprafeţelor acestei specii
este necesar material săditor calitativ şi posibil mai ieftin. În cercetare s-au aflat 3 metode de
producere a lui.
Au fost folosite seminţele şi lăstarii lignificaţi şi verzi de la plantele soiului omologat
Alfa-14. Puieţii şi butaşii din lăstari lignificaţi de 1-3 ani au fost crescuţi în răsadniţe la irigare, iar butaşii din lăstari verzi au fost înrădăcinaţi în tunel de peliculă în seră.
În cercetările de 2 ani s-a constatat, că din seminţele germinabile semănate primăvara
devreme obţinem răsad viabil, 70% din care către sfârşitul perioadei de vegetaţie (în octombrie) s-au obţinut puieţi cu tulpini lignificate 90% din numărul de plante răsădite.
La o recoltă de numai 20 kg/ha seminţe (10 mii tufe) de pe o tufă obţinem peste 900
unităţi de puieţi calitativi cu diametrul la colet 4,7mm, cu talia de 20,8 cm şi lungimea pivotului rădăcinii de 11,1cm.
Lăstarii lignificaţi de 1-3 ani de lungime 8-12 cm se înrădăcinează bine în răsadniţe cu
substrat nutritiv acoperit cu un strat de 4-5 cm de nisip macrogranulat, la irigare gradul de
înrădăcinare a lăstarilor de 1-2 ani depăşeşte 65%. Butaşii vegetativi obţinuţi prin această
metodă au diametrul la colet 6,1mm, talia 18,2cm, lungimea sistemului radicular 13,4 cm.
După indicii morfometrici ei corespund cerinţelor de calitate categoria I-a. De pe o tufă de
cimbru de munte pe rod se pot recolta peste 100 butaşi lignificaţi, din care obţinem 64 butaşi
înrădăcinaţi.
Cimbru de munte se reproduce bine şi prin butăşire în verde. Se iau butaşi din lăstarii
anuali în creştere cu 6-8 perechi de frunze (mai), la care se înlătură partea ierboasă apicală cu
2-3 perechi de frunze. Butaşii din lăstari verzi cu lungimea de 6-8 cm se pun la înrădăcinare
în tuneluri speciale de peliculă unde se menţine umiditatea relativă a aerului apropiată de
100%, se produc şi udări repetate pe zi, lumină slabă dispersă. Partea bazală a butaşilor verzi
puşi la înrădăcinare se întroduce în stratul nutritiv la 1-2 cm. Butaşii verzi peste 10-15 zile
formează rădăcini de 3-4 cm iar către sfârşitul vegetaţiei – butaşi vegetativi cu diametrul la
colet de 5,5 mm, talia 19 cm şi lungimea sistemului radicular de peste 10 cm. De pe o tufă
pe rod se pot recolta peste 200 de butaşi verzi, din care obţinem 120-130 butaşi vegetativi
dezvoltaţi.
Astfel toate cele 3 metode de producere a materialului săditor sunt eficiente, dacă se
respectă tehnologia de producere. Cei mai ieftini ca material săditor sunt puieţii, care au şi
cel mai mare coeficient de reproducere (900). Însă preferabile sunt metedele de producere a
butaşilor vegetativi, care păstrează calităţile productive şi calităţile soiurilor cultivate.
În cazul obţinerii puieţilor din seminţe la cimbru de munte ca plantă alogamă în descendenţă se manifestă o segregare biologică:se ivesc forme care diferă după habitusul tufei şi
productivitate, precum şi epoca de recoltare şi conţinut scăzut de ulei volatil.
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PROCEDEE DE ASANARE A SOIURILOR DE MENTĂ SUPUSE
DEGENERĂRII
Musteaţă Gr., Roşca Nina
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Menta rece (Mentha piperita L.), care se cultiva în Moldova pe suprafeţe industriale de
cca 2000 ha,actualmente se află în mare declin nu numai din cauza posibilităţilor limitate de
a fi amplasate pe terenuri irigabile,dar mai ales din cauza degenerării soiurilor cândva înalt
productive şi calitative. Ca hibrid interspecific steril menta rece se înmulţeşte numai pe cale
vegetativă: prin rizomi, stoloni ori răsad crescut din mugurii nodali ai rizomilor.
Fenomenul de degenerare a plantelor,care se înmulţesc vegetativ este mai detailat studiat la cartof,la care semanifestă prin scăderea progresivă arecoltei (tuberculi, stoloni) în
reproducţiile posterioare până la dispariţia soiurilor cultivate.Acest fenomen a fost depistat
şi descris de noi la mentă,analizând evoluţia de dispariţie a aşa soiuri productive de mentă
ca Lecarstvenaia-1, Zgadca, Zarea, Lubencianca, Cristal. Actualmente este cunoscut, că degenerarea plantelor este provocată de factori ecologici-stresul hidric (seceta îndelungată şi
repetată) şi stresul termic (temperaturile diurne în perioada de creştere intensivă de 30-350C)
şi factori biotici-bolile virotice.
Degenerareala mentă se manifestă prin scăderea habitusului plantelor şi concomitent
a recoltei de materie primă, micşorarea numărului şimasei rizomilor până la neformarea lor,
răsadul tot la mai multe plante devine filiform, slab dezvoltat şi după formarea a 2-3 perechi
de frunze etiolate, se usucă şi planta piere. Fenomenul progresează în timp până la compromiterea deplină a soiului ori provenienţei.
A fost elaborată o metodă de restabilire a vitalităţii şi productivităţii soiurilor de mentă
supuse degenerării. Metoda se bazează pe 2 postulate principiale:
a) degenerarea ecologică este reversibilă spre asanare,dacă plantele posterior se reproduc în condiţiifavorabile, corespunzătoare cerinţelor lor biologice (Vavilov,1986);
b) degenerarea virotică se transmite reproducţiilor posterioare.
Însă chiar şi la plantele infectate meristema mugurilor în creştere precum şi partea
apicală cu creşterea intensivă a lăstarilor anuali sunt libere de viroze (Malinovski, 2010).
Conform acestor postulate metoda elaborată include următoarele procedee:
- selectarea dela plantele mai puţin degenerante a rizomilor mai dezvoltaţi,de la care se
separă segmentul apical de lungimea 6-8 cm;
- creşterea din segmentele de rizomi selectaţi a răsadului cu 5-7 perechi de frunze. De la
răsadul obţinut, mai viguros şi bine dezvoltat, se separă mugurele de la vârf cu prima pereche
de frunze cu un segmentde 1,0 -1,5 cm de tulpină sub frunze.
Aceste segmente apicale de la răsad se pun la înrădăcinare în apă potabilă cu
mineralizarea de până la 1g/l şi pH=6,8-7,2. Partea bazală a segmentelor se cufundă în apă
până la nivelul frunzelor. La temperaturi de 20-250C şi lumină dispersă peste 12-15 zile pe
partea tulpinară a segmentelor se formează radicele de 3-4 cm şi ca regeneranţi se plantează în palete cu substrat nutritiv (turbă+sol humic de pădureşi nisip macrogranulat în raport
1:1:1).În condiţiide asigurare permanentă cu factori de vegetaţie la temperaturi de 15 – 250C
din regeneranţi pe parcursul a 20 – 25 zile posterioare se formează răsad asanat bine dezvoltat
cu 6-7 perechi de frunze şi talia de 10-15 cm. Din paleteel se transplantează în câmp la irigareşi fertilizare – N60 în 2 reprize. Către sfârşitul perioadei de vegetaţie (octombrie) plantele
din răsadul asanat în comparaţie cu cel neasanat formează o masă de rizomi de 4,9 ori mai
mare la soiul Krasnodar-2 şi de 7 ori mai mare la soiulVNIIEMK-20, plantele asanate revin
la habitusul caracteristic iniţial lor. Prin aşa metodă au fost asanate şi soiurile Nistru 310,
Mitcham de SUA (2013), astfel confirmând eficienţa ei.
Având în vedere, că stresurile ecologice sunt frecvente în Moldova asanarea periodică
a soiurilor de mentă în sistemul de producere a materialului săditor este strict necesară pentru
a preveni degenerarea lor.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ TRICHODERMA ДЛЯ
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Пынзару Б., Боубэтрын И., Щербакова Т.
Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ, Кишинэу,
Республика Молдова
В связи с повышением продовольственной значимости экологически безопасных
продуктов питания и кормов, а также увеличивающихся потерь пищевого сырья в
результате заражения патогенными микроорганизмами,актуальность применения
микробиологических препаратов в защите растений постоянно возрастает.
Предлагаемые жидкие формы биологических препаратов Gliocladin-SC на основе
гриба Trichodermaviren Miller, Giddenet Fosterштамм CNMN-FD-13 и TrichoderminSC на основе гриба Trichodermalignorum (Tode) Harz.штамм CNMN-FD-14 обладают
широким спектром антифунгального действия, ингибируют развитие фитопатогенных
грибов Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium sporotrichiella, F.oxysporum, F.solani,
F.gibbosum, Botrytiscinerea, Moniliacinerea, M.fructigena, проявляют стимулирующий
эффект, способствуют повышению урожая культур. Препараты предназначены для
предпосевной обработки семян и по вегетации.
В производственных опытах 2011-2012 гг. в НИИ полевых культур «Селекция»,
г.Бельцы биопрепараты были использованы для предпосевной обработки семян
подсолнечника гибридов НS-9729и НS-9505 (норма расхода 0,5 л/10 л воды/т семян). В
силу сложившихся погодных условий кроме защитного действия, препарат GliocladinSCспособствовал увеличению урожая подсолнечника в 2011 г.на 8,06%, в 2012 г. - на
40,4%. Препарат Trichodermin-SC увеличил урожай в 2011 г на 8,5%, в 2012 – на 60,8%
по сравнению с контролем (необработанные семена). При обработке семян химическим
эталоном Sumilex 50WP прибавка урожая в 2011 г. составила 1,8%, в 2012 - 27,5%.
При обработке семян озимой пшеницы сорта Dumbrăviţa биопрепаратами
происходило увеличение всех показателей, составляющих биологическую
урожайность. Количество колосьев в снопе с 1 м2при обработке препаратом GliocladinSC было больше на 8,6%, при обработке Trichodermin-SC – на 11,8% по сравнению с
контролем. Число зёрен в одном колосе было больше на 10,5% и 9,6% соответственно.
Вес зёрен с одного колоса был больше на 18,5% и 13,4%, масса 1000 зёрен была
больше на 7,3% и 3,6% соответственно, величина собранного урожая при обработке
препаратом Gliocladin-SC была больше на 14,4%,при обработке Trichodermin-SC – на
27,2% по сравнению с контролем. При обработке семян химическим эталоном RoyalFLO 42SL все показатели были ниже.
Тестирование биопрепаратов по защите винограда от серой гнили (патоген
Botrytiscinerea) проводили на сорте Совиньон. При норме расхода10 л/га биологическая
эффективность препарата Gliocladin-SC составила 73,2%, эффективностьTrichoderminаSC была несколько ниже – 66,2%.
В 2013 году проводили тестирование биопрепарата Gliocladin-SC на
сдерживание серой гнили и монилиоза (патоген Moniliacinerea Bon.) на черешне сорта
Крупноплодный. Обилие осадков в мае - начале июня и температуры ниже нормы
вызывали растрескивание плодов, развитие плодовых гнилей и гибели урожая до 5560%. При одной обработке (за 3 недели до сбора урожая) при норме расхода 10л/га
некачественных плодов было 28,3%. При двух обработках (1-я за 3 недели, 2-я за 7
дней до уборки) некачественные плоды составили 4,6% от количества в пробе.
Результаты проведённых испытаний биопрепаратов Gliocladin-SC и TrichoderminSCв борьбе с болезнями растений показали их перспективность для включения в
системы мероприятий по защите сельскохозяйственных культур.
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ЗАЩИТНО-СТИМУЛИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ЭКСТРАКТА
REYNOUTRIASACHALINENSIS (F. SCHMIDT) NAKAI НА КУЛЬТУРЕ
ТОМАТА
Поликсенова В.Д., Сахарчук Т.Н.
Государственный университет, Менск, Беларусь
Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai – это мощное высокое (до 3-4 м)
травянистое растение с ветвистым стеблем и крупными, удлиненно-яйцевидными, до
25-40 см длиной, листьями. В Республике Беларусь рейнутрия сахалинская является
инвазивным растением, в последнее время активно занимающим новые площади
и вытесняющим аборигенные виды растений. Несмотря на негативный аспект ее
распространения по территории страны, особое внимание привлекает возможность
практического использования данного вида, что указано в ряде работ (Daayf F., 1995,
Ingram D.M., 2006, Konstantinidou-Doltsinis S., 2006, Лапунова Т.Н, 2010).В связи с
этим, целью настоящего исследования явилось изучение влияния обработки семян
томата водным экстрактом из листьев R. sachalinensisна онтогенез растений, а также
оценка его эффективности в качестве индуктора устойчивости.
Объектом исследования являлся ранний сорт томата белорусской селекции
Пралеска и водный экстракт из сухих листьев рейнутрии сахалинской. Определяли
влияние предпосевного замачивания экстрактом в течение 8 час.на посевные качества
семян (ГОСТ 12038–84), на рост и развитие сеянцев, рассады и растений открытого
грунта. Оценка степени поражения растений томата фитофторозом в полевых условиях
и серия лабораторных заражений листьев и плодов проведена согласно методическим
рекомендациям. Во всех вариантах опыта растения выращивались по стандартной
технологии в открытом грунте без применения средств защиты растений.
Проведенные исследования показали стимулирующее влияние экстракта R. sachalinensis на один из важнейших показателей качества семян – всхожесть. Так, всходы
всходы семян, обработанных экстрактом, появлялись быстрее, что прослеживается
в динамике:по сравнению с контрольной группой (стандарт и контроль) на 8-й день
взошедших семян оказалось больше на 2,2-8,3 %, на 10-й день – на 3,7-9,8 % и на
12-й день – на 2,7-4,2 %. Отмечено улучшение качества посадочного материала за
счет увеличения на 11,1-23,3 % количества нормально развитых сеянцев.Вместе со
стимулирующим действием экстракта на начальный период роста и развития растений
томата, результаты опытов показали, что предпосевная обработка семян экстарактом R.
sachalinensis угнетает развитие и распространение возбудителя фитофтороза.Так, при
искусственном заражении отделенных листьев, в результате моделирования ситуации
начала заболевания (инфекционная нагрузка 1,5-2,0*104 спор/мл) и его разгара,или
эпифитотии (инфекционная нагрузка 3,0-4,0*104 спор/мл), оказалось, что экстракт
повышает защитные силы растительного организма: листья поражались в среднем на
0,7 балла (начало заболевания) и на 0,3 балла (эпифитотия) слабее, чем в контрольной
группе, на протяжении всего эксперимента. Аналогичная ситуация зафиксирована
и на растениях в открытом грунте. Кроме того, отмечено снижение репродуктивной
способности возбудителя на пораженных листьях при минимальной инфекционной
нагрузке в 6,5 раза и при максимальной инфекционной нагрузке в 1,8 раза, что говорит о
перспективе использования данного экстракта и возможности влиять нараспространение
Phytophthorainfestans (Mont.) de Bary. Эффективность применения экстаракта R. sachalinensis в качестве иммуномодулятора для растений отмечена нами не только на листьях,
но и на плодахкак при искусственном заражении, так и в открытом грунте. Так, степень
поражения плодов на 0,4-0,6 балла ниже, а доля плодов, пораженных фитофторозом, на
4,1-6,0 % меньше по сравнению с контрольной группой.
Таким образом, согласно результатам наших исследований выявлено, что экстракт
R. sachalinensis не только оказывает стимулирующее влияние на ростовые процессы,
но и способствует повышению устойчивости растений томата к фитофторозу.
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PARTICULARITĂŢILE METABOLISMULUI COMPUŞILOR FOSFORICI
LA PLANTELE VITICOLE ÎN FUNCŢIE DE GENEZA LĂSTARILOR
ŞI ACTIVITATEA CENTRELOR DONOR-ACCEPTOR ÎN PERIOADA
PREGĂTIRII CĂTRE IERNARE
Popovici A., Negru P., Şişcanu Gh.
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al ASM, Chişinău, Republica Moldova
În timpul fenofazelor de creştere a strugurilor, maturării boabelor şi perioadei post-recoltă intensitatea acumulării compuşilor fosforici studiaţi (fosfor anorganic, organic, acidosolubil şi macroergic, glucide eterice şi nucleotide), a fost cu mult mai pronunţată în frunzele
lăstarilor principali ai soiului Aligote cu rezistenţă mai înaltă la secetă şi ger comparativ cu a
soiului Cardinal mai slab rezistent.
Frunzele de la baza lăstarilor soiului Aligote s-au deosebit de cele din mijlocul lăstarilor
prin conţinutul mai înalt al fracţiilor fosforice, în deosebi al fosforului macroergic, glucidelor
eterice (de 1,5) şi al nucleotidelor (de 1.7).
Vârful lăstarilor a avut de asemenea un conţinut înalt al celor şase fracţii fosforice
(după cel al frunzelor de la bază). Încât ţesuturile acestei zone a lăstarilor nu sunt cele de
depunere în rezervă a diferitor substanţe, putem presupune că conţinutul înalt al compuşilor fosforici în ţesuturile acestoraprovine din contul unui donor, care nu poate fi altul decât
frunza,iar conul de creştere, bobul şi ţesuturile floemului lăstarilor sunt acceptorul acestui
donor. În perioada etapei post - recoltă, când strugurii ca acceptor lipsesc, iar creşterea vârfurilor lăstarilor e extrem de redusă sau e nulă, acceptorul principal devin ţesuturile lăstarilor
tulpinii şi rădăcinilor.
Prin urmare frunzele din partea bazală a lăstarilor principali prezintă depozitul de acumulare a compuşilor fosforici (urmate de cele din mijlocul acestor lăstari), îndeosebi ai celor
bogaţi în energie cum sunt nucleotidele, fosforul macroergic şi glucidele eterice – compuşi
cu o importanţă majoră în formarea şi manifestarea însuşirilor de rezistenţă ale plantelor la
ger şi iernare.
Conţinutul compuşilor fosforici studiaţi a fost mai înalt în frunzele lăstarilor aderenţi
în raport cu al lăstarilor principali, în deosebi a nucleotidelor, glucidelor eterice şi fosforului
macroergic.
În asemenea situaţie şi rezistenţa acestora la ger ar trebui să fie mai înaltă în comparaţie
cu al lăstarilor principali. Obţinerea unor rezultate pozitive ar da posibilitatea de a folosi
coardele aderente cu scopul ridicării rezistenţei plantelor la ger. După cum se ştie lăstarii
aderenţi îşi încep creşterea mai târziu, deoarece ei se formează în axela frunzelor de pe celelalte categorii de lăstari. Deşi aceşti lăstari înrăutăţesc iluminarea frunzelor din interiorul
coroanei butucilor, iar de unii specialişti au fost catalogaţi drept organe parazitare, care consumă asimilatele mai mult decât sintetizează, cercetările mai recente au pus în evidenţă contribuţia copililor la creşterea în greutate a strugurilor, la sporirea producţiei şi diferenţierea
mugurilor de rod. Sunt şi soiuri cu copili fertili (până la 50%) pe care se pot realiza producţii
suplimentare de struguri (Perla de Csaba , Aligote, Fetească Albă, Alepo şi a.), îndeosebi la
soiurile cu un coeficient redus de fertilitate a ochilor de iarnă. Lăstarii aderenţi (copilii) se
folosesc şi la formarea mai rapidă a coroanei butucilor afectaţi puternic de ger.
Observaţiile efectuate de noi în multiplele expediţii (a comisiilor ministerului agriculturii) de determinare a stării plantaţiilor viticole din Republică, afectate puternic de ger şi a
cercetărilor de pe loturile noastre experimentale, au scos în evidenţă cazuri când ochii lăstarilor aderenţi au o rezistenţă mai înaltă la ger în raport cu a coardelor principale, de asemenea
şi a părţii apicale a lăstarilor în comparaţie cu a ochilor amplasaţi pe partea bazală.
În literatura de specialitate informaţii ce vizează rezistenţa acestor coarde la ger şi includerea lor în tehnologia viticulturii nu am întâlnit. Aceasta este motivaţia necesităţii efectuării acestor investigaţii.
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PHENYLALANINE AMMONIA-LYASE EXPRESSION IN SUNFLOWER
INFECTED WITH DOWNY MILDEW
Port Angela, Nechifor Victoria, Şestacova Tatiana
University of Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova
Phenylalanine ammonia lyase (PAL) (EC 4.3.1.24) is an enzyme involved in the biosynthesis of diferent polyphenol compounds (phenylpropanoids, flavonoids etc.) andlignin in
plants. PAL transcription is induced in response to various factors such as tissue wounding,
pathogenic attack, light, low temperatures etc. Increase in PAL expression observed during
biotic stressis asociated with triggering of defence mechanisms induced during different
types of resistance – specific and systemic acquired resistance (SAR).
The aim of investigation was analysis of PAL expression levels in five sunflower genotypes (two isogenic lines 393A and 393B, parental lines of Drofa F1 combination and Drofa
F1 hybrid) in normal and infected with downy mildew plants grown in field.
Samples were collected in field, frozen in liquid nitrogen and stored at – 80ºC. Total
RNA was isolated using TRI Reagent (Ambion). First-strand cDNA was synthesized with
RevertAid Reverse Transcriptase, random hexamer and oligo-dT18 primers (Fermentas)
according to the manufacturer’s instructions. Expression levels of PAL were estimated by
RT qPCRusing Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (Fermentas) and Real-Time
cycler DT-96 (DNA technology, Russia). The PALspecific primers were designed through
Primer 3 Web v. 3.0.0. soft wareusing Helianthus annuus PAL mRNA sequence [GenBank:
Y12461.1].
Obtained results showed induction of PAL expression in genotypes from Drofa F1 hybrid combination: in weakly infected – Drofa F1 and DrofaRf and susceptible, with higher
levels of infection – Drofa CMS. Thus, 2,75-fold increase of PAL expression was observed in
Drofa F1 medium infected plants, 3,87-fold and 3,73-fold increase in systemic and medium
infected plants of Drofa CMS genotype.
Isogenic lines, mostly, demonstrated decline of expression comparative with control.
Only in plants from both analysed lines with systemic infection, in medium and no infected
parts of weakly infected plants of 393 B line it was approximately equal with control levels.
It was demonstrated that infection with downy mildew had different effects on PAL
expression in isogenic lines and genotypes from DrofaF1 combination.Significant increase in
PAL expression was observed in highly and medium infected plants of Drofa F1 hybrid and
Drofa CMS, which indicates implication of this enzyme in defense responses in advanced
stages of infection.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЬЦЕВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ
ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТИ РЕГЕНЕРАНТОВ ТОМАТА
Салтанович Татиана, Сыромятникова Юлия, Беженарь Валентина
Институт генетики и физиологии растений АНМ, Кишинэу, Республика Молдова
Несмотря на имеющиеся успехи при создании нового селекционного материала с
использованием современных методов селекции и оригинальных биотехнологических
подходов, узким местом остаетсяранняя диагностика устойчивости растений
[Лисовский, Долгушев, 1986; Драгавцев и др., 1995]. В этой связи использования
методов пыльцевого анализа не нарушающих целостности нетрадиционных растений
может быть эффективным приемом тестирования устойчивости ивыявления
селекционно-ценных генотипов. Цель проведенных исследований оценить и
дифференцировать коллекцию регенерантов томата по устойчивости мужского
гаметофита к повышенной температуре. Растения выращивали в полевых условиях по
общепринятой для томатов методике до стадии цветения. Для термообработки пыльцы
использовали 2 температурных режима 280С (контроль) и 450С (опыт) и экспозиции
3 и 6 часов. Затем проводили посев пыльцы и ее последующее культивирование на
искусственной питательной среде. При проведении анализа препаратов определяли
жизнеспособность и устойчивость пыльцы, а также длину и устойчивость пыльцевых
трубок. Обработку полученных результатов осуществляли с использованием пакетов
программ STATGRAFv.5.1 и Excel 2007. В результате проведенных экспериментов
установлены основные источники вариабельности признаков, а также относительные
доли компонентов изменчивости, обусловленных генетическими и средовыми
факторами, как по всему набору генотипов, так и по каждому образцу индивидуально.
Показано, что выявленные различия по жизнеспособности и устойчивости пыльцы
на 74,6 и 93,8% детерминированы достоверным влиянием температурного фактора.
Изменчивость признаков длина и устойчивость пыльцевых трубок также в большей
степени определялись температурным фактором (82,5 и 87,9%), генотип определял 3,7
и 8,6% их вариабельности. Анализ средних значений показателей жизнеспособности
пыльцы на всех изученных фонах, показал, что у четырех регенерантов (№ 46, 47,49,
50, 52 и 55) эти параметры достоверно выше контроля. Кроме того, все указанные
генотипы формировали более длинные пыльцевые трубки, по сравнению с контролем,
что может свидетельствовать об более высокой скорости их роста в условиях высокой
температуры. В тоже время у двух генотипов этот показатель был ниже контрольных
значений. В целом более половины изученных регенерантов обнаружили довольно
высокую терморезистентность, реализовав уровень устойчивости гаметофита 67,282,2%. Максимальными показателями уровня толерантности характеризовались
генотипы № 49, 28, 36, 47 и 52. При проведении экспериментов обнаружены различия
между генотипами по способности поддерживать высокое качество гаметофита при
продолжительном действии температуры. Выделены 2 регенеранта с максимальной
стабильностью показателей гаметофита при 6-часовой обработке пыльцы, у которых
сила влияния фактора в общей структуре изменчивости не превышала 3-3,5%.
Следовательно, при продолжительном действии температуры пыльца этих генотипов
будет высоко жизнеспособной. Исходя из того, что анализируемые образцы были
оценены и отселектированы по признаку холодостойкости, можно предположить,
что они сочетают устойчивость к пониженной и повышенной температуре, а в их
геноме присутствуют генетические факторы, детермирирующие как холодо-, так и
жаростойкость.
Таким образом, проведенная оценка позволила детально охарактеризовать реакцию
регенерантов на действие температуры, провести их дифференциацию и выделить
устойчивые генотипы, которые могут быть рекомендованы для культивирования в условиях
повышенной температуры, а также при подборе родительских пар для гибридизации.
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TESTAREA ŞI CULTIVAREA TOMATELOR SUB INFLUENŢA
PREPARATULUI BIOLOGIC ACTIV „REGLALG”
Sîromeatnicov Iulia, Dascaliuc Al., Cotenco Eugenia, Chirilov Eleonora
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al ASM, Chişinău, Republica Moldova
Utilizarea preparatului REGLALG (diluat cu apă în concentraţie de 0,001%, 0.005%,
0,01% şicu consum total de soluţie - 0,5L/m2) pentru tratarea seminţelor de tomate înainte
de semănat, în fazele de 3-4 frunzea plantelor şi de înflorire al primului, al doilea şi al treilea
racem, a condus la sporirea facultăţii germinative a seminţelor, accelerarea creşterii şi dezvoltării plantelor de tomate la toate fazele de vegetaţie, majorarea recoltei şi îmbunătăţirea
calităţilor marfă ale fructelor de tomate.
Preparatul REGLALG conţine un complex de substanţe biologic active, extrase din
biomasa algei filamentoase verzi Spirogira. Acest complex induce procesele necesare pentru realizarea potențialului genetic al plantelor. Cercetările au fost efectuate în condiţii de
laborator, seră şi câmp pe parcursul a trei ani. Ca obiect de studiu au servit soiurile tomatele
Leana (timpuriu) şi Victorina (tardiv). Înainte de semănat o parte de seminţe a fost umectată
timp de 24 ore în soluţie apoasă de REGLALG, în concentraţiile indicate anterior. Altă parte
de seminţe a fost înmuiată timp de 24 ore în soluţie de Moldstim (cel mai apropiat analog)
în concentraţie de 0,08%. În calitate de martor au servit seminţele înmuiate în apă distilată.
Fiecare variantă a fost realizată în trei repetări. Răsadul de tomate a fost tratatcu soluţiile
testatela faza de 3-4 frunze (0,5L/m2). Plantele au fost tratate la apariţia inflorescenţelor la
primul racem, ulterior la al doilea şi al treilea racem (de 3ori) cu soluţie de REGLALG, Moldstim şi apă distilată.
S-a demonstrat, că prelucrarea înainte de semănat a seminţelor soiului Leana, cu preparatul REGLALG sporeşte, în comparaţie cu martorul, energia germinativă a seminţelor cu
4,9%, germinarea - 3,7%, lungimea rădăcinilor- 18,2%. Prelucrarea răsadului accelerează
apariţia fazelor fenologice de dezvoltare aleplantelor. Răsadul a fost plantat cu 5- 8 zile mai
devreme faţă de martor şi cu 3 zile în comparaţie cuplantele tratate cu Moldstim. Sub influenţa REGLALGULUI numărul de plante standard pentru plantare a fost cu 12,2% mai mare
decât în varianta martor şi cu 8,2% mai mare în comparaţie cu plantele tratate cu soluţie
Moldstim.
Cercetările efectuate cu soiul Victorina au demonstrat, că prelucrarea seminţelor înainte
de semănat cu preparatul REGLALG, majorează viteza de germinare a seminţelor cu 4,4%,
germinarea - 3.4%, lungimea rădăcinilor -6,2%în comparaţie cu martorul. Numărul de plante
standard pentru plantare s-a majorat cu 33,6% faţă de martorşi 10,3% faţă de varianta cu
utilizarea preparatului Moldstim. Procentul deplante standard apte pentru plantare a sporit cu
12,3% comparativ cu martorul şi 11,7% în comparaţie cu varianta de utilizare a preparatului
Moldstim. Plantele soiului Leana prelucrate în timpul înfloririi cu REGLALG au legat fructe
cu 13,1% comparativ cu martorul şi 6,0% faţă de cele tratate cu soluţia Moldstim.
Tratarea cu REGLALG a soiului de tomate Victorina pe parcursul înfloririi sporeşte
legarea fructelor cu 11,2% faţă de varianta martor şi 4,2% faţă de plantele prelucrate cu preparatul Moldstim.
În general prelucrarea inflorescenţelor cu soluţia REGLALG, contribuie la legarea fructelor, accelerarea coacerii, majorarea calităţii fructelor, sporirea productivităţii generale şi
marfă.
Menţionăm, că productivitatea generală la soiul Leana a fost mai mare cu 35,4%
(176,6t/ha), productivitatea marfă fiind cu 41,0% mai mare în comparaţie cu martorul. La soiul Leana, sub influenţa REGLALGULUI, productivitatea generală comparativ cu preparatul
Moldstim a crescut cu 27,4%, iar productivitatea marfă - cu 25,8% faţă de martor.
La soiul Victorina productivitatea generală s-a majorat cu 29,0% şi productivitateamarfă cu 37,9%. Pentru soiul Victorina sub influenţa REGLALGULUI, în comparaţie cu preparatul Moldstim, productivitatea generală a crescut cu 13,2% de, iar marfă - cu 22,0%.
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STUDIUL ACTIVITĂŢII BIOLOGICE STEROIDALE ÎN PRIMELE FAZE
DE VEGETAŢIE LA TOMATE
Sîromeatnicov Iulia, Cotenco Eugenia, Chirilov Eleonora, Vorona Valentina
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al ASM, Chişinău, Republica Moldova
Rezultatele cercetărilor efectuate demonstrează, că prelucrarea seminţelor înainte de
semănat cu preparatul activ biologic Hiosciamozida sporeşte viteza germinativă a seminţelor
la 3 linii de tomate de la 2,0 până la 5,8%, germinarea de la 3,4-4,7%, lungimea rădăcinilor de
la 7,5-51,1% faţă demartor. Prelucrarea răsadului accelerează apariţia fazelor fenologice de
dezvoltare a răsadului. Răsadul prelucrat cu preparatul steroidal Hiosciamozida, a fost apt de
plantare cu 6 zile mai devreme faţă de martor şi cu 3 zile mai devreme decât în varianta prelucrată cu analogul Moldstim. S-a demonstrat, că prelucrarea seminţelor înainte de semănat
cu Hiosciamozida majorează viteza de germinare a seminţelor la soiul Timpuriu-83 cu 5,2%,
germinarea - cu 3,8%, lungimea rădăcinilor - cu 22,2%, comparativ cu martorul. Bioregulatorii steroidali inofensivi sunt compuşi naturali obţinuţi din diferite organe ale plantelor de
cultură (seminţe, fructe, organe subterane) şi dispun de proprietăţi saponinice, ceea ce le face
extrem de importante pentru aceste domenii de activitate aplicativă.
Frecvenţa răsadului standard s-a rezultat cu 14,0% mai mult decât martorul şicu 9,0%
faţă de analogul structural Moldstim. Pentru soiul Fachel viteza de germinare a seminţelor
a sporit cu 4,6% comparativ cu varianta control, germinarea-3,5%, lungimea rădăcinilor cu
15,1%. E necesar de menţionat, că conţinutul componentului steroidal se schimbă semnificativ la faza ontogenezei în dependenţă de viteza de germinare, totuşi fiind specific pentru fiecare genotip individual. Racemul primei inflorescenţe, al doilea şi al treilea a tomatelor s-au
prelucrat cu preparatul Hiosciamozida, cu administrarea concentraţiilor de 0,001%; 0,005%
şi0,01%. Prelucrarea s-a efectuat la marea majoritate a inflorescenţelor în faza corolelor semideschise.De asemenea au fost efectuate două prelucrări suplimentare după apariţia noilor
inflorescenţe la a doilea şi al treilea racem ale plantelor. Ca martor au servit florile I, II-lea
şi al III-lea racem al plantelor, prelucrate cu apă distilată. Pentru obţinerea datelor statisticecomparative, primele trei raceme ale inflorescenţelor de tomate, în timpul înfloririi au fost
prelucrateşi cu soluţiaanalog de Moldstim 0,08%. Pe parcursul investigaţiilor s-a remarcat,
că prelucrarea inflorescenţelor de tomate cu preparatul Hiociamozida la liniile de tomate
incluse în studiu, contribuie la sporirea legării fructelor cu 8,0-22,5% comparativ cu martorul
şi 2,2-6,3% faţă de analogul vegetal Moldstim. În acelaşi timp rezultatele acestui experiment
au confirmat, că pentru soiurile Timpuriu 83 şi Fachel pe parcursul înfloririi, sporeşte legarea
fructelor de tomate cu 22,3% şi 17,3% faţă de varianta control - 20,5% şi 7,3% faţă de analogul său Moldstim.
În baza cercetărilor efectuate s-a stabilit, căprelucrarea inflorescenţelor cu glicozidul
steroidal Hiosciamozida,contribuie la o legare mai bună a fructelor, accelerarea coacerii lor,
majorarea calităţii şi cantităţii lor, ceea ce duce în final, la sporirea productivităţii generale
şi marfă. Prelucrarea organelor generative a (seminţelor, răsadului şi florilor) la liniile de
tomate, permite de a spori productivitatea generală a fructelor de la (14,2până la 20,7%) şi
marfă de la (18,1-35,7%) comparativ cu martorul şi cu 10,3-12,4% faţăde preparatul Moldstim). Prelucrarea organelor generative (seminţelor, răsadului şi a inflorescenţelor) la soiul de
tomate Timpuriu-83 în concentraţia optimală de 0,005% permite de a spori productivitatea
generală a fructelor cu 41% productivitatea marfă fiind 35,4%. Productivitatea generală la
soiul Timpuriu 83 a fost mai mare cu 33,8%, productivitatea marfă -31,5% faţă de analogul
biologic activ inofensiv Moldstim. Productivitatea generală pentru soiul Fachel a alcătuit
29% - marfă 37,9% în comparaţie cu martorul, generală 26,0% şi marfă de 26,8%, faţă de
preparatul biologic activ Moldstim.
De menţionat, că utilizarea preparatului vegetal steroidal Hyosciamozida, a permis
majorarea numărului de flori, fructe pe primele trei ciorchine, majorarea productivităţii şi
calităţii fructelor. Pentru toate variantele experimentale luate în studiu cea mai efectivă concentraţie este 0,005%.
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REACŢIA UNOR GENOTIPURI DE TRITICUMAESTIVUM L. LA
FILTRATELE DE CULTURĂ HELMINTHOSPORIUM AVENAE
Saşco Elena, Lupaşcu Galina
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Abordarea metodologică complexă de testarea rezistenţei grâului de toamnă la filtratele
de cultură (FC) Helminthosporium avenae are la bază existenţa unor relaţii pozitive între
rezistenţa sau toleranţa plantelor integre in vivo şi a explantelor de grâu in vitro la metaboliţii
toxici ai patogenilor. Explantele frecvent utilizate la culturile păioase, sunt embrionii imaturi şi anterele. Embrionii maturi prezintă vitrocultura cu capacităţi morfogenetice avansate,
nelimitată de timp şi, deci, mai avantajoasă.Scopul cercetărilor a constituit stabilirea reacţiei
genotipurilor de grâu la diferite tulpini H. avenae în vitrocultura embrionilor maturi, la suplimentarea mediului nutritiv cu FC ale patogenului. Au fost investigate genotipurile de grâu
comun de toamnă: BŢ 16-04, L 101, L Mirgorodschi 27/Odeschi 162, Moldova 5, Moldova
79, Apache, Donskoipolukarlic, Odeschi 267 şi liniilenou create în laborator – L 64, L 67, L
80, L 86. Filtratele de culturăa 3 tulpini H.avenae (537, 570, 573) au fost suplimentate în concentraţiile 20, 30 şi 40% de volum în mediul Murashige-Scoog (MS). Prepararea implantului
iniţial a constat în aseptizarea şi pregerminaţia seminţelor. Excizia şi inocularea implantului
pe mediul MS s-au efectuat conform metodelor standard pentru cultura embrionilor maturi.
În varianta martor, capacitatea de calusare a embrionilor maturia prezentat valori medii
şi avansate: 88,5±2,7;94,1±3,0; 57,9±4,8; 57,4±4,9; 63,0±4,3; 58,7±2,1; 90,2±0,8; 94,6±2,8;
86,9±2,5; 84,2±3,8; 74,2±0,8; 81,1±4,7%, respectiv, genotipurilor Apache, BŢ-16, Donskoi
polukarlic, L 101, L 64, L 67, L 80, L 86, L Mirgorodschi 27/Odeschi 162, Moldova 5, Moldova 79, Odeschi 267. Nivelul de calusare a epicotiluluişi radiculei embrionului a înregistrat
valori în limitele 32,7 … 89,2% şi 35,0 … 94,1%, respectiv. Clusterele cu valori avansate
au inclus genotipurile Apache, BŢ-16, L 86 în cazul calusării epicotilului;Apache, BŢ-16, L
80, L 86, L Mirgorodschi 27/Odeschi 162, Moldova 5, Odeschi 267 – radiculei. Epicotilul a
manifestat capacitate inferioară de calusare comparativ cu radicula,raportul acesteia variind
în limitele 0,41 … 0,88. Valori maxime ale raportului: 1,02; 1,18 şi 1,28 au prezentat genotipurile cu tulpină înaltă – Moldova 79, L 86 şi L 101, respectiv. Creşterea directă a embrionilor în varianta martor a variat între 13,5 şi 45,4%, aceasta nefiind manifestată la genotipurile
Donskoi polukarlic, L 67 şi Moldova 79.
Metaboliţii H. avenae, în dependenţă de tulpina patogenă şi concentraţia FC au produs
calusare la nivelul martorului, sau stimulare/inhibare.Capacitate de calusare avansată a embrionilor la FC (20-40%) H. avenae-537 au prezentat genotipurile Donskoi polukarlic, L Mirgorodschi 27/Odeschi 162, Moldova 5, manifestând astfel rezistenţă superioară. Pentru FC
(20-40%) ale tulpinilor 570 şi 573, rezistenţă au prezentat L 101, L 80, L 86, Moldova 79 şi
Odeschi 267, respectiv.Pentru genotipurile Apache, BŢ-16, L Mirgorodschi 27/Odeschi 162,
Moldova 5 calusarea a fost redusă cu mai mult de 25%. Fitotoxicitate avansată au manifestat
concentraţiileFC de 40% ale tulpinilor 537, 570 şi 573. FC H. avenae 573 a exercitat patogenitate superioară. La acţiunea metaboliţilor H. avenae calusogeneza de origine epicotilară
a fost la nivelul martorului pentru L 101, L 64, L 67, L 80, L Mirgorodschi 27/Odeschi 162
şi Odeschi 267, iar în cazul calusării de origine radiculară – pentru L 101, L 86 şi Moldova
79. Metaboliţii tulpinii 570 ausporit calusarea epicotilului la BŢ-16, Donskoi polukarlic, L
86, Moldova 5, Moldova 79; FC 573 – calusarea radiculei la L 64, L 67, L 80, Odeschi 267.
Genotipurile L 101, L 80 şi Moldova 5 au manifestat creştere directă a embrionilor la nivelul
martorului, iar la alte 9 genotipuri – metaboliţii H. avenae au sporit nivelul acesteia.
Variabilitatea înaltă a caracterelor de calusare şi creştere directă, diversificarea calusării
epicotilului şi radiculei aupermis selectarea genotipurilor contrastante pentru ulterioarele cercetări ale controlului genetic al rezistenţei grâului la H. avenae în condiţii in vitro.
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REACŢIA IN VITRO A UNOR GENOTIPURI DE TRITICUM AESTIVUM L.
LA METABOLIŢII FUSARIUM SPP.
Saşco Elena, Lupaşcu Galina, Buiucli P., Gore A., Veveriţă Efimia
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AȘM, Chişinău, Republica Moldova
Cercetările precedente au atestat existenţa similitudinilor de comportament a genotipurilor de grâu comun de toamnă la acţiunea metaboliţilor Fusarium spp. pentru caracterele de
calusare a embrionilor maturi şi de creştere a plantulelor integre. Este cert rolul genotipului
de grâu în manifestarea reacţiei la patogenii Fusarium spp. Totodată, disponibilitatea embrionilor pentru calusare poate fi limitată de factorii de mediu nefavorabil. În studiul curent au fost
investigate seminţele de grâu din parcelele experimentale ale autorilor (SA) şi din cele de bază
(B) a soiurilor omologate – Moldova 5 şi Moldova 11, cultivate în condiţii de tehnologii diferite. În calitate de factor selectiv au fost utilizate filtratele de cultură (FC) ale agenţilor cauzali ai
putrezirii radiculare – F. oxysporum var. orthoceras (tulpinile 49, 71, 81); F. oxysporum-4 şi F.
avenaceum var. herbarum. FC au fost suplimentate în concentraţiile 20, 30, 40, 50% şi 25, 50,
100%, respectiv, în mediul Murashige-Skoog (MS) şi în cel de creştere a plantulelor. Lungimea
rădăciniţei şi tulpiniţei în varianta martor a prezentat valorile: 104,9±2,5; 116,0±3,0; 113,8±3,4;
114,5±2,6 mm şi 56,9±1,0; 64,8±1,7; 58,8±1,9; 59,7±2,0 mm, respectiv, pentru soiurile Moldova 5 (SA şi B) şi Moldova 11 (SA şi B). Deosebire a creşterii fiind manifestată pentru rădăciniţă
şi tulpiniţă doar la genotipul Moldova 5. Sub acţiunea FC lungimea rădăciniţei şi tulpiniţei a
fost la nivelul martorului sau reprimată. Inhibiţie pronunţată a exercitat FC F. oxysporum var.
orthoceras-49 pentru rădăciniţă şi F. oxysporum -4 pentru rădăciniţă şi tulpiniţă la genotipul
Moldova 5. Soiul Moldova 11-SA a suportat reprimare pronunţată la acţiunea FC F. oxysporum var. orthoceras (49 şi 71) doar pentru rădăciniţă, soiul Moldova 11-B prezentând astfel
rezistenţă avansată. Dendrograma de repartiţie a FC Fusarium spp. în baza creşterii rădăciniţei,
tulpiniţei şi masei uscate a plantulelor a evidenţiat specificitate genotipică şi de organ în interrelaţiile fitopatosistemului. Inhibiţie mai puternică a rădăciniţei au produs FC F. oxysporum var.
orthoceras (49 şi 71), sensibil fiind soiul Moldova 11 SA. În cazul tulpiniţei – FC F. oxysporum
var. orthoceras-71 şi F. oxysporum-4, sensibil fiind soiul Moldova 5 (SA şi B). Prin analiză
varianţei s-a constatat rolul preponderent al genotipului de grâu (26,0 şi 54,4%), fiind urmat de
tulpina patogenă (23,4 şi 14,8%), respectiv, în reacţia rădăciniţei şi tulpiniţei.
Capacitate de calusare şi creştere directă în cultura embrionilor maturi a variat în limitele: 53,1±2,1 şi 41,0±1,0%; 53,1±1,6 şi 41,3±2,8%; 46,2±3,8 şi 52,2±0,1%; 43,9±0,6 şi
48,3±3,0%, respectiv, pentru soiurile Moldova 5 şi Moldova 11 (SA şi B). Deosebire veridică atestă creşterea directă a embrionilor SA şi B la genotipul Moldova 11. FC au exercitat
reprimare a calusogenezei de diferită intensitate, îndeosebi pentru SA. Reprimare puternică
a potenţialului de calusare (de mai mult de 80% din martor) au produs FC F. oxysporum-4
(40 şi 50%) pentru soiul Moldova 5-SA; FC F. oxysporumvar. orthoceras-49 (40 şi 50%) şi
F. avenaceum var. herbarum (50%) – pentru soiul Moldova 11-SA. La soiul Moldova 11-B
predomină potenţial sporit de calusogeneză (104,3-58,6% din martor). Diminuare a creşterii
directe au produs FC (20-50%): F. oxysporumvar. orthoceras-81, pentru Moldova 11 (SA şi
B), F. oxysporumvar. orthoceras-49 – Moldova 11-SA, F. avenaceum var. herbarum – Moldova 5-SA. Soiul Moldova 5-B a suportat, cu unele abateri, doar stimulare a creşterii directe.
Dendrograma de repartiţie a FC Fusarium spp. în baza variaţiei caracterului de calusare a
evidenţiat mai patogene FC F. oxysporum-4 pentru soiul Moldova 5-SA, F. oxysporum var.
orthoceras -49 – pentru SA Moldova 5 şi Moldova 11.
Genotipurile de grâu au prezentat potenţial diferit de creştere a rădăciniţei şi tulpiniţei
pentru soiul Moldova 5 (SA şi B) şi similar – pentru Moldova 11 (SA şi B). Varianţa creşterii
la acţiunea FC fiind determinată cu pondere înaltă de genotip şi tulpina patogenă. În cultura
in vitro embrionii maturi au manifestat potenţial echivalent de calusare şi pretabilitate medie.
Calusogeneza este influenţată semnificativ de factorii de concentraţie a FC şi genotip de grâu,
creşterea directă – de factorii genotip de grâu, apoi de concentraţia FC. Caracterul de calusare, avansat la soiurile Moldova 5-B şi Moldova 11-B, le atestă mai rezistente în raport cu SA.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ О2 И СО2 НА
НАКОПЛЕНИЕ АЦЕТАЛЬДЕГИДА И СПИРТА В ПЛОДАХ ЯБЛОНИ В
ПЕРИОД ХРАНЕНИЯ
Светличенко Валентина, Бужоряну Н.
Институт генетики и физиологии растений АНМ, Кишинэу, Республика Молдова
Послеуборочное созревание плодов сопровождается снижением кислотности в
их тканях и усиливанием декарбоксилирования яблочной кислоты, катализируемое
малатдегидрогеназой, с последующим накоплением продуктов неполного окисления
-спирта и ацетальдегида. Избыток данных веществ в условиях хранения регулируемой
газовой среды (РГС), проявляется при использовании концентраций газовых смесей
неоптимальных для хранения изучаемых сортов. При высоком содержанииэтилового
спирта и ацетальдегида плоды поражаются физиологическими заболеваниями и
сокращается срок их хранения.
В связи с этим, задачей исследований являлось определить степень влияния
различных концентраций О2 и СО2 в условиях регулируемой газовой среды на процессы
накопления в тканях плодовэтилового спирта и ацетальдегида.
Объектами исследования являлись новые для республики Молдова зимние сорта
яблок: Браебурн, Дженерос, Голден Резистент, Фуджи Кику, Гренни Смит, Гала, Голден
Рейнджерс, Канада Ренет Бланк. Плоды яблони хранились при температуре +3˚С,
относительной влажности воздуха 90% и в четырех газовых смесях: 5%СО2+3%О2;
3%СО2+5%О2; 2%СО2+4%О2; 3%СО2+3%О2. Срок хранения плодов составил 180
дней. Контрольные образцы хранились в обычных условиях при той же температуре и
относительной влажности воздуха.
При снятии яблок с хранения, анализ исследований показал, что накопление
спирта и ацетальдегидависследуемых плодах зависело от влияния концентраций в
газовых средах О2 и СО2, а также, от биологических особенностей сорта. В результате
процесса исследований были выявлены сорта яблок, которые являлись в большей
степени восприимчивыми к накоплению данных веществ. Так, по накоплению
этилового спирта выделялись следующие сорта яблок: Канада Ренет Бланк- 28,41
мкл/мл;Браебурн-19,53мкл/мл; Фуджи Кику-17,75мкл/мл; Дженерос- 17,64 мкл/
мл, апо количеству ацетальдегида самое высокое содержание определено в плодах
сортов:Фуджи Кику-8,87 мкл/мл; Дженерос-6,43 мкл/мл; Браебурн-5,45 мкл/мл;
Гренни Смит -4,0 мкл/мл.
В зависимости от содержания в опытных плодах этилового спирта и ацетальдегида,
были определены оптимальные концентрации газовых смесей. А именно для плодов
сорта Фуджи Кику -3%СО2+ 3%О2и 5%СО2+ 3%О2; для плодов сорта Гала, Голден
Рейнджерс и Голден Резистент -5%СО2+ 3%О2; для плодов сорта Гренни Смит,
Дженерос и Канада Ренет Бланк-3%СО2+ 3%О2, для плодов сорта Браебурн - 2% СО2+
4% О2.
Таким образом, для успешного хранения плодов в условиях регулируемой
газовой среды (РГС), необходимо точно определить оптимальную концентрацию О2 и
СО2 для каждого сорта в отдельности, с целью предотвращения поражения продукции
физиологическими расстройствами, вызванными повышенным содержанием спирта и
ацетальдегида.
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ВЛИЯНИЕ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩЕГО СОСТАВА «PELECOL» НА
РАСХОДОВАНИЕ КРАХМАЛА В ПЛОДАХ ЯБЛОНИ ПРИ ХРАНЕНИИ
Светличенко Валентина, Бужоряну Н., Колесникова Людмила, Маринеску Марина
Институт генетики и физиологии растений АНМ, Кишинэу, Республика Молдова
Основным запасным компонентом в клетках основной паренхимы плодов
яблони является высокомолекулярный полисахарид крахмал. Наиболее значительное
содержание этого вещества зафиксировано в незрелых плодах. При созревании
плодов, крахмал гидролизуется, за счет данного процесса увеличивается количество
сахарозы. Темпы расходования крахмала зависят от интенсивности дыхания плодов.
Условия хранения плодов в регулируемой газовой среде способствуют снижению
интенсивности дыхания, тем самым, замедляя процесс созревания плодов.
Задача исследования заключалась в определении влияния обработки плодов
пленкообразующим составом «Pelecol»на замедление темпов расходования крахмала
при длительном хранении.Объектами исследований служили плоды яблони зимних
сортов: Айдаред, Голденспур и Мантуанское. Перед закладкой на хранение, плоды
погружали в 0,5 и 1,0%-ный раствор пленкообразующего состава «Pellcol», в результате
чегона поверхности эпидермиса плодов образовывалась пленка толщиной 35…45
мкм. Плоды укладывали в деревянные ящики и хранили в холодильной камере при
температуре +1˚С и относительной влажности воздуха 85-90%.
Анализ показал, что в опытных образцах, в зависимости от используемой
концентрации пленкообразующего состава «Pellcol» в конце хранения сохранилось
большее количество крахмала по сравнению с контрольным вариантом. Так у
плодов сорта Айдаред в подзоне округлых клеток, в контрольном варианте крахмал
отсутствовал, а в обработанных плодах на срезах содержалось до 2 крахмальных зерен
в клетке. В плодах сорта Голденспур, в контроле встречались единичныекрахмальные
зерна, а в плодах с пленкообразующим покрытием с концентрацией состава 1,0% на
срезах наблюдалось до 6 крахмальных зерен в клетке. Аналогичные результаты были
получены у плодов сорта Мантуанское: в контрольном варианте крахмал отсутствовал,
а в плодах с обработкой содержалось до 3 крахмальных зерен на срезе. У всех сортов
наибольшие потери крахмала имели место в подзоне радиально-удлиненных клеток, т.е.
расходование его происходило центробежно. В клетках контрольных плодов крахмал
через 150 дней расходовался полностью и на срезах встречались единичные, пустые
оболочки. В клетках обработанных плодов крахмал сохранялся в большем количестве.
Так, у сорта Айдаред, в зависимости от используемой концентрации состава «Pellcol»,
в конце хранениясредний объем крахмала в клетке составил 360,53-1802,66 мкм3, у
плодов сорта Голденспур- 120,61-241,27 мкм3, а у сорта Мантуанское- 961,42-721,06
мкм3.Такие заметные количественные различия в содержании запасного полисахарида,
каковым является крахмал, могут свидетельствовать о разных сроках наступления
процессов деструкции, характерных для длительного хранения.
Отмечены сортовые различия по содержанию крахмала в клетках перикарпия,
как по количеству крахмальных зерен, так и по среднему объему крахмала в клетке.
Средний размер крахмальных зерен несколько отличался по подзонам – самые мелкие
в клетках гиподермы, значительно крупнее во II и III подзонах.
Выявлено, что экологически-безопасный состав «Pellcol» влияет на характер
и динамику структурных изменений в плодах яблони при длительном хранении. В
результате замедления интенсивности дыхания в обработанных плодах в процессе
хранения наблюдалось снижение расхода крахмала по сравнению с контрольными
плодами. Более эффективным был состав с концентрацией 1,0 %, обеспечивающий
большую сохранность амилокомплекса.
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PREPARATE NOI BIORAŢIONALE PENTRU AGRICULTURA
ECOLOGICĂ
Todiraş V., Tretiacova Tatiana
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM, Chişinău,
Republica Moldova
Agricultura ecologică promovează sisteme de producţie durabile, diversificate şi echilibrate, în vederea prevenirii poluării recoltei şi mediului. Conceptul modern al agriculturii
ecologice este îndreptat spre utilizarea produselor inofensive de protecție a plantelor. Drept
rezultat al cercetărilor noastre au fost elaborate trei preparate noi: Pelecol EO, Funecol SL şi
Recol SL. Preparatele sunt ecologic inofensive, deoarece sunt obţinute în baza extractelor din
plante şi esterilor acizilor graşi ai uleiurilor vegetale.
Scopul cercetărilor noastre a fost stabilirea eficacităţii preparatelor Pelecol EO, Funecol
SL şi Recol SL în combaterea bolilor şi dăunătorilor atât în câmp deschis - la măr, viţa de vie,
cât şi în spaţiu protejat - la tomate, pepene galben şi castraveţi.
Studiile de evaluare a eficacităţii preparatelor încombaterea bolilor și dăunătorilor au
fost efectuateîn perioada anilor 2009-2012.În seră la tomate pentru combaterea pătării negre
(Alternaria solani) a fost utilizat fungicidul Funecol SL. Eficacitatea biologică în doza 4.0 l/
ha a fost 85.73%, în varianta cu preparatul etalon Cuproxat SC (3.0 l/ha) - 86.42%. Frecvenţa
de atac şi gradul de răspândire a bolii la variante au fost la nivelul etalonului şi de 3-5 ori
mai reduse comparativ cu martorul. În combaterea manei (Plasmopara viticola) la viţa de vie
eficacitatea preparatului Funecol SL în doza 4.0 l/ha administrată pe frunze a fost de 81.8%
și respectiv ciorchini de struguri –97.3%, iar a etalonului –80.0% și 79.99%, respectiv. În
combaterea rapănului la măr(Venturia inaequalis) eficacitatea biologică a preparatului Funecol SL a fost mai înaltă în doza 4.0 l/ha -83.8% (pe frunze) și 81.4%. (pe fructe). Frecvenţa
de atac pe frunze a fost 16.1% și pe fructe - 10.6%. În varianta martor frecvenţa de atac a
constituit 80.2% (frunze) şi 44.5% (fructe).
Eficacitatea biologică a insecto-acaricidului Pelecol EO în combaterea musculiţei albe
de seră (Trialeurodes vaporariorum) la castraveţi la a 7-a zi după tratare a fost: Pelecol EO
în doza 8.0 l/ha – 75.25%; Pelecol EO în doza 10 l/ha – 78.44%; etalon (Arrivo 250 EC) –
79.62%. La tomate eficacitatea biologică a preparatului în combaterea imago a musculiţei
albe după 7 zile a fost: Pelecol EO în doza 8,0 l/ha - 79.5%, Pelecol EO în doza 10.0 l/
ha - 90.4%, etalon (Arrivo 250 EC) – 88.2.%. S-a stabilit că eficacitatea produsului Pelecol
EO, în mare măsură, depinde de calitatea tratamentului. În combaterea acarianului comun
(Tetranychus urticae) preparatul Pelecol EO a fost eficace în ambele doze testate. La a 7-a zi
eficacitatea a fost următoarea: în doza 8.0 l/ha – 80.8%, în doza 10.0 l/ha – 87.1%, aceasta
fiind la nivelul de etalon.
Preparatul Recol SL a fost testat în combaterea făinării la viţa de vie, castraveţi şi pepene galben. La viţa de vie preparatul în doza 8.0 l/ha a manifestat eficacitatea egală cu 81.78%,
la etalon – 82.83%. La castraveţi eficacitatea biologică a preparatului Recol SL în doza 8.0 l/
ha a fost 76.6%, la etalon - 70.0%. Nivelul de răspândire a bolii la varianta martor a fost egal
cu 22.5%, la etalon (Topas 100 EC) - 6.5%, iar la Recol SL în doza 8.0 l/ha – 4.8%, la pepene
galben eficacitatea biologică a produsului Recol SL în combaterea făinării (Sphaerotheca
fuliginea) a fost înaltă în doza 8.0 l/ha – 88.1%, etalon - 77.2 %. Nivelul de răspândire a bolii
a fost la martor – 27.3%, la etalon - 7.8%, iar la Recol SL în doza 8.0 l/ha – 6.4%.
Funecol SL, Pelecol EO şi Recol SL sunt preparate bioraţionale, ecologic inofensive şi
pot fi aplicate atât în câmp deschis, cât şi în spaţiu protejat. Eficacitatea biologică a prepratelor
este la nivelul analogilor chimici. Mecanismul fizic de acţiune a preparatului Pelecol EO exclude posibilitatea dezvoltării rezistenţei la organismele dăunătoare. Preparatele Funecol SL,
Pelecol EO şi Recol SL menite pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la culturile agricole
sunt uşor degradabile şi corespund cerinţelor agriculturii ecologice. Aplicarea acestor preparate
bioraţionale permite micşorarea utilizării pesticidelor şi reducerea poluării mediului ambiant.
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INFLUENŢA GLICOZIDELOR ASUPRA ENERGIEI GERMINATIVE A
SEMINŢELOR DE CASTRAVEŢI
Vasilachi Iulia., Botnari V.,Chintea P.
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Seminţele de castraveţi îşi păstrează capacitateade germinaţie pe parcursul a 4-5 ani de
la recoltare. În rezultatul perioadei îndelungate de păstrare, germinarea seminţelorse reduce
considerabil sau chiar imposibilă fără utilizarea unui tratament special. Una din metodele utilizate pentru sporirea energiei germinative este tratarea seminţelor cu regulatorii de creştere
de origine vegetală.
Este cunoscut faptul că regulatorii de creştere de natură exogenă îşi manifestă acţiunea
sa prin schimbarea nivelului endogen al hormonilor naturali deja existenţi în plantă, modificând în aşa fel creşterea şi dezvoltarea dirijată a plantelor. Studierea acţiunilor biologice ale
acestor compuşi naturali se bazează pe cunoaşterea activităţilor fiziologice, în dependenţă de
structura chimică, concentraţie şi metodele de aplicare.
Ca obiect de studiu au servit seminţele de castraveţi cu durată lungă de păstrare al
hibridului Rodnicioc, energia germinativă a constituit 49%. În scopul majorării germinaţiei,
seminţele de castraveţi au fost tratate cu soluţiile apoase de glicozide – pavstim, extras din
planta medicinală Digitalis purpurea, ecostim, obţinut din seminţele de Solánum lycopersicum Mill. şi scrofulariozid, obţinut prin extracţie din planta Scrophularia nodosa L. Extracţia
a fost realizată cu ajutorul alcoolului.
Seminţele de castraveţi au fost înmuiate în soluţiile apoase ale glicozidelor respective
în concentraţii de 0,001%, 0,005% şi 0,01% timp de 24 de ore. Efectul stimulativ al preparatelor asupra seminţelor de castraveţi a fost evaluat în condiţii de laborator în termostat, la
temperatura de 23-250С. În calitate de martor au servit seminţele înmuiate în apă distilată.
Fiecare variantă a fost efectuată în 4 repetiţii.
Datele obţinute au arătat că soluţiile glicozidice studiate stimulează procesele fiziologice primare ale seminţelor de castraveţi şi anume energia de creştere şi germinaţia. Totodată
acestea influenţează asupra dezvoltării rădăcinuţelor. Rezultate mai sporite au fost obţinute
în varianta la care seminţele au fost tratate cu soluţia apoasă de scrofulariozid în concentraţie
de 0,05%. Energia de creştere a seminţelor în această variantă a constituit 66,8%, ceea ce
depăşeşte cu 18,3% rezultatele obţinute în varianta la care seminţele au fost înmuiate în apă
distilată. O eficacitate analogică s-a obţinut la tratarea seminţelor de castravete cu glicozidele
pavstim şi ecostim în concentraţie de 0,001%. Valorile energiei de creştere a seminţelor tratate cu glicozidele respective au fost cu 17,8% şi 16,5% mai înalte în comparaţie cu martorul.
La seminţele tratate cu glicozide a fost stabilit efectul stimulativ asupra lungimii rădăcinuţelor la plantulele de castraveţi. În varianta la care s-a utilizat scrofulariozidul în concentraţie de 0,05%, lungimea medie a rădăcinuţelor a constituit 6,9 cm, ceea ce depăşeşte cu
18,5% varianta de control. O acţiune comparativ mai redusă au avut tratamentele cu preparatele pavstim şi ecostim în aceeaşi concentraţie. În aceste variante lungimea rădăcinuţelor a
constituit respectiv 5,7 cm şi 6,0 cm.
Rezultatele obţinute permit să concluzionăm că tratarea seminţelor de castraveţi înainte
de semănat cu bioregulatorii scrofulariozid în concentraţie de 0,05%, precum şi pavstim şi
ecostim în concentraţii de 0,001% sporeşte semnificativ energia de creştere a seminţelor şi
dezvoltarea rădăcinilor, factor important la utilizarea seminţelor de castraveţi după o perioadă îndelungată de păstrareşi germinaţia redusă.
Tratarea seminţelor asigură în continuare încolţirea simultană şi uniformă, care va conduce ulterior la sporirea recoltei şi calităţii producţiei. Totodată, datorită faptului că glicozida
scrofulariozid este obţinut din planta spontană uşor accesibilă, utilizarea acestea este mult
mai rentabilă decât a celor obţinute din seminţele de tomate şi ardei mult mai costisitoare.
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INFLUENCE OF TRACE ELEMENTS AND MICROORGANISMSON THE
GRAPESEED GERMINATION AND GROWTH OF CUTTINGS
Veliksar Sofia, Lemanova Natalia,Toma S., Birsa Elena
Institute of Genetics and Plant Physiology, Moldovan Acad. Sci., Chişinău,
Republic of Moldova
Restoration and further development of viticulture - one of the main directions of the
Moldovan agriculture - is impossible without vineyard reestablishment, production of quality
seedlings of highly productive varieties, resistant to adverse environmental conditions. Current technologies for producing vine planting material should be supplemented with new
methods in order to achieve significant improvement of quality and quantity of planting material. A promising direction in the improvement of existing technology in viticulture and
seedlings production is the application of trace elements and biotechnological products, particularly for vine reproduction from seeds (in the case of breeding new hybrid varieties). Vine
seeds have low germination energy, such as some species of trees and shrubs. To increase
seeds germination energy and growth potential, special techniques of seeds preparation are
used, such as seeds soaking in water, stratification and destruction of dense membranes,
soaking in solutions of trace elements at room temperature for 12-24 hours. Plants grown
from seeds are characterized by fast growth and higher resistance to diseases and pests. A
promising direction in the improvement of existing technology in viticulture and seedlings
production is the application of microelements and biotechnological products complex. The
goal of the present research is to elucidate the role of complex of trace elements Microcom-V
and metabolites of microorganisms on the vine seeds germination and production of qualitative seedling.
Researches were conducted in the 2010-2011 under controlled conditionsand production
ones. The infection of seeds with bacteria using microorganisms suspensions of Pseudomonas
fluorescens (seeds obtained from crossings) and Azotobacter chroococcum (seeds of standard
varieties), during seeds sowing contributes toward an effective grape seeds germination and
intensive seedlings growth compared to control. Saprophytic microorganisms have a positive
impact on the formation and development of young grape plants, the common application
of microorganisms and trace elements is beneficial for seedlings. Of major importance are
the results referring to the role of microbial preparations and trace elements in the process of
obtaining grape hybrid seedlings, because these seeds germination is very low. Experimental
material shows an increase in energy of germination of seeds treated with aqueous solutions
of Azotobacter chroococcum strains and with Rizobium radiobacter. The mechanism of the
positive action of microorganisms on seeds germination, growth and development of rooted
seedlings possible, is related to the increased permeability of membranes or accumulation
of biologically active microbial metabolites. The main indicators of seedlings quality are
growth and maturation of annual shoots. We have examined the effect of microorganisms
and microelements complex on seedlings growth under both controlled conditions and nursery conditions. The data analysis of seedlings grown in the nursery shows that almost in all
variants of microorganisms and trace elements treatment the most intensive growth of shoots
was noted for seedlings of cultivar Prezentabel’nyi compared to control. The average length
of shoots per plant in the control variant was 39,9 cm by the end of the vegetation. Plants foliar fertilization with trace elements complex Microcom-Venhancesplant growth, especially
on the background of microorganisms’ suspensions incorporation in soil. In this case more
effective is smaller dose of Microcom – 0, 5.
Thus, the optimal combinations of Microcom-V with different derivatives of microorganisms obviously improve grape seeds germination, growth and development of seedlings
and cuttings. Application of microorganisms commonly with complex of trace elements Microcom-V is an opportunity to decrease the amount of used micro fertilizers.
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REALIZĂRI BIOTEHNOLOGICE ÎN PROTECŢIA PLANTELOR
Voloşciuc L.
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM, Chişinău,
Republica Moldova
Realizările şi perspectivele biotehnologiei sunt determinate de relaţiile dintre sfera ştiinţifică şi cea practică.Punctele de tangenţă dintre biotehnologie şi agricultură, ramura principală a Republicii Moldova, sunt foartevariate, printre care un loc deosebit revine problemelor
producerii şi aplicării produselor biotehnologice în protecţia plantelor de boli, dăunători şi
buruieni.
Realizările Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM sunt
orientate la obţinerea a 3 grupe de mijloace biotehnologice:
• elaborări biotehnologice, care conţin in calitate de component activ diverse organisme
vii: preparate bacteriene, viraleşi fungice, precum şi insecto- acarifagi destinate pentru protecţia biologica a plantelor.
• preparate biotehnologice, care conţin produsele activităţii vitale a agenţilor biologici:
substanţe biologic active, în primul rând feromoni sexuali, extracte vegetale.
• preparate biotehnologice constituite pe baza de produse purificate a diverselor reacţii
metabolice: antibiotice, fermenţi, stimulenţi ai creşterii, hormoni si toxine.
Dintre produsele biotehnologice înregistrate în cadrul Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică şi omologate în Republica Moldova sunt preparatele biologice
propuse pentru combaterea organismelor dăunătoare ce nu pot fi combătute cu alte mijloace
alternative de protecţie. De un real folos sunt: evidenţierea şi identificarea feromonilor sexuali ai 18 specii de lepidoptere dăunătoare, elaborarea schemelor de sinteză a feromonilor
sexuali la 72 specii de insecte dăunătoare, elaborarea tehnologiilor de producere în masă
a 15 specii de entomo - şi acarifagi, izolarea, identificarea, determinarea particularităţilor
biologice a microorganismelor utile, în baza cărora au fost elaborate şi omologate 11 preparate biologice. Pentru combaterea unor organism dăunătoare, care nu pot fi combătute cu
ajutorul substanşelor biologic active şi a entomofagilor au fost elaborate şi omologate o serie
de preparate biologice, printre care evidenţiem preparatele virale: VIRIN-ABB-3 - pentru
combaterea omizii păroase a dudului, VIRIN-KS - combaterea Mamestra brassicae, VIRINOS - combaterea Buhei-semănăturilor şi buhelor din genul Agrotis, VIRIN-HS-2 - combaterea omizii capsulelor de bumbac şi buhelor din genul Helicoverpa, VIRIN-CP - combaterea
Viermelui-merelor şi câteva preparate micotice şi bacteriene: TRIHODERMIN-BL, TRIHODERMIN-F7- pentru combaterea putregaiurilor alb, cenuşiu şi radicular, NEMATOFAGINBL- combaterea nematozilor galigeni, RIZOPLAN - combaterea putregaiurilor radiculare.
Pe parcursul ultimilor ani au fost întreprinse acţiuni, care au asigurat unele realizări
considerabile: reomologarea unor preparate biologice: 5 preparate baculovirale pentru combaterea insectelor dăunătoare, 4 preparate micotice pentru combaterea agenţilor patogeni, 2
preparate bacteriene pentru combaterea putregaiurilor radiculare. Au fost elaborate, omologate şi implementate 3 preparate bioraţionale (Pelecol, Funecolşi Recol).
Un accent deosebit se acordă problemelor legate de elaborarea şi omologarea mijloacelor biologice noi de protecţie. Au fost prezentate şi susţinute la Centrul de Stat un preparat
baculoviral pentru combaterea insectelor dăunătoare din familia Noctuidae (Helicoverpaarmigera), preparatul Trihoderminşi Coniotirin în combaterea putregaiului alb la floareasoarelui, şi Paurin în combaterea cancerului bacterian la viţa de vie şi culturile pomicole. A
fost demonstrată perspectiva elaborării preparatelor bacteriofagice şi a streptomicetelor în
combaterea ciupercilor fitopatogene din genul Fusarium sp., utilizarea bacteriilor Bacillus
subtilis în combaterea Botritis cinerea, precum şi elaborarea noilor preparate baculovirale.
Implementarea largă a mijloacelor biologice de protecţie a plantelor şi implementarea
agriculturii ecologice este de neconceput fără integrarea tehnologiilor ecologic inofensive de
protecţie a culturilor agricole.
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ФЕРОМОННЫЙ МОНИТОРИНГ ЗАПАДНОГО КУКУРУЗНОГО
ЖУКАВ ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ ЗАКАРПАТЬЯ
Войняк В.И., Бабидорич М.М., Рошка Г.К.
Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ, Кишинэу,
Республика Молдова
На территории Европы западный кукурузный жук отсутствовал до конца ХХ
столетия, как и весь род Diabrotica. Вредитель впервые был выявлен в 1992 г. около
Белграда (Сербия)и далее распространился в другие страны Центральной Европы, в
том числе и в Украине, и в первую очередь в Закарпатье на посевах кукурузы. Имеет
большое значение изучение особенностей экологии и биологии вредителя, мониторинг,
разработка мер борьбы и испытание доз феромона для практики защиты растений и
сохранения посевов кукурузы.
Исследования проводили в 1996 -2011 годах в посевах кукурузы Закарпатской
области. Эксперименты были заложены в с. Великая БактаБереговского и в с.Оноковцы
Ужгородского районов на стационарных участках, а также использовали данные
маршрутных обследований посевов кукурузы в низменном, в предгорном и горном
районах oбласти. Учеты отлова самцов в феромонные ловушки и обнаружение личинок
западного кукурузного жука (ЗКЖ) на корнях проводили еженедельно.
В 2010 году отловлено самцов в с.В.Бакта 6882 экземпляра, а в с.Оноковцы –
6650 экз., что в среднем составило 52,3-448 и 17,3-535,7 экз. самцов на одну ловушку
за неделю. Численность вредителя в посевах кукурузы увеличивается. Массовый лет
ЗКЖ отмечен с 22июля до 30 сентября включительно в с. Оноковцы и с 19 июля по
27 сентября в с. В.Бакта, что свидетельствует о постоянной высокой численности
вредителя.
При анализе сезонной динамики лета самцов ЗКЖ явно отмечены три пика лета:
в с.В.Бакта – 2 августа, где на ловушку отловлено 547 самцов в дозе 1 мг вещества,
второй пик лета – 16 августа при отлове 312 самцов на ловушкуи третий пик лета – 13
сентября при отлове 224 самца на ловушку.
В 2011 году в результате изучения сезонной динамики развития ЗКЖ в Закарпатье
установлено, что начало лета имаго жуков на феромонные ловушки вс.В.Бакта отмечено
30 июня при отлове 1,3 самца на ловушку за неделю, а в с.Оноковцы – 7 июля при
отлове 8,7 самцов на ловушку за неделю. За сезон отлавливали от 5,3 до 492,3 самцов
в среднем на ловушку за неделю в с.В.Бакта и от 10 до 315 самцов ЗКЖ в среднем на
ловушку за неделю в с.Оноковцы, что в 1,5-2 раза ниже отловов, чемв 2010 году на тех
же участках опытов в посевах кукурузы. Массовый лет самцов вредителя отмечен с 18
июля по 5 сентября с определeнными пиками лета самцов: 18 июля, 15 и 29 августа с
отловом 221,7; 492,3 и 224,0 самцов в среднем на ловушку соответственно в с.В.Бакта, а
в с.Оноковцы массовый лет отмечен с 21 июля по 1 сентября с определенными пиками
лета самцов: 21 июля, 4 и 18 августа с отловом105,7; 315,0; 290,7 самцов в среднем на
ловушку за неделю, что также свидетельствует о высокой численности вредителя в
посевах кукурузы частного сектора в Закарпатье.
Опыты по определению эффективности типа ловушки показали, что наиболее
эффективной является развернутая ловушка.Так, в развернутую ловушку размером
44х29 см за неделю отловлено 1302 экземпляра имаго ЗКЖ, на вкладыш – 294, а в
треугольную – 72 экземпляра жука.
Мониторинг ЗКЖ в Закарпатье продолжается. Феромонный мониторинг
используется в двух направлениях: постоянный мониторинг на заселенных вредителем
территориях в целях изучения сезонной и суточной динамики лета, определения
плотности популяции и ареала очага, как на кукурузе, так и на других культурах;
мониторинг распространения –выявление новых очагов на незаселенных площадях.
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CONSERVAREA EX SITU A UNOR PTERIDOFITE DE INTERES
BIOTEHNOLOGIC
Aldea Florentina 1, Brezeanu Aurelia 1 , Helepciuc Florenţa-Elena1, Banciu Cristian1,
Soare2 Liliana Cristina
1
Institutul de Biologie, Bucureşti, România,
2
Universitatea din Piteşti, România
Athyriumfilix-femina, Polypodium vulgare şi Asplenium trichomanes sunt trei specii de
ferigi valoroase datorită potenţialului lor ca plante ornamentale şi abiosintezei de metaboliţi
secundari. Experimentele noastre s-au axat pe dezvoltarea unei metode optime de multiplicare in vitro şi conservarea pe termen mediu pentru aceste specii provenite din aria protejată
Valea Vâlsanului.
Reactivitatea fiecărei specii a fost evaluată pe baza determinărilor biometrice (morfometriceşi gravimetrice) şi biochimice (spectrul izoenzimatic: peroxidaze, esteraze, fosfataze
alcaline;spectrul electroforetic al proteinelor totaleşi analiza profilelor proteomice).
Deoarece regenerarea in vitro pornind de la spori, foarte frecvent folosită, este de durată
mai lungă, în cercetările noastre ne-am orientat spre realizarea unui sistem experimental care
presupune utilizarea ca sursă de inocul a omogenatului obţinut prin triturarea gametofitului.
Experimentele in vitro au relevat în primul rând existenţa unei diferenţieri specie-specifică în funcţie de reactivitatea fiecărei specii în parte dar şi de condiţiile de cultură (tip de
inocul, mediu nutritiv, factori fizici). Cele mai reactive s-au dovedit a fi speciile Polypodium
vulgare şi Athyrium filix-femina.
Folosirea omogenatului gametofitic reprezintă un interesant sistem experimental. Acesta permite regenerarea atât a gametofiţilor câtşi a sporofiţilor într-o perioadă redusă de timp.
În unele cazuri (Athyrium filix-femina, Polypodium vulgare) acest sistem a stimulat şi proliferarea culturii.
Analizele biochimice nu au evidenţiat diferenţe semnificative între gametofit şi sporofit
prin folosirea electroforezei în gel de poliacrilamidă, dar modelele obţinute prin electroforeză
bidimensională au arătat existenţa unor spoturi distincte pentru ambele extracte din gametofit
şi sporofit.
Studiile biochimice prezintă o analiză preliminară a profilelor proteomice ce poate permite detectarea unor posibile modificări la nivel molecular ce pot apărea în timpul procesului
de cultura in vitro, dar mai ales în cel de crioconservare în vederea stocării pe termen lung.
Aceste cercetări au permis stabilirea unui sistem experimental facil pentru multiplicare
in vitro a speciilor Asplenium trichomanes, Polypodium vulgare şi Athyrium filix-femina ce ar
putea fi adaptat şi la alte specii de pteridofite de interes biotehnologic şi/conservativ. Sistemul
experimental elaborat de noi a permis de asemenea realizarea unei colecţii de germoplasmă
in vitro pentru speciile de pteridofite studiate.
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PARTICULARITĂŢILE SPECIILOR DIOSCOREA CAUCASICA LIPKУ. ŞI
DIOSCOREA NIPPONICA MAKINO. ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Botnarenco P., Butnaraş Violeta, Cotelea Ludmila, Maşcovţeva Svetlana
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AȘM, Chişinău, Republica Moldova
Pe parcursul ultimilor ani în colecţia de plante aromatice şi medicinale a Institutului
de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM au fost efectuate cercetări asupra speciilor de
Dioscorea caucasica Lipkу. şi Dioscorea nipponica Makino.
Dioscorea caucasica Lipkу este o specie endemică originară din Caucaz, iar Dioscoreanipponica Makino - din Ţinutul Primoriei. Ambele specii sunt plante liane perene, ierboase ce formează 10-25 lăstari. În flora spontană creşte în locuri slab împădurite şi îndosite.
Acestea sunt specii de plante medicinale. Produsul utilizat al acestor specii sunt rizomii, din
care se extrage saponinul stereoidic numit diosponin. Preparatele diosponin şi polisponin
se utilizează la tratarea aterosclerozei şi a altor boli cardiovasculare. Este folosit în special
la tratarea maladiilor pentru vindecarea aterosclerozei cerebrală, reduce substanţial durerile
de cap şi senzaţiile de oboseală, micşorează conţinutul de colestirol în sânge, stabilizează
tensiunea arterială.
Dioscorea caucasica Lipkу. şi Dioscoreanipponica Makino sunt specii termofile.
Începutul vegetaţiei are loc în decada a doua şi a treia din luna aprilie. Din rizomii subterani
apar numeroşi lăstari ce pe parcursul primei luni de vegetaţie ating lungimea de 2-3 m la
Dioscorea caucasica Lipkуşi 1-2 m la Dioscorea nipponica Makino. Spre sfârşitul lunii mai,
începutul lunii iunie are loc înflorirea în masă a plantelor. Ambele specii studiate sunt plante
dioice şi sunt reprezentate de plante cu flori masculine. Din această cauză speciile aflate în
cercetare nu formeazăseminţe. Reproducerea acestor specii are loc pe cale vegetativă, prin
intermediul particulelor de rizomi cu lungimea de 10-12 cm. Se sădesc câte 1-2 particule în
cuib, la distanţa de 25-35 cm pe rând şi 70 cm în rând. Săditul se efectuează în pragul iernii sau primăvara devreme. Frunzele formate până la faza înfloririi sunt integre,de 8-12 cm
lungime la specia Dioscorea caucasica Lipkу şi de 6-8 cm, de obicei trilobată, la Dioscorea
nipponica Makino.
Ambele specii preferă soluri uşoare. Reacţionează puternic la administrarea îngrăşămintelor organice şi minerale. Cultivarea între rânduri şi fertilizarea îngrăşămintelor şi erbicidelor poate fi efectuată numai până la faza înfloririi plantelor, când lăstarii nu s-au împletit
între ei.
Recoltarea materiei prime şi concomitent a materialului săditor are loc în anul patru de
vegetaţie în lunile octombrie – noiembrie. Rizomii au orientare orizontală şi sunt amplasaţi
în stratul de 5-10 cm de la suprafaţa solului. Ei sunt de culoare cafenie şi ating în lungime 1-2
m cu diametrul de 1-2 cm. Rizomii tineri au culoare mai deschisă, cu muguri viguroşi. Stratul
exterior al rizomilor este de plută şi uşor se dezlipeşte de partea centrală. Rizomii colectaţi
se scutură de sol, se înlătură tulpinile aeriene şi particulele putrede. Fiecare plantă formează
circa 2- 4 кg de rizomi. Pe suprafeţele mari se recoltează mecanizat cu agregatul de recoltare
a cartofului, dar pe parcele mici – manual. Rizomii sunt tăiaţi în particule de 7-8 cm şi se
usucă la temperatura de 60-65o C. În cantităţi reduse se poate preventiv de uscat în încăperi
bine aerisite cu stratul de rizomi până la 10 cm.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ КОЛЛЕКЦИИ СОИ И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СЕЛЕКЦИИ
Будак А.Б.
Институт генетики и физиологии растений АНМ, Кишинэу, Республика Молдова
Богатое содержание высококачественного белка в семенах сои привлекает к этой
культуре внимание во всех странах мира.Спрос на высокобелковое растительное сырье
на мировом рынке постоянно возрастает. Поэтому создание новых сортов сои, как
источника наиболее дешевого и качественного белка, имеет громадное значение.
Первоначально для проведения успешной селекции необходимо тщательное
изучение исходного материала и в первую очередь коллекции. Нами была оценена
коллекция сортов сои, состоящая из 600 образцов различного происхождения. В
результате этой работы были подобраны родительские формы, характеризующиеся
рядом ценных признаков. По продуктивности: Букурия, Хабаровская 65, Чайка,
Аркадия, Evans, Columna, Lada, Aura, Zenit, Zodiac.Поскороспелости: Mida, Adepta,
Nordic 138, Fiskeby 2, Bravela, Тимпурия, Северная 5, Белоснежка, Киевская 48, Белгор,
Юг-30. Покрупностисемян: Хабаровская 53, Харьковская 150, ВИР- 2193, Disoy, Magna. По повышенному числу бобов в узле: Чайка, Добружанка 37, Диндоне, Adepta,
Fiskeby 3. По стабильностипродуктивности: Амурская 41, Букурия. Эти генотипы
использовались при гибридизации с целью создания новых более продуктивных и
устойчивых сортов.Районировано в Молдове 5 сортов селекции нашего института: Alina (Chişinău 16х Амурская 41), Zodiac (Timpuria х Bălţi 82), Amelina (Bucuria x Chişinău
16), Clavera (Timpuria x Nordic 138), Albişioara ( Hibrid 689 x Аркадия)
Особо ценные образцы сои превосходят обычные сорта по ряду хозяйственноценных признаков, наиболее тесно связанных с урожаем. Поэтому возникает
необходимость комплексной оценки этих признаков. Использование кластерного
анализа при изучении коллекции дает возможность провести эту оценку. Изученные
сорта разделились на кластеры, это позволяет говорить о том, что по изученным
признакам сорта, входящие в них существенно различаются. Следовательно,
гибридизация между сортами, входящими в различные кластеры, может показать
наилучшие результаты. Такие сорта, как Букурия, Кишиневская 16 и Хабаровская
53 существенно отличаются друг от друга. В результате проведенной гибридизации
между этими сортами и последующих отборов из этих популяций были получены
перспективные новые сорта. Сорт Amelina получен из гибридной популяции Букурия
х Кишиневская 16, характеризуется повышенной продуктивностью. С 2010 года
районирован в Молдове. Другой сорт Nadejda (Кишиневская 16 х Хабаровская 53)
успешно проходит Госсортоиспытание в Молдове.
В селекции на повышение продуктивности следует учитывать, что у сои
продуктивность в значительной степени зависит от экологических и технологических
факторов, чем от генотипических. Изучение коллекции выявило, что условия
выращивания оказывали существенное влияние не только на характер проявления
признака, но и на характер связи с другими признаками. Одним из основных
факторов, влияющих на продуктивность, сои является недостаток влаги в период
вегетации, особенно во время цветения и формирования бобов. Но даже при
орошении растения сои часто находятся под воздействием высокой температуры и
воздушной засухи и существенно снижают продуктивность. Поэтому важнейшей
задачей является создание сортов, отличающихся не только высокой урожайностью,
но и устойчивостью к экстремальным факторам среды, устойчивостью к поражению
болезнями и вредителями, хорошей адаптивностью.Следовательно, у сои как культуры
с ярко выраженной реакцией на всевозможные изменения среды, по-видимому,
целесообразен и будет оправдан набор узкоспециализированных линий и сортов для
конкретных условий возделывания.
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NEW APROACH OF MANAGEMENT AND ASSESMENT OF MEDICINAL
PLANT FROM SPONTANEOUS FLORA
Budeanu O.
University of the Academy of Sciences of Moldova, Chishinau, Republic of Moldova
Medicinal plants, especially those of spontaneous phlora are the source of a large number of bioactive substances essential in medicine and phytotherapy. Using native plants, is of
economic importance for Moldova, which flora contains a significant diversity of taxa that
can be used in the fight against cardiovascular diseases, infections, cancer, etc. To achieve the
full exploitation of plant resources in general, especially for medicinal plants, there shold be
takien steps for studying and describing different species in the country. Historically a series
of descriptive methods have been developed to study plant. The first results came into effect
of systematization by Carl von Linne. Today this method is irrational. With the development
of research methods of the tissue, cellular, biochemical and the molecular, various data on
the variability of the specific population and individual plant were obtained. But so far in
our country Botany as classical biological science is the main source for such studies and no
studies flora develops methodological improvement.
As a result, other scientific areas are on the forefront, providing a much higher resolution research. To take into account the complexity of spontaneous flora investigating issues
with her recovery, it is imperative to exploit the following: description of the botanical description biogeographical, molecular and biochemical analyzes. All thes are complemented
with the application of modern technologies offered by Geoinformatics, Bioinformatics and
Chemoinformatics.
The information provided by such studies can be analyzed in complex, representing
an appreciation of biodiversity across countries, assessing their potential pharmacological
opportunities for the selection and application of biotechnology in medicinal plants and forecasting of economic effect of producing and marketing preparations health.
In this context, information required to analyze complex exploitation of medicinal
plants in Republic of Moldova.
Application of modern research techniques offer rapid implementation of new crop
species for their further improvement and application in biotechnology valuable qualities in
terms of content and quality chemistries. In this context, molecular biology provides not only
information about the taxonomic affiliation or inter- and intraspecific polymorphism, and
effective monitoring tools to improve the species.
Multilateral nature of scientific activity should result in the creation and development
of databases and online public services to store data, information and results in an organized
and systematic investigations, and also for the extraction and implementation in research.
Thus, it is possible to store in the database of the genome and studied protein structures
identified, the gene expression data in these so. Data on the chemical structure identified
medicinal plants, their structure and variability can be stored in Chemoinformatic resources.
The complex, these resources provide information on the biosynthetic pathways leading to
certain chemical compounds and genetic mechanisms regulating these pathways to stimulate
the production of biologically active compounds targeted.
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GENOTIPURI DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MIIL. CU CONŢINUT
SPORIT DE ULEI ESENŢIAL
Butnaraş Violeta, Gonceariuc Maria, Balmuş Zinaida, Cotelea Ludmila
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al ASM, Chişinău, Republica Moldova
Încă din timpuri străvechi, levănţica (Lavandula angustifolia Mill.) este cunoscută ca
una din cele mai valoroase specii aromatice şi medicinale. Produsul principal al acestei specii
este uleiul esenţial extras din inflorescenţele proaspete.
Uleiul esenţial de levănţică este utilizat în industria parfumerică, cosmetică şi la fabricarea diferitor produse de sanitărie şi igienă. Se foloseşte cu succes şi la prepararea multor
produse farmaceutice cu acţiune calmantă, antidepresivă, antibacteriană şi ca aromatizat
al unor medicamente. Atât uleiul, cât şi inflorescenţele se utilizează cu succes în tratarea
migrenelor, cefaleelor, afecţiunilor cardiace cu substrat nervos, în distonii neuro-vegetative,
tulburări digestive, balonări abdominale, insomnii, afecţiuni renale, boli reumatice, dischinezii biliare, stări de gripă, răceli, tuse, astm bronşic, stomatite.
Extern se utilizează uleiul esenţial de levănţică în tratarea arsurilor, degerăturilor, erupţiilor cutanate alergice.
Pe lângă producţia de inflorescenţe şi ulei esenţial, lavanda este o excelentă plantă
meliferă.
In Republica Moldova lavanda se cultivă pe suprafeţe relativ mari, iar uleiul esenţial
fabricat este destinat pentru export.
Unul din obiectivele ameliorării la levănţică constituie conţinutul de ulei esenţial în
materia primă. În scopul creării materialului iniţial pentru ameliorare s-au efectuat hibridări
policross. Evaluarea a 51 hibrizi policross în anul IV-lea şi 47 hibrizi în anul al anul IV-lea
de vegetaţie a demonstrat, că la conţinutul de ulei esenţial s-au evidenţiat 7 hibrizii policross
F1 din anul IV de vegetaţie în raport cu formele materne de provenienţă franceză - Franţa – 8
şi Franţa – 1. Cei mai buni la acest caracter au fost hibrizii policross Fr.8-5-23V cu 5.682 %
(s.u.) şi Fr.8-5-34V -5.157% (s.u.) comparativ cu forma maternă la care conţinutul de ulei
esenţial constituie 3.123% (s u.). Hibrizi policross ce provin de la forma maternă Franţa – 1
au un conţinut de ulei esenţial de la 5.382% (s.u.) la hibridul Fr.1-3-5V până la 5.613 % (s.u.)
la hibridul Fr.1-3-23V în comparaţie cu standardul, care a înregistrat un conţinut mai modest
de ulei esenţial 3.379 % (s.u). Dintre hibrizii policross F1 de Lavandula angustifolia Mill.
în anul al V-lea de vegetaţie, ce provin de la soiul moldovenesc Vis Magic – 10 la conţinutul
de ulei esenţial pe parcursul anilor 2009 - 2012 s-au evidenţiat opt: VM – 9V, VM -32V, VM
-5V, VM -26V, VM -29V,VM 18V, VM - 4Vşi VM -39V. Conţinutul de ulei esenţial, în patru
ani de evaluare a variat considerabil. Cel mai performant este hibridul VM – 9V. În condiţiile
anului 2012 cu insolaţie abundentă, temperaturi ridicate şi secetă conţinutul de ulei esenţial la
acest hibrid a fost cel mai ridicat – 5.461% (s.u.). În anii precedenţi, în alte condiţii climatice
acest indice nu depăşea 3.486 % (s.u). Rezultatele obţinute indică o plasticitate pronunţată si
o rezistenţă foarte înaltă a acestui hibrid la secetă şi arşiţă. Genotipurile hibride VM - 26V,
VM - 29V şi VM - 18V în aceşti ani de cercetare posedă un conţinut stabil de ulei esenţial
şi constituie în medie 4 % (s.u). Această stabilitate este un caracter de performanţă pentru
hibrizii de levănţică.
Datele expuse mai sus sunt caracteristice pentru hibrizii de perspectivă de Lavandula
angustifolia Mill., care reprezintă un material valoros de ameliorare pentru crearea soiurilorclone cu conţinut sporit de ulei esenţial şi rezistenţe la secetă.
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CUNOAŞTEREA AGROBIOLOGICĂ A SOIULUI NOU DE BOB GECA 5
Celac V.
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Soiul de bob Geca 5 aparţine familiei Fabaceae, tribul Vicieae Bronn., genul Vicia L.,
specia Vicia faba L., subspecia eu-faba, var. major (Harz.) Beak.
Bobul (Vicia faba L.) se cultivă în regiunile temperate ale globului, fiind o cultură
tradiţională în Moldova, pentru folosire în alimentaţia oamenilorşi industria de procesare a
păstăilor şi a seminţelor datorită calităţilor culinare superioare, conţinutului înalt în proteine
(28,3%) ieftine şi valoroase, recoltei înalte de boabe şi a particularităţilor fitotehnice majore.
Plantele de bob se folosesc de asemenea la furajarea animalelor şi ca îngrăşăminte siderale.
În ultimii ani în Republica Moldova bobul a fost omis în cultură şi cercetare. Soiuri autohtone de bob în ţară n-au fost create. Prestigiul culturii bobului poate fi restabilit şi majorate
suprafeţele însămânţate numai prin crearea de noi soiuri valoroase cu productivitate sporită,
cu calitate superioară, cu rezistenţă mai mare la secetă şi temperaturi înalte şi tolerante la boli
şi dăunători.
În acest scop, în cercetare am utilizat 5 linii eterogene de bob pentru boabe şi supuse
selecţiei individuale, prin care au fost create noi forme, pe parcurs apreciate morfologic şi
biologic în verigile procesului de ameliorare. Au fost create două soiuri noi de bob Geca 5
şi Geca 60, prezentate pentru testare la Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante.
În 2008 a fost omologat soiul de bob Geca 5, caracterizat printr-o populaţie mezofită, autoalogamă, meliferă, ce preferă să fie semănat pe solurile bogate cu reacţie neutră, cu umiditate
moderată, e receptiv la secetă şi la temperaturi înalte (25–300C) şi necesită să fie semănat
primăvara foarte timpuriu pentru folosirea umidităţii abundente la încolţirea seminţelor.Plantele răsar la 4 – 50C, cu rezistenţă la îngheţuri până la 80C. Temperaturile înalte influenţează
negativ la decurgerea proceselor de sporogeneză, gametogeneză şi fecundaţie, producând în
ele diferite anomalii ce stopează procesele gametogamice şi a embriogenezei, se finalizează
cu sterilizarea şi căderea butonilor florali şi a păstăilor tinere. De aceea, cu creşterea temperaturilor înalte la nodurile superioare ale tulpinilor, ne cătând la prezenţa butonilor şi înflorirea
abundentă, nu se formează păstăi, ori păstăile sunt ne dezvoltate.
Soiul Geca 5 are planta cu tipul de creştere determinant, tulpina erectă, groasă, patrulaterală, înaltă (80 – 100 cm), cu 2 – 4 ramificaţii bazale, 16 – 27 de noduri pe tulpina principală, cu culoare antocianică slabă, fără perişori, cu foliajul suriu în culoare verde deschisă.
Frunze compuse cu stipelele bine dezvoltate. Foliola cu dimensiune medie (lungimea 5 cm şi
lăţimea 3,5 cm), cu adâncitura de-a lungul nervurii centrale puternică. Rădăcina pivotantă cu
nodozităţi ce conţin bacterii fixatoare de azot din aer.
Inflorescenţa de tip racem compus din 3 – 5 flori dispuse axilar, cu dezvoltare consecutivă. Flori hermafrodite, papilionate, cu 9 stamine unite prin filamentele lor şi una liberă.
Epoca de înflorire medie (de la 06 mai până la 17 iunie) în corelaţie cu condiţiile climatice.
Florile măşcate (1,8 - 2,0 cm) de culoare albă cu pată melanină. Fruct păstaie.Păstaia cu atitudinea semi erectă, mare (lungimea 6,5 cm şi lăţimea 2,0 cm), cu forma cilindrică, slab curbată
cu despărţituri transversale interne, cu 2 – 4 seminţe măşcate. La o tulpină, ca regulă, la nodurile de jos se formează 5 – 13 păstăi de culoare verde deschisă, iar la maturitate capătă culoare
cafenie cu grosimea medie a păreţilor. Păstăile la maturitate sunt dehiscente şi seminţele se
scutură după o umiditate sporită. De aceea, recoltarea trebuie efectuată la timpul cuvenit.
Seminţele fără albumen, cu cotiledoane mari de culoare deschisă gălbuie. Sămânţa uscată în secţiune longitudinală are forma eleptică, cu lungimea medie de 2,5cm şi lăţimea de
1,8 cm, tegumentul bej cu hilul de culoare neagră. Sămânţa e fără repaus germinativ. Masa
a 100 boabe e de 137,2 g. Producţia medie de seminţe 28,5 q/ha. Seminţele conţin 28,5 –
30,2% de proteine şi 1,2% de grăsimi. Perioada de vegetaţie a plantelor 90 zile. Soiul se
recomandă pentru cultivare în Moldova.
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VARIABILITATEA CONŢINUTULUI DE ULEI ESENŢIAL ÎN RAPORT
CU VALORILE CARACTERELOR CANTITATIVE LA HIBRIZI F3 DE
SALVIA SCLAREA L.
Cernolev Elena
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al ASM, Chişinău, Republica Moldova
Salvia sclarea L. (şerlai, salvie) este o specie aromatică şi medicinală din familia Lamiaceae de origine mediteraneană. Ca plantă medicinală, specia era cunoscută în Egiptul Antic şi
în imperiul Roman. Este bine cunoscută utilizarea uleiului esenţial din inflorescenţe proaspete
de şerlai în aromaterapie în tratarea hipertensiunii arteriale, în catare, amigdalite şi inflamaţii
ale tegumentelor, precum şi în tratarea osteoartrozelor şi artritei reumatoide. Fiind un bun tonic
nervos, uleiul esenţial de şerlai se foloseşte în tratarea stărilor de depresii. Acest ulei esenţial se
mai utilizează la fabricarea berii în loc de hamei, precum şi la producerea băuturilor răcoritoare.
La producerea lichiorurilor uleiul de şerlai întră în componenţa „cremei de vanilie”, iar în vinificaţie se foloseşte la fabricarea vermutului şi vinurilor de tip muscat. Industria de producere a
vinurilor este folosit nu numai uleiul, ci şi extractul alcoolic din inflorescenţe.
În ultimii ani s-au evidenţiat tendinţe ale cercetătorilor în domeniul geneticii şi ameliorării
plantelor aromatice şi medicinale, în special, a speciei Salvia sclarea, asupra obţinerii materiei
prime cu anumite calităţi ce prezintă indici avansaţi la conţinutul de ulei esenţial. Există o corelaţie strânsă dintre anumiţi parametri ce reflectă dezvoltarea organelor vegetativecât şi a celor
generative de dezvoltarea cărora depinde numărul glandelor oleifere şi în genere conţinutul de
ulei esenţial. Evident ca asupra producţiei de ulei volatil au influenţă unşir de factori,însă factorul genetic ce influenţează numărul de glande oleifere este cel mai important.
Un rol important în evaluarea parametrilor calitativi şi cantitativi îl are studiul corelaţiilor pozitive ce se atestă la Salvia sclarea L. între caracteristicile cantitative cum ar fi:
talia plantei, lungimea inflorescenţei, numărul de ramificaţii de gradul întâi şi al doilea dar şi
evaluarea conţinutului de ulei esenţial şi a calităţii acestuia.
La crearea materialului iniţial de ameliorare s-au luat în consideraţie mai multe aspecte morfologice şi calitative care au o deosebit de evidentă influenţă asupra indicilor
productivităţii. Lucrările de ameliorareşi studiul biometric au fost înfăptuite pe câmpurile
experimentale ale Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor AŞM în vara anului 2012,
hibrizii fiind în generaţia F3 în anul doi de vegetaţie. Rezultatele obţinute şi analizate au prezentat aspecte interesante în ceea ce priveşte reacţia la condiţiile mediului şi reflecţia acesteia
în aspect calitativ şi cantitativ.
Analizând parametrii biometrici ai hibrizilor de diversă provenienţă, în raport cu
conţinutul uleiului esenţial s-a constatat că aceştia prezentat valori diferenţiate ai caracteristicilor taliei plantei şi lungimea inflorescenţei care reflectă valori de la 94.0cm la hibridul
complex [(K-50F5) x S1122 (102+113) F2 x K-43) F4 x (0-57S5)BC2)] F3 până la 124.2cm la
hibridul în trepte M-44S4 x L-15) F1 x L-15BC5 x Dacia-50)] F3. În condiţii de secetă hibrizii
evaluaţi au format inflorescenţe relativ mari, cei mai înalţi indici fiind atestaţi la hibridul
simplu (M-69 147S8 x 0-48S12)F3 la care lungimea medie a inflorescenţei este de 60.0 cmşi
hibridul în trepte [(K-36 x 0-41) F2 x 0-19S5) F1 x 0-22S8) BC4 x L-15) F8 x (M-44S4 x L-15) F1
xL-15) F6)] F3, precum şi la backcross (M-44S4 x L-15) BC3 cu inflorescenţe lunge de 57.8 şi
56.7cm respectiv. La aceşti hibrizi inflorescenţele sunt compacte, cu 13.2 -15.4 ramificaţii de
gradul întâi şi de la 12.2 până la 15.4 ramificaţii de gradul al doilea. Cel mai ridicat conţinut
de ulei în inflorescenţe proaspete a fost atestat la hibridul simplu (M-69 147S8x 0-48S12) F3
–1.379% (s.u). La ceilalţi hibrizi evaluaţi conţinutul de ulei esenţial este de asemenea înalt şi
variază de la 1.087 până la 1.307% (s.u).
Toţi aceşti hibrizi, care în condiţii de secetă au format plante bine dezvoltate cu conţinut
ridicat de ulei esenţial, susţinut de inflorescenţe mari, compacte, cu număr mare de ramificaţii
şi verticile, pe epiderma cărora se formează glandele oleifere sunt un material iniţial de ameliorare valoros pentru elaborarea de soiuri de provenienţă hibridă.
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APLICAREA UNOR ELEMENTE ORGANICE AVANSATE LA
CULTIVAREA ŞI CONSERVAREA SPECIEI CONDIMENTAR AROMATICE AGASTACHEURTICIFOLIA
Chisnicean Lilia, Colţun Maricica
Grădina Botanică(I) a AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Lophanthusanisatuseste o specie aromaticăperenă din familia Lamiaceae, cultivată pentru
proprietăţile sale condimentare, curative şi decorative. Uleiul eteric conferă speciei proprietăţi
bactericide, imunostimulatoare, tonifioante, sedative. Ceaiurile, băuturile şi bucatele pregătite
şi condimentate cu frunzele acestei specii sunt aromate şi deosebit de delocioase. Specia este un
valoros melifer cu aspect decorativ şi proprietăţi de sanarea amenajărilor peizagere.
Cerinţele actuale faţă de orice produs alimentar sunt avansate, cu atât mai mult faţă de cele
cu menire curativă. Astfel devine important modul şi tehnologia de cultivare a acestei specii.
Pentru minimalizarea parcurgerii fazelor ontogenetice a fost produs răsad, obţinut
din seminţe prelucrate cu preparatul natural Biostim. Aciastă prelucrare a permis sporirea
germinaţiei şi a energiei seminţelorcu 15-17% faţă de cele neprelucrate. Substratul utilizat
pentru producerea răsadului a fost constituit din Biohumus (rezultatul lucrului rîmelor de
ploae) -80%, sol de pădure – 10% şi nisip -10%.
Semănatul a fost făcut în palete de plastic şi lădiţe de creştere. Răsărirea a fost aceiaşi
după termeni şi dimensiuni, însă la transplantare au avut înrădăcinare mai bună cu 40% plantulele obţinute în paletele de plastic, decît cele din lădiţe, păstrîndu-şi integral rădăcinile, iar
restabilirea creşterii fiind de doar două zile. Răsadul standart este bun pentru transplantare
după 65 zile. Transplantarea răsadului în teren deschis a fost efectuată pe terenul prelucrat
conform legităţilor agriculturii organice.
Plantele mature obţinute din răsad au trecut toate fazele ontogenetice în primul an de viaţă,
ajungînd până la fructificare, fiind obţinute cu 25-30% mai multe seminţe viabile cu germinaţie
şi energie de 98%, decît cele semănate direct în sol. De asemenea sporeşte rezistenţa la iernare
a plantelor mature cu 20-25% obţinute din răsadîn comparație cu cele semănate direct în teren.
Prelucrarea de bază a solului a fostminimală, la adâncimea de 7-10 cm cu ajutorul sterpătorului de buruieni, fără răsturnarea brazdelor şi întoarcerea stratului fertil. Nemijlocit, înainte
de plantare s-a prelucrat din nou terenul cu aceiaşi unealtă, concomitent fiind aplicate şi rînduri
pentru plantarea răsadului. La apa de irigare înainte de plantare au fost adăugate căte 50 ml/l
de Biostim – fertilizant organic natural. Conform datelor de mai mulţi ani am conchis că pentru
curăţirea amplă de bruieni şi îmbunătăţirea structurii solului este binevenită cultivarea borceagului sau a unei culturi siderat, fiind o măsură utilă şi eficientă. În calitate de culturi siderat
introduse în asolament au fost utilizate speciile Sinapis alba, Trigonella caerulea, Trigonella
foenum-graecum, sau culturi îndesite de Coriandrum sativum, Anethumgraveolens. După mărunţirea şi încorporarea sideratului s-a făcut prelucrarea suprficială a terenului la adâncimea de
3-5cm, cu sterpătorul de tip săgeată. Sunt eficiente şi necesare plivirile manuale şi mecanice
ale buruienilor între rânduri. În decursul perioadei de vegetaţie au fost făcute două fertilizări
cu pereparatul Glen-93, care prezintă sedimente marine de natură organică şi două irigări concomitent cu fertilizările. Boli şi dăunători în cultura dată n-au fost depistate. În prima decadă
a lunii iulie plantele speciei Lophanthus anisatus prezentau tufe cu 17-21 tulpini cu talia de
102-110cm, dens înfrunzite(10-12 frunze pe tulpina centrală), cu “spicele” infloriscenţelor bine
dezvoltate şi flori în faza de înflorire în masă. Plantele mature obţinute din răsad trec toate
fazele ontogenetice în primul an de viaţă, ajungînd până la fructificare, fiind obţinute cu 2530% mai multe seminţe viabile cu germinaţie şi energie de 98%, decît cele semănate direct
în sol. De asemenea sporeşte rezistenţa la iernare a plantelor mature, obţinute din răsad. De la
un hectar de plantaţii ale speciei Lophanthus anisatus sunt obţinute producţii de la 94 până la
245 kg/ha de miere de albini. Astfel, aplicarea elementelor tehnologice organice, la cultivarea
pe suprafețe mari a speciei Lophanthus anisatus în calitate de cultură medicinală şi apicolă,
permite obţinerea plantelor mature în primul an de vegetaţe, sporeşte calitatea materiei prime
medicinale şi a uleiului volail, volumul şi calitatea seminţelor cât şi a producţiei apicole.
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BIO-ECOLOGICAL AND PRELIMINARY PHYTOCHEMICAL STUDIES
ON SPONTANEOUS LAMIUM ALBUM SPECIES
Ciocârlan Nina1, Ghendov V.1, Dănilă Doina2, Gille Elvira2
Botanical Garden (Institute) of ASM, Chisinau, Republic of Moldova
2
Center of Biological Sciences „Stejarul”, Piatra Neamţ, România

1

The use of medicinal plants in treating or preventing different complaints has invigorated interest in folk medicine practices. Our studies started from the necessity of valuing some
of the indigenous plant species, insufficiently studied at national and international level.
Lamium album L. (Lamiaceae family) is a medicinal plant widely used in traditional
and folk medicine as potent astringent and anti-hemorrhagic. L. album is an edible plant
used also as a component of food supplements, because of its pharmacological effects.The
plant also possess cholagogue, depurative, diuretic, expectorant, hypnotic, pectoral, sedative,
tonic and vasoconstrictor properties. The toxic, anti-proliferative, and free radical scavenging
activities of methanol and ethyl acetate extracts of this plant were demonstrated by detailed
investigations (Paduch R. et al, 2008). Current studies (Topouzova-Hristova T. et al., 2012)
showed also a promising anticancer effect of extracts from L. album L.
The present researchstarted in 2013 aiming to assess and characterize the natural habitats and to obtain scientific out comeand practical requirements for cultivation. Habitat type
is given according to NATURA 2000 (Interpretation Manual of EU Habitats, 2003, Directive
92/43/EEC). Studies for plant cultivation were carried out in the Experimental subdivision of
the collection of medicinal plants in the Botanical Garden of ASM. Phytochemical analyses
were carried out at Center of Biological Sciences „Stejarul”, Piatra Neamț, Romania.
Lamium album L. is a native plant distributed naturally throughout Republic of Moldova except the southern parts. We conducted field studies at three forested sites: Landscape
reserve “Saharna” (N 47° 41’ 40”, E 28° 57’ 51”), Rezina district; South of Soroca town,
protected area “BekirovYar” (N 48° 08’ 05”, E 28° 18’ 37”) and north of Kamenka town,
Transdniester region (N 48° 02’ 13”, E 28° 40’ 48”). The habitat for L. album was categorized as Euro-Siberian steppic woods with Quercus sp. (Xero-thermophile oak woods of the
plains of south-eastern Europe) with code number 91IO. Plant communities are characterized
by European continental species. Floristic composition: edifying species: Q. robur exclusively or with Quercus petraea, Fraxinus excelsior, Cerasus avium. Other important species:
Acer tataricum, Malus sylvestris, Convallaria majalis, Geumurbanum, Glecoma hirsuta,
Nepetacataria, Phlomis tuberosa etc.
Preliminary phytochemical study conducted on L. album aimed to evaluate the content
of polyphenols from plants (herba) in flowering phase (June-July and August-September,
2013). By spectrophotometry method (spectrophotometer system: Jenway 6300 Visible
Spectrophotometer) was examined the content of polyphenolic compounds in methanol extracts (MeOH). The following values were registered on analysed samples: 0.623-0.713 for
total polyphenols (gallic acid equiv. g/100 g d. w.), 0.562-0.609 for polyphenolcarboxylic
acids (rosmarinic acid equiv. g/100 g d. w.) and 0.171-0.179 for flavonoids (rutoside acid
equiv. g/100 g d. w.). Compared with plants flowering in June-July, the plants bloomed in
August-September registered a decrease of about 50% of the content of all three classes of
biologically active principles.
Other step was selection of vegetal materialand creating experimental fields in the Botanical Garden for observing the acclimatization and reproductive behavior in ex-situ conditions. It was revealed that under the condition of cultivation the rhythm of seasonal development of L. album was generally the same as in natural habitats. Its growth was excellent
and successfully passed all phenological phases, attaining the generative period in the first
vegetative season.
The work was supported by the Bilateral Collaboration Project ASM-ANCS “Assessment
and characterization of genetic resources of Lamiaceae species with anti-inflammatory potential in order of their in situ and ex situ conservation” (financing contract Nr. 04/RoA/2013).
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METODA DE VITROCULTURI ÎN CONSERVAREA FITODIVERSITĂŢII
Ciorchină Nina, Sedcenco Maria, Mîrza A.
Grădina Botanică (Institut) a AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Conservarea biodiversităţii – una din cele mai actuale probleme, fiind partea componentă
a dezvoltării durabile a omenirii. Cea mai reuşită strategie pentru protecţia de lungă durată
a diversităţii este ocrotirea şi conservarea fitocenozelor şi populaţiilor din flora spontană menţinerea in situ. Dar multe specii rare au ajuns la o limită şi numai conservarea in situ nu
rezolvă probleme de ocrotire de la tot mai frecvenţii factorii antropogeni. În această stare –
cea mai reuşită metodă de a ocroti şi opri dispariţia taxonilor este menţinerea şi multiplicarea
lor în condiţii artificiale create de om, adecvate celor naturale. Întroducerea speciilor de plante rare şi pe cale de dispariţie asigură conservarea, studierea biologiei şi dezvoltarea lor, aprecierea tipurilor de înmulţire, şi tot odată obţinerea şi cultivarea materialului săditor vegetativ
şi semincer, aceste momente sunt bază pentru repatrierea acestor specii în nişele ecologice respective naturale. Grădinele botanice cu scopurile sale nobile au suficiente pîrgii de a majora,
conserva şi păstra fitopopulaţiile cenotice intacte şi diversitătea genetică a speciei. Problema
principală şi stringentă ce ţine de conservarea unei s-au altei specii este alegerea strategiei ce
ar stopa diminuarea populaţiilor taxonilor periclitaţi. Tot mai mulţi savanţi sunt de părerea că
metodele biotehnologice în comparaţie cu regenerarea tradiţională sunt extrem de efective în
redresarea situaţiei, micropropagarea cu reintroducerea ulterioară a speciei în cauză în nişele
ei naturale. Luînd în consideraţie argumentele expuse, în Grădina Botanică (I) A.S.M. lab.
Embriologie şi Biotehnologie s-auîntrepris asemenea lucrări.A fost studiat un grup de plante
ocrotite de Stat, incluse în Cartea Roşie a R.Moldova. Speciile în cauză sunt din fam. Liliacea
L. şi fam. Hyacintaceae Bastch Liliummartagon L., FritillariameleagroidesPatrin ex Schlt.,
Bellevaliasarmatica (Georgi) Woronov. se caracterizează ca plante atragătoare şi decorative
florile fiind colectate primăvara (lunile aprilie, mai) ne atingînd faza maturităţii seminţelor.
Pentru aceste culturi au fost elaborate tehnologii de microclonare şi micropropagare au
fost evidenţiare particularitățile de cultivare în condiţii in vitro şi descrise schemele privind
micropropagarea lor. Prezentămaspecte generale şi punctele tari a fiecărei speciei.
L. martagon s-a testat şi au fost evidenţiate medii de cultura noi rentabile fără adaos
hormonal regenerarea in vitro parcurgînd normal pe mediu suplimentată doar cu cărbune.
Adaosul de zaharoză în concentraţii de 60 g/l si 90 g/l provoacă creşterea masei bulbilor mai
sporită. Pe aceste medii s-au format cele mai mari bulbi cu diametru de cca. 15-20 mm. Bulbi
de aşa mărime ating faza de înflorire în 1,5-2 ani.
La specia F. meleagroides pe diferite medii regenerarea se deosebeşte mult.Pe mediu
adiţionat de AIB (0,1 mg/l), BAP (0,1 mg/l) şi NH4NO3, (825 mg/l), F. meleagroides a iniţiat
cel mai mare număr de bulbi. Pentru dezvoltarea bulbilor mari si viguroşi are importanţa prezenţa azotului în mediu (macroelentul-NH4NO3), ulterior acest mediu îmbogăţit cu zaharoză
în concentraţia de 60 g/l provoacă aparenţa mai multor embrioizi somatici, circa 20,0 de bulbili/explant, este necesitatea în fitohormoni lipsa lor duce la scăderea considerabilă a mărimii
bulbilor. Factori fizici influenţează dezvoltarea bulbilor, în obscuritate bulbii se formează mai
mari. Acest factor este benefic şi pentru alte specii aflate în studiu.
Privind specia B. sarmatica s-a evidenţiat cel mai optimal mediu cu micro şi macroelemente conform Murashige, Scoog (1962) de bază, adiţionat cu concentraţia hormonală
0,5 mg/l (BAP) – 6-benzilamilopurin şi 0,25 mg/l - (ANA) α-naftilacetic) şi 60 g/l zaharoză
Pe parcursul a două săptamîni pe acest mediu la majoritatea de explante s-a format sistemul
radicular.
Rezultatele obţinute sunt promiţătore şi ne exprimă speranţă că metoda vitroculturilor
poate fi extinsă şi pentru alţi taxoni importanţi şi periclitaţi din flora spontană care să află în
continuă diminuare şi necesită ocrotirea.
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SELECTAREA FORMELOR MUTANTE DE NĂUT (CICER ARIETINUM
L.) CU CARACTERE DE REZISTENŢĂ SPORITĂ LA FACTORII
NEFAVORABILI DE MEDIU
Cliciuc D.
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al ASM, Chişinău, Republica Moldova
În rezultatul utilizării mutagenezei experimentale cu raze gamma, au fost obţinute o serie de forme mutante de năut cu diferite caractere deosebite de cele ale genotipurilor iniţiale.
Din spectrul larg de variabilitate indusă a fost efectuată selecţia după principalele caractere
constituente a productivităţii: talia plantelor, numărul de ramificaţii, numărul şi lungimea internodurilor, mărime boabelor, numărul de păstăi şi boabe per plantă, începutul şi decurgerea
înfloririi şi maturizării. Pe parcursul anilor 2001-2010 au fost selectate un număr de peste
100 de forme mutante de năut, fiecare deosebindu-se după unul sau mai multe caractere de
genotipurile iniţiale de la care au fost obţinute în rezultatul mutagenezei.
Formele mutante obţinute se deosebesc de genotipul iniţial cât şi între ele într-o măsură
diferită, fiind atât forme cu un contrast puternic, de exemplu au fost selectate forme pitice şi
forme cu talie a plantelor cu mult peste medie, sau forme cu o singură ramificaţie (tulpină)
şi forme cu un număr de peste 6-8 ramificaţii a plantelor, cu boabe foarte mici sau mult mai
măşcate. Majoritatea formelor obţinute posedă caractere ce afectează negativ creşterea şi
dezvoltarea plantelor, însă unele dintre aceste forme au prezentat pe parcursul mai multor
generaţii succesive caractere preţioase pentru ameliorare, de exemplu câteva forme au întrecut după productivitatea de boabe atât genotipul iniţial, cât şi soiurile de năut omologate în
Republica Moldova.
Din păcate în ultimii ani, condiţiile de mediu nu au fost optimale pentru cultura năutului. Vara anului 2012 a fost extrem de secetoasă şi caldă, năutul care de obicei este considerată o plantă rezistentă la secetă, a suportat greu aceste condiţii. Majoritatea formelor
mutante obţinute s-au dovedit a fi mult mai puţin rezistente la secetă şi arşiţă. Însă printre
formele mutante studiate au fost evidenţiate 3 forme, la care au ajuns la perioada normală de
maturizare un număr mai mare de plante şi la care productivitatea de boabe per plantă a fost
mai mare atât ca la celelalte forme, cât şi ca la martorii utilizaţi (s. Ichel şi Volgogradskiy
10). Aceste 3 forme au fost selectate în anii precedenţi datorită altor caractere şi până la seceta anului 2012 nu au prezentat rezistenţă sporită la condiţii de secetă şi arşiţă. De exemplu
forma Sh2009 a fost selectată doar datorită taliei mici a plantelor şi a numărului mai mic de
ramificaţii, iar forma Sh2007 dimpotrivă, datorită taliei peste medie a plantelor, iar Sa1 a fost
selectată iniţial datorită boabelor puţin mai măşcate, în anul 2012 aceste forme au suportat
mai bine condiţiile nefavorabile de mediu.
În anul 2013 iarăşi s-au petrecut fenomene ce au afectat grav dezvoltarea năutului. Au
fost perioade succesive de umiditate excesivă şi temperaturi înalte. Aceste condiţii au contribuit la dezvoltarea maladiilor fungiceşi a dăunătorilor. Majoritatea formelor mutante studiate
în acest an au fost mai puternic afectate de aceste condiţii decât martorii utilizaţi (genotipurile iniţiale utilizate pentru mutageneză şi s. Ichel), la unele forme au pierit chiar 80-90%
din plante, aceste forme putând fi considerate deosebit de sensibile la infecţii cu fuzarioză,
probabil la ele în rezultatul unor mutaţii au fost afectate mecanismele implicate în rezistenţa
plantelor. Însă şi de această dată, 2 forme au fost mai puţin afectate de fuzarioză în toate cele
3 repetiţii - forma Sx1 ce a fost selectată datorită precocităţii înflorii şi maturizării şi forma
Sa1, care în anul 2012 a prezentat şi rezistenţă sporită la secetă.
Obţinerea unor forme mutante ce prezintă rezistenţă sporită sau scăzută la factorii
nefavorabili de mediu, poate contribui la înţelegerea şi identificarea mecanismelor implicate.
Formele mutante rezistente la condiţiile nefavorabile de mediu, prezintă de asemenea şi un
interes deosebit ca material iniţial pentru ameliorare, în special dacă această rezistenţă este
combinată cu alte caractere valoroase pentru cultura năutului.
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ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ДИКОРАСТУЩЕЙ ФЛОРЫ
КИШИНЁВА ПО ОКРАСКЕ ВЕНЧИКА
Коломиец Ирина
Институт Экологии и Географии АНМ, Кишинэу, Республика Молдова
В условиях глобального изменения климата большое значение имеет мониторинг
и оценка биологического разнообразия фитоценозов.В связи с этим, особый интерес
в ряду индексов инвентаризационного и дифференцирующего разнообразия
представляет характеристика видового состава фитоценоза по экоценотическим
шкалам, отражающим адаптацию растений к основным абиотическим факторам.
Исключительную роль в адаптивном потенциале высших растений играют
механизмы приспособления к особенностям светового и температурного режима, как
производных от общей солнечной радиации. Влиянию спектральных характеристик на
фотосинтетическую активность растений, на рост, развитие и морфогенез вегетативных
органов посвящено достаточно много работ, чего не скажешь о репродуктивной
системе растительных организмов и в частности о цветке.В данной работе мы
попытались установить, существует ли зависимость между такими генетически
детерминированными признаками как: сроки цветения растений, окраска венчика и
тип расположения почек возобновленияс сезонными изменениями солнечного спектра.
С этой целью мы рассчитали процентный состав каждого диапазона солнечного
спектра на широте г. Кишинёва, а так же соотношение процентной доли синего
диапазона к красному по месяцам вегетативного периода.Учёт инвентаризационного
разнообразия травянистых видоврастений г. Кишинёва проводили ежемесячно на
протяжении 7 лет согласно классической методике Работнова,1984. Учёт сроков
цветения потенциальной флоры проводился по первому месяцу цветения согласно
определителю Гейдеман,1986. Цветковые растения г. Кишинёва объединялись по
признаку окраски венчика в 5 цветовых групп: фиолетово – голубую, белую, жёлтооранжевую, пурпурную и группу с трудно детерминированной окраской венчика.
Статистическая обработка полученных данных проводилась в рамках программного
пакета Excel.
На примере 175 видов конкретной флоры и на основе анализа 317 видов
потенциальной флоры г. Кишинёва установлено, чтовыявленные нами ранее сезонные
различия между видами по окраске венчиканосят волновой характер:ранневесенняя
фиолетово – голубая группа цветов сменяется весенней, жёлто-оранжевой,
переходящей в летнюю пурпурную и позднелетнюю оранжево – жёлтую группу,
сменяющуюся на осеннююфиолетово – голубую группу.Необходимо отметить,
что речь идёт не о тотальной конвергентной окраске венчиков в отдельном периоде
времени, а о превалирующей окраске венчиков на исследованной территории, которую
можно использовать при паспортизации площадок по превалирующему диапазону
солнечного спектра. Обнаруженная закономерность симметричной динамики видов с
различной окраской венчика ассоциируется с сезонными изменениями характеристик
солнечного спектра от весеннего равноденствия до летнего солнцестояния и от
летнего солнцестояния до осеннего равноденствия и является примеромадаптивной
изменчивости генотипа.
Практическая ценность полученных результатовкасается и области экологической
генетики растений, основной задачей которой является разработка методов управления
модификационной и генотипической адаптивной изменчивостью генов на основе
использования эндогенных и экзогенных факторов.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СЕМЯН ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
ПРИ КОНСЕРВАЦИИ EX SITU
Корлэтяну Л.Б., Маслоброд С.Н., Ганя А.И., Клещ Ф.И., Безуглова С.Н.
Институт генетики и физиологии растений АНМ, Кишиэу, Республика Молдова
В Центре генетических ресурсов растений Молдовы большое внимание уделяется
разработке физико-химических методов для повышения жизнеспособности семян
различных видов растений при консервации exsitu В экспериментах использовались
миллиметровое излучение (ММИ) с длиной волны 5,6 мм, плотностью мощности 6,6
мВт/см2, экспозициями 8 и 30 мин и пониженная температура (ПТ) 2-4оС.Изучали
раздельное и совместное действие этих факторов в прямых и обратных комбинациях
(ММИ+ПТ и ПТ+ММИ).Объекты исследований - семена эхинацеи (Echinacea purpurea
(L.) Moench), сафлора красильного (Carthamus tinctorius L.) и дурмана (Datura stramonium L.) разных сроков хранения. Изучали морфофизиологические параметры семян
и проростков: энергию прорастания (ЭП) и всхожесть (В) семян, длину корешков
(ДК), сухую биомассу (СБ) проростков согласно Международным правилам ISTA и
активность пероксидазы (АП) корешков.
Эхинацея. По ЭП и Всемян был выявлен незначительный стимуляционный
эффект ММИ только при экспозиции 30 мин. ПТ привела к существенному снижению
ЭП семян. ПоВ семян при экспозиции 8 мин был обнаружен репарационный эффект,
а при экспозиции 30 мин – протекторный. По СБ и ДК проростков стимуляционной
оказалась экспозиция 30 мин, превышение по отношению к контролю по СБ составило
1,53 раза. В большинстве вариантов совместного действия факторов по этим
параметрам было выявлено протекторное действие ММИ. Максимальное превышение
по СБ проростков по отношению к контролю было в 1,28 раза. По АП стимуляционной
оказалась 30-минутная экспозиция ММИ, а совместное действие факторов позволило
обнаружить репарационный эффект ММИ при обеих экспозициях. Превышение
содержания фермента по отношению к контролю составило соответственно 2,062,21раза.
Сафлор красильный. При определении ЭП и В был обнаружен существенный
стимуляционный эффект от ММИ. Превышение параметров по отношению к контролю
составило при экспозиции 8 мин соответственно в 1,56 и 1,07 раза, при экспозиции 30мин
– в 1,74 и 1,12 раза. Совместное действие факторов в прямых и обратных комбинациях по
тем же параметрам позволило обнаружить протекторный эффект ММИ. АП подтвердила
закономерности, полученные по морфофизиологическим параметрам проростков.
При экспозиции 30 мин АП была выше по отношению к контролю в 2,2 раза. При
обеих экспозициях ММИ по АП обнаружен четко выраженный протекторныйэффект.
Дурман.По всем параметрам обнаружено стимуляционное действие ММИ, в
особенности на экспозиции 30минут. По ЭП семян стимуляция по отношению
к контролю составила 35,5%, по В – 3,9%, по ДК – 28,5%, по СБ корней – 55,0%.
Совместное действие факторов на семена вызвало стимуляцию процессов прорастания
по всем вариантам, т.е. проявились и репарационный, и протекторный эффекты ММИ.
Сравнение прямых и обратных комбинаций факторов позволило обнаружить более
четко выраженный протекторный эффект ММИ (по ЭП, В, ДК, СБ).По АП в корешках
проростков также обнаружены и репарационный, и протекторный эффекты ММИ, но
более выраженным оказался протекторный эффект по сравнению с репарационным.
Обнаружено, что ММИ оказывает как репарационное, так и протекторное
действие на семена лекарственных растений при действии на них пониженной
температуры. Правильно сочетая физические факторы, можно существенно повысить
жизнеспособность cемян при консервации exsitu, что является крайне важным
и необходимым для поддержания жизнеспособности коллекционных образцов
Национального генофонда.
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CHANGE OF THE PARAMETERS OF CHICKPEA (CICER ARIETINUM
L.) SEEDS AND SEEDLINGS UNDER THE INFLUENCE OF
MILLIMETER RADIATION WITH VARIOUS POWER DENSITIES ON
SEEDS
Corlateanu L.B., Maslobrod S.N.
Institute of Genetics and Plant Physiology of the Academy of Sciences of Moldova,
Chishinau, Republic of Moldova
Millimeter radiation (MMR) is characterized by non-thermal, regular and informational influence on biological objects leading to the increase of their viability. Centrefor Plant
Genetic Resources has studied for many years the influence of MMR on seed viability after
their long-term storage. Influence of millimeter radiation with various exposures and wavelengthson seeds under the conditions of ex situ conservation has been studied in our previous
works (Corlateanu, Maslobrod, Ganea, 2009, 2011). Stimulation of germination processes
using MMR was found in seeds of various plant species. Thisreport gives the results of MMR
application with various power densities. The aim was to find optimal value of MMR power
density for radiation of chickpea seeds.
Experimental objects were collection accessions МDI 02444 and CN 36 stored in gene
bank for 12 years. Chickpea seeds were influenced by MMR with the wavelength of 5,6 mm,
radiation exposure of 8 min and power density values being 2,0; 2,4; 2,8; 6,6; 8,5 and 10,4
mW/cm2. Seeds were let germinate in ther mostat in Petridishes with distilled water under
20оC.150 seeds were used in each variant of experiment. Germinating power and germinability were recorded on the 5th and 10th day according to ISTA international methods.
Experiment with МDI 02444 seeds showed that MMR had stimulating effect on seed
germinating power under every studied power density except for the lowest one – 2,0mW/
cm2. The highest effect on seed germinating power was revealed in variants with power density of2,4 and 2,8 mW/cm2 (1,27 and 1,33 times higher as compared to control). Oneofthebestvalues of power density as regard to its influence on seeds germinating power was MMR
power density of 10,4mW/cm2(1,23 times higher as compared to the control). Seed germinating power was about the same as control under power density of 6,6and 8,5 mW/cm2.
Sothe best results on seed germinating power were obtained using MMR with low
power density values – 2,4 and 2,8 mW/cm2. Seed germinability in these variants was higher
than in control by 13,0 and 17,0%, respectively, and by 12,0% in case of MMR power density
of 10,4 mW/cm2 that is also a positive finding. Minor inhibitory effect on germinating power
and germinability of seeds was manifested only in variant with the lowest power density of
2,0 mW/cm2.
The same experimental design was used in experiments with the other chickpea form
– CN 36. Stimulating effect was revealed only in some of the variants of MMR radiation.
Prevalence with regard to seed germinating power was found when 2 power densities were
applied – 2,4and 2,8 mW/cm2. In the secases the said parameter was higher by 6,0 and 10,0%
as compared to the control. Inhibition of effect was revealed in other variants of experiment.
Determination of seed germinability showed that variant with power density of 2,4 mW/cm2
was at the control level, and the highest stimulation of germinability was found with power
density of 2,8 and 10,4 mW/cm2 (1,4 and 1,3 times higher as compared to the control). Since
the revealed effect was approximately the same, there foreitis reasonable to recommend the
lower power density for chickpea seed radiation, and namely 2,8 mW/cm2.
In summary, it was demonstrated that millimeter radiation exerts stimulating effect on
germination processes of chickpea seeds under their ex situ conservation. Reveale deffec to
flow power densities of millimeter radiation undoubtedly is a positive finding and evidence
in favor of economical efficiency and feasibility of this method.
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STUDIULCARACTERELOR CANTITATIVE LA HIBRIZIF2DE DIFERITĂ
COMPLEXITATE DE SALVIA SCLAREA L.
Cotelea Ludmila, Gonceariuc Maria, Balmuş Zinaida, Butnaraş Violeta,
Maşcovţeva Svetlana, Botnarenco P.
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Salvia sclarea L. este o plantă aromatică ce se cultivă pentru producţia de ulei esenţial
şi concret. În studiu s-au aflat hibriziF2 de Salvia sclarea L., de diferită complexitate (simpli,
tripli,dubli, în trepte şi complecşi), în anul al doilea de vegetaţie. În condiţii de temperaturi
ridicate,din vara anului 2012, hibrizii evaluaţi, s-au dezvoltat şi au format plante cu talia mai
mică ca în anii precedenţi. Înălţimea plantelor la hibrizii evaluaţi a fost diferită, înregistrând
valori de 95.0 cm la hibridul simplu[(S-1122 60 S10 x (S.s.Turcmen/N)S7 alb)F2, 98.5 cm la
hibridul în trepte [M-69 655 S9 X M-69 429-82 S3 x 0-40 S5) F7] F2. Talia hibridului complex
[(V-24 -86 809 S3 x 0-33 S6) F7 x (S-1122 9 S3 xK-17) F9) F2a înregistrat 104.5cm, iarla hibridul triplu [(S-1122 60 S10 x M-69 10S4 x L-15)F9)]F2înălţimea plantelor a fost 106.7cm.Cea
mai înaltă talie a plantelor au înregistrat două combinaţii hibride în trepte: [(S-1122 528 S3 x
(Rubin xS-786)F1 x (0-33 S3 xL-15)F7)F7 X M-69 655 S9]F2 şi[(S-1122 60 S10 x M-69 429-82
S3 x 0-40 S5)F7) ]F2– 109.6 şi 110.2 cm respectiv
Hibrizii de diferită complexitate evaluaţi au format inflorescenţe compacte, bine dezvoltate, cu lungimea de 45,4 – 59.2 cm. La combinaţia hibridă în trepte[(S.s.Turcmen/N )
S7 alb x(S-1122 528 S3 x K-50)F1 x 0-48 )F6] F2şi combinaţia hibridă complexă [(V-24 -86
809 S3 x 0-33 S6)F7 x (S-1122 9 S3 xK-17)F9)F2lungimea inflorescenţei a constituit 57.7 şi
55.7cm,respectiv. Cel mai viguros panicul au format plantele hibridului în trepte[(S-1122
528 S3 x (Rubin xS-786)F1 x (0-33 S3 xL-15)F7)F7 x M-69 655 S9] F2 - 59.2cm, iar raportul
lungimea inflorescenţei /talia plantei constituie 54 %.
Numărul de ramificaţii de gradul I la hibrizii studiaţi a variat de la 12.6 la hibridul
[(M-69 655 S9 x(S-1122 528 S3x (Rubin xS-786)F1 x(0-33 S3 xL-15)F7)]F2 până la 15.2 la
combinaţia hibridă simplă [(S-1122 60 S10 x (S.s.Turcmen/N)S7 alb)F2. Suma ramificaţiilor de
gradul I şi II la hibridul dublu [(V-24-86 809 S3 x 0-33 S6)F 7 XS-1122 528S3 x S.s.Tianşani/
sud)B5)]F2 a fost 34.8. Hibridul [(V-24-86 809 S3 x 0-33 S6)F7 x(Rubin x S-1122 9S3)F1 x
(0-56 x V-24)F1)F7]]F2a avut 30.8 ramificaţii.Cel mai mare număr de ramificaţii de gradul I
şi II, a înregistrat hibridul complex [(V-24 86 809 S3 x 0-33 S6)F7 x (S-1122 9 S3 xK-17)F9)
F2 – 36.4. Numărul de verticile pe spicul central al inflorescenţei, a variat la hibrizii evaluaţi
de la8.4 până la 10.0.
Valoarea indicilor conţinutului de ulei esenţial în inflorescenţe, recalculat la substanţă
uscată, la hibrizii evaluaţi, a demonstrat, că majoritatea hibrizilor creaţi au acumulat conţinut înalt de ulei esenţial. Hibridul în trepte[(S-1122 528 S3 x (Rubin xS-786)F1 x (0-33 S3
xL-15)F7)F7 X M-69 655 S9]F2şi combinaţia hibridă simplă (M-69 756-82 S11 x Cr.p. 11 S11)
F2 au acumulat1.570 – 1.595 % (s.u.)ulei esenţial. Conţinut foarte înalt de ulei esenţial au
înregistrat hibrizii: [(S-1122 60 S10 x (S.s.Turcmen/N)S7 alb)F2 – 1.629 % (s.u.), [(S-1122 60
S10 x M-69 10S4 x L-15)F9) ]F2– 1.638 % (s.u.), [(V-24-86 809 S3 x 0-33 S6)F 7 x (M-55+130
S4 x (K-44 xL-15)F2 x 0-47)F1]F7]F2 – 1.663 % (s.u.). Cel mai înalt conţinut de ulei esenţial
au acumulat hibridul dublu [(V-24-86 809 S3 x 0-33 S6)F 7 XS-1122 528S3 x S.sl.Tianşani/ sud)
B5)]F2-1.743 % (s.u.) şi hibridul în trepte [(S-1122 60 S10 x M-69 429-82 S3 x 0-40 S5)F7) ]
F2- 1.880 % (s.u.).
Astfel, putem conclude, că combinaţiile hibride de diferită complexitate F2 de Salvia
sclarea L., în condiţii de secetă au înălţimea plantelor de 95 – 110 cm, inflorescenţe compacte, bine dezvoltate, cu 34.8 – 36.4 ramificaţii de gradul I şi II, uleiul acumulat în inflorescenţe
atingând indici de până la 1.880 % (s.u.).
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CREAREA MATERIALULUI INIŢIAL VALOROS CU UTILIZAREA
SA ULTERIOARĂ ÎN PROCESUL DE AMELIORARE A CULTURII DE
FLOAREA-SOARELUI
Cucereavîi Aliona
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al ASM, Chişinău, Republica Moldova
Floarea-soarelui a câştigat un loc de seamă în agricultură pe glob, datorită avantajelor sale economice de necontestat: producţiei mari de ulei pe unitatea de suprafaţă, un raport favorabil de 3:2 între ulei
şi şroturi, uşurinţa de extragere a uleiului şi calitatea superioară a acestuia din punct de vedere nutritiv,
precum şi al stabilităţii şi al principalelor însuşiri fizice şi chimice.
Floarea-soarelui este considerată una dintre cele mai profitabile culturi de câmp. Potrivit datelor statistice ale ONU, astăzi floarea-soarelui este cultivată pe glob pe o suprafaţă totală de peste 21 milioane hectare.
Cercetările “AMG – Agroselect Comerţ” SRL, conform planului tematic penrtu anul 2012 s-a
desfăşurat în: • culturi comparative de concurs; • culturi comparative de orientare;
• culturi comparative ecologice etc.
Lucrările de ameliorare a florii – soarelui în anul 2012 au continuat prin crearea materialului iniţial valoros cu utilizarea lui în crearea hibrizilor noi cu potenţial sporit de producţie, rezistenţi la atacul
principalilor patogeni şi la noile rase de lupoaie, plastici condiţiilor de mediu.
Testarea hibrizilor experimentali căpătaţi în anii precedenţi s-a desfăşurat în cîmpul comparativ
principal şi cîmpul comparativ de orientare. Semănatul s-a efectuat manual la 26 aprilie 2012 pe parcele cu suprafaţa de 33,6 m2, după metoda de randomizare la întîmplare a parcelelor. Ca martor a servit
hibridul de floarea – soarelui omologat Performer.
În cultura comparativă principală au fost testaţi 46 hibrizi noi, care au dat dovadă de însuşiri
valoroase în culturile comparative din anii precedenţi.
Obţinerea hibrizilor de perspectivă prin ameliorarea plantelor de cultură, bazată pe metode tradiţionale sau prin aplicarea ingineriei genetice presupune, în egală măsură, aplicarea unor tehnici eficiente, care asigură evaluarea materialului iniţial, utilizat în programele de selecţie.

MENŢINEREA PURITĂŢII BIOLOGICE ŞI GENETICE A FORMELOR
PARENTALE DE FLOAREA-SOARELUI CE STAU LA BAZA
HIBRIZILOR OMOLOGAŢI ŞI DE PERSPECTIVĂ
Cucereavîi Aliona
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al ASM, Chişinău, Republica Moldova
Primele scheme de menţinere a purităţii biologice şi înmulţire a formelor parentale la floareasoarelui, precum şi tehnologia producerii seminţelor certificate în loturile de hibridare au fost elaborate
de Vrâncianu şi Stoenescu (1972, 1973).
Menţinerea purităţii biologice, a omogenităţii şi stabilităţii însuşirilor morfofiziologice ale formelor parentale este esenţială pentru atingerea potenţialului de producţie al hibrizilor de floarea-soarelui. Pentru aceasta trebuie folosite metode şi tehnici adecvate, chiar variante ale metodelor specifice cerinţelor de reproducere ale fiecărei linii consangvinizate, astfel ca să se prevină modificări ale
structurii genetice şi să se realizeze menţinerea capacităţii combinative iniţiale ale acestora. Utilizarea
androsterilităţii citoplasmatice creează o serie de dificultăţi în ceea ce priveşte calitatea liniilor materne
datorită apariţiei frecvente în cadrul acestora a plantelor androfertile.
Menţinerea structurii genetice a genotipurilor aflate în cultură se realizează prin selecţia conservativă. Spre deosebire de selecţia folosită în procesul de ameliorare, în cadrul procesului de producere
de sămânţă selecţia are un conţinut aparte şi un alt scop, urmărind menţinerea unei structuri date.
Pentru menţinerea purităţii în cîmpul de control şi înmulţirea descendenţilor, “AMG – Agroselect Comerţ” SRL în acest an, s-au semănat 11 linii androsterile cu analogii lor androfertili şi 18 linii
restauratoare a fertzilităţii. În urma alegerilor după tipicitate s-au fixat 4500 izolatoare şi s-au recoltat
descendenţele alese.
În cele 20 izolatoare comune pe grupă a fost obţinută sămînţă de PB a 6 linii consangvinizate. În
tot s-a produs 120,390 kg. de seminţe ai analogilor sterili, 60,880 kg. –ai analogilor fixatori de sterilitate
şi 3,000 kg. – de linie restauratoare de fertilitate.
Obţinerea de hibrizii cu potenţial de producţie şi conţinut de ulei mai mare decât al soiurilor
şi varietăţilor locale reprezintă un obiectiv important pentru ameliorare şi producerea de sămânţă de
floarea-soarelui.
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НАСЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ
НУТА (CICER ARIETINUM L.) ПРИ СКРЕЩИВАНИЯХ DESI×KABULI
ГЕНОТИПОВ
Куршунжи Д.К., Ганя А.И.
Институт генетики и физиологии растений АНМ, Кишинэу, Республика Молдова
Проблема наследования количественных признаков занимает ключевое
место в селекционных работах по нуту, где приоритетное значение имеют вопросы
продуктивности с сопряжёнными ей признаками. Уже при анализе F2-поколений
следует акцентировать внимание на гибридных комбинациях с более высоким
наследованием агрономических параметров.
Нами были изучены вопросы наследованиятаких важных показателей, как
количество бобов на растении (КБ/Р), количество семян на растении (КС/Р), масса
семян на растении (МС/Р), масса 100 семян (М100С), количество семян в бобе (КС/Б) и
высота растений (ВР) в 3-х гибридных комбинациях ♀MDI 02410 ×♂ MDI 02441(1ГК),
♀MDI 02441×♂сорт Совхозный 14 (2ГК), ♀MDI 0432×♂MDI 02419 (3ГК).
Опыты были проведены в 2008-2010 гг. на полях Института генетики и физиологии
растений АН Молдовы. Родительские формы с пигментированными семенами (сорт
Совхозный 14, MDI 02432, MDI 02410) характеризуются средней продуктивностью,
высокой всхожестьюсемян, устойчивостью к повышенным температурам, фузариозу
и аскохитозу. Родительские формы со светлыми семенами (MDI 02419 и MDI 02441)
незначительно уступали по своим характеристикам пигментированным генотипам,
но второй образец при высокой влажности значительно поражалсяаскохитозоми
характеризовался крупными семенами. В F2-поколении были анализированы 124, 76
и 60 гибридных растений соответственно для 1,2 и 3 комбинаций с эквивалентным
количеством родительских форм. Вычисляли средние, максимальные значения (для
выявления трансгрессии) и стандартные отклонения изученных признаков родителей
и популяцииF2. Наследование в широком смысле рассчитывали по формуле согласно
MahmudI., Kramer H.H. (1951).
В 1-ой гибридной комбинации показатели высоты растений и количества семян
на растениине отличались существенно от среднего значения лучшего родителя.
Остальные признаки в F2 -популяции 1ГК имели промежуточное значение между
родителями.Во 2-ой гибридной комбинации показатели изученных количественных
признаков в F2-популяции имели промежуточное значение, за исключением признака
количество семян в бобе, который отмечен без существенной разницы от родительской
формы с более низким значением параметра. Третья гибридная комбинация выделялась
наилучшими показателями агрономических признаков: 1) по всем параметрам, за
исключением высоты растений,выявлены положительные трансгрессии; 2) средние
значения параметров гибридов несущественно отличались от признаков лучшего
родителя, за исключением количества семян в бобе в F2, который наследовался
промежуточно.
Значения коэффициента наследуемости в широком смысле варьировали от
низких до средних.Так, например, признаки количество бобов и семянна растении
и масса семян с растения существенно отличались между комбинациями, где у 1 ГК
отмечена низкая наследуемость, у 2 ГК - промежуточная между низкой и средней, а у
3 ГК выявлены средниепоказатели наследуемости.
Подводя итог отметим, что наиболее высокие значения наследуемости
количественных признаков были у ГК ♀MDI 0432×♂MDI 02419 и данный гибридный
материал будет включен в селекционную работу.
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STUDIEREA SPECIILOR GENULUI OCIMUM L. ÎN CONDIŢIILE
REPUBLICII MOLDOVA
Dombrov Ludmila
Grădina Botanică (Institut), Chişinău, Republica Moldova
Genul Ocimum L. include specii economic importante (O.basilicum L., O.americanum
L. şi hibridul lor O.×citriodorum) (Gayatri et al., 2011), aromatice, condimentare, medicinale, cu utilizare în medicina tradiţională, dar şi cea ştiinţifică, graţie studiilor care confirmă
proprietăţile lor antibacteriene (O. gratissimum L., O. basilicum L., O. sanctum L.), antimicotice (O. canum L., O. basilicum L., O. sanctum L.), imunomodulatoare (O. gratissimum
L.,O. sanctum L.), antiinflamatoare, anticancerogene, hipoglicemiante, hepatoprotectoare
(O. sanctum L.), antioxidante (O. basilicum L., O. sanctum L.) (Baby J. at al., 2013; Holm,
2006). Datorită polifuncţionalităţii speciilor de busuioc, dar şi existenţei unei mari variabilităţi intraspecifice, care oferă perspective favorabile pentru ameliorare, cercetarea acestoraprezintă un interes continuu.
Introducerea şi studierea diverselor specii, varietăţi şi soiuri de Ocimum L. la Grădina Botanică (Institut) din Chişinău au fost iniţiate de către B. Ivanova şi T. Şavorskaia în
anul 1954. Observările efectuate în perioada anilor 1954-1960 asupra Ocimum basilicum
L., O. carnosum Link, O. menthae folium Boehm., O. pilosum Roxb., O. canum Sims L., O.
gratissimum L., O.graveolens L., O. kilimands charicum Gürke, O. lactucae folium L., O.
basilicum var. purpurescens L., O. sanctum L. au dovedit că speciile introduse sunt relativ
rezistente la ger (2 puncte din 3 maximale), acumulează o cantitate de ulei eteric apropiată de
cea a plantelor care cresc în arealul natural, sunt mai puţin rezistente la secetă (2 puncte din
3 maximale), produc seminţe care germinează şi se înmulţesc prin samuraslă (Bodrug, 1998,
1993). Cercetările ulterioare au permis evidenţierea a 11 forme de O.basilicum L., 3 – de O.
gratissimum L., 1 – de O. basilicum var. purpurescens L., 1 – de O. Pilosum Roxb., 1 – de O.
Menthaefolium Boehm. şi 1 – de O. carnosum Link şi propunerea lor în calitate de materie
primă condimentară pentru industria conservelor (Mustaţă, 1980).
Măsurile agrotehnice de cultivare a busuiocului în Moldova au fost elaborate şi incluse
în cartea „Cultivarea plantelor aromatice” de către Musteaţă Gh.
La Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, de către Gonceariuc Maria sunt studiate variabilitatea fenotipică, caracterele cantitative ce influenţează
producţia de ulei esenţial şi masă verde, variabilitatea conţinutului de polifenoli şi flavone al
genotipurilor de O.basilicum L., create şi cultivate în colecţia acestuia (Gonceariuc, 2008).
Colecţia de plante aromatice şi condimentare a Grădinii Botanice din Chişinău cuprinde3 specii de busuioc şi 11 soiuri şi varietăţi ale speciei O.basilicum L.. Scopul studierii
speciilor genului Ocimum L. în condiţiile Republicii Moldova este îmbogăţirea colecţiei de
plante aromatice cu noi specii, concretizarea aspectelor legate de cultivare în condiţiile încălzirii globale, stabilirea compoziţiei şi utilizării plantelor din acest gen, mobilizarea materialului destinat ameliorării şi implementarea în agricultură a soiurilor noi obţinute. În laboratorul
de Resurse Vegetale al Grădinii Botanice din Chişinău este acumulat suficient material şi
continuă procesul de ameliorare a speciilor genului Ocimum L.
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BIOCHEMICAL AND GENETIC ASPECTS OF HYSSOPUS
OFFICINALISINVESTIGATIONS (GECOMAP PROJECT)
Duca Maria, 2Gille Elvira, 1Budeanu O., 1Calmîş Ana
University of Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova
2
CCB„Stejarul”, Piatra Neamţ, România
1

1

Hyssopus officinalis (L) is one of the most frequently consumed herbal remedies as a
minty flavour, condiment and spices in food industries as well. Nowadays, the therapeutic
uses and health benefits of hyssop are most based on ethno pharmacy and folklore rather than
on scientific argumentation. Despite the fact that the wide range of information suggesting
health benefits of herbal remedies associated with hyssop, evidence-based information regarding the effects of hyssop is quite limited. Turning to account an active herbal cure is based
to a better understanding of the relationship between chemical constituents and biological
properties of the natural product. In view of these aspects, natural products, particularly higher plant species, continue to be important sources of medicine and supplementary health
products which represent a challenge to science due to their various properties, including
chemical diversity, synergism to biological activity and variable compositions. Herein, we
tried to conducting research expected morphological, chemical and genetic hyssop different
varieties.
Identification and characterization of chemotypes was made in the study of the composition of essential oils by GC, HPLC etc. It will identify genetic variability based on RAPD
profiles. It proposes a number of issues on inheritance morphological and biochemical characters. It will estimate the association between morphological, biochemical, and genetic and
environmental effects on the formation of valuable quantitative characters.
Concisely, these issues furnish the background for the experiments on the associated
basic studies for the H. officinalis (L.) which is an important source of bioactive substances
of medicinal interest.
The results allow the characterization of the studied species genetic resources that can
be used in biodiversity conservation strategies and detection of PMA forms for the inclusion
of improvement. Based on these studies will assess the possibility of developing molecular
markers and their association with quantitative morphological and biochemical characters.
Markers give will be used to identify sources and facilitating valuable new genetic marker
assisted improvement (ASMM).
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STRATEGIILE DE CONSERVARE A AGROBIODIVERSITĂŢII
VEGETALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA:REALITATE SAU VIS
IREALIZABIL?
Ganea A.
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al ASM, Chişinău, Republica Moldova
Rolul biodiversităţii agricole în funcţionalitatea prosperă a oricărui stat este incontestabil. Sistemele agricole contemporane sunt de neconceput fără utilizarea corectă a fondului
genetic vegetal al plantelor cultivate, atitudine grijulie faţă de patrimoniul biologic autohton.
Este evident că promovarea unor sisteme eficiente de conservare a agrobiodiversităţii rămâne
a fi o preocupare de cea mai mare importanţă pentru majoritatea ţărilor lumii, fapt confirmat
la cea de-a 143-a sesiune a Consiliului FAO din noiembrie 2011.
În condiţiile lipsei unui Program naţional în domeniul conservării şi utilizării diversităţii agricole vegetale (despre necesitatea iniţierii şi realizării căruia am menţionat de nenumărate ori),este extrem de dificil de a contura hotarele şi elementele de bază aleunui Sistem
real de prezervare a germoplasmeiplantelor cultivate şi rudelor lor sălbatice în Republica
Moldova cu toate componentele şi atribuţiile sale.
Conservarea in situ reprezintă una din strategiile de bază a ocrotirii resurselor genetice
vegetale pentru alimentaţie şi agricultură (RGVAA), deoarece permite păstrarea şi monitorizarea populaţiilor speciilor-pilot în condiţiile spontane de existenţă. Una din sarcinile
ariilor naturale protejate de stat din republică este conservarea speciilor rare, periclitate şi
vulnerabile de plante şi animale. Acest sistem, în mare măsură, îşi îndeplineşte misiunea sa,
însă pentru RGVAA reprezintă un element de ocrotire pasivă. Şi mai alarmantă e situaţia prezervării lor în afara ariilor protejate. Spre exemplu, în ecosistemele forestiere populaţii mici
sau exemplare solitare ale unor astfel de specii importante, cum ar fi Prunus avium, Malus
sylvestris, Pyrus pyraster etc. nu sunt oglindite în documentele corespunzătoare (Amenajamentele silvice)şi, de fapt, soarta lor nu se află în raza de interese ale persoanelor abilitate.
De notat, însă, că investigaţiile de teren pe care le-am efectuat în toate tipurile de pădureale
ţării, au scos în evidenţă faptul existenţei unor surse de germoplasmă valoroasă care merită a
fi special ocrotite pentru păstrarea şi diversificarea genofondului autohton. O stare de lucruri
cu adevărat dramatică se atestăşi la capitolul conservarii on farm a formelor locale de plante
cultivate. Din cauza unor factor politici şi sociali (în special, fluxul masiv al populaţiei rurale
la muncă peste hotarele ţării, reforma funciară, utilizarea de proporţii a soiurilor şi hibrizilor
alohtoni, ruinarea gospodăriilor ţărăneşti etc.) s-a produs o eroziune genetică substanţială a
genotipurilor tradiţionale de culturi agricole. Multe din ele au dispărut deja pentru totdeauna,
altele se găsesc cu greu în cadrul expediţiilor de colectare pe care le efectuează Centrul de
Resurse Genetice Vegetale (CRGV).
Modalitatea de prezervare ex situ presupune păstrarea materialului genetic în Băncile
semincere şi colecţiile de câmp. La Centul de Resurse Genetice Vegetale se efectuează conservarea germoplasmei pe termen mediu şi este pe cale de iniţiere a unei colecţii de bază.
Colecţii specializate (de lucru şi de câmp) există şi la unele instituţii afiliate Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare. Din motivele stipulate mai sus nu există careva conlucrare şi coordonare a activităţii acestor unităţi, lipseşte o Colecţie Naţională de resurse
genetice vegetale, o bază unică de date, precum şi colecţii duplicat. Din cauza unor condiţii
inadecvate de păstrare, multiplicare, dar şi rebutare nejustificată a materialului genetic,anual
se compromit mostre preţioase de plante.
Astfel, enumărarea fugitivă a stării de lucruri absolut inadmisibile din domeniul conservării şi valorificării RGVAA trebuie să-i pună în gardă pe persoanele responsabile în aspectul adoptării unor decizii care ar face faţă cerinţelor şi normelor internaţionale. Elaborarea
unui Sistem de conservare a agrobiodiversităţii vegetale reprezintă o necesitate vitală pentru
Republica Moldova care a semnat o serie de documente internaţionale de mediu, dar şi o
obligaţiune în contextul integrării europene a ţării.
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HABITAT ASSESSMENT OF NEPETA L. SPECIES WITH ANTIINFLAMMATORY POTENTIAL IN THE FLORA OF REPUBLIC OF
MOLDOVA
Ghendov V.1 , Dănilă Doina2, Ciocârlan Nina1
Botanical Garden (Institute)of ASM, Chisinau, Republic of Moldova
2
Center of Biological Sciences „Stejarul”, Piatra Neamţ, România

1

Nepeta L. (Lamiaceae family) comprises more than 250 species, mostly herbaceous, native to Eurasia, Nord Africa, North and Central America and Canary Islands (Celenk et al.,
2008). It is one of the largest and economically important genera in the Nepetoideae subfamily.
NepetaL. possesses antispasmodic, expectorant, diuretic, antiseptic, febrifuge, antitussive
and antiasthmatic effects (Smitherman et al., 2005, Zenasni et al., 2008). Recent studies confirm also the anti-inflammatory and antioxidant activities of these species reported by traditional medicine(Adiguizel et al., 2009, Lee et al., 2010, Gkinis G et al., 2010, Kraujalis et al., 2011).
In the flora of the Republic of Moldova Nepeta L. genus is represented by three species
(Nepetacataria L., N. pannonica L. and N. parvifloraBieb.). Despite being used as medicinal
plants for centuries, the chemical composition of this species is insufficiently studied. In this way
we started a research concerning theirbiomorphological, ecological and phytochemical aspects.
This research was initiated in the spring of 2013 and included the field observations
in different stages of vegetation. An ample revision has been made in the Herbarium of the
Botanical Garden (I) of ASM.Habitat types are given according toNATURA 2000 (Interpretation Manual of EU Habitats, 2003,Directive 92/43/EEC). Phytochemical analyses were
carried out at Center of Biological Sciences „Stejarul”, Piatra Neamţ, Romania.
For Nepetaparviflorawere identified several growing location in the southern part of
republic, the largest population being detected in April-June2013in the Natural reservation
with multifunctional management “Bugeac”(N 46° 24’ 23”, E 28° 42’ 48”).The habitat refers
to Ponto-Sarmatic steppes (Xeric grasslands of the sub-Mediterranean zones)with the code62CO. Floristic composition: edifying species: Stipa lessingiana, S. tirsa, S. pulcherrima,
Cephalariauralensis, Crambe tataria. Characteristic species: Stipa lessingiana, S. pulcherrima, Crambe tataria. Other important species: Salvia austriaca, Centaurea trinervia, Scorzonerahispanica, Salvia nutans, Medicago falcata, Amygdalus nana, Serratula radiata etc.
The habitat for Nepeta pannonica was identified as Pannonian woods with Quercuspubescens (Xerophyle oak woods dominated by Quercus pubescens on extremely dry, southern
exposed locations on shallow, calcareous soils) with the code 91HO. The study was performed
in three locations: Scientific reservation “Codrii”, Lozovavill. (N 47° 06’ 37”, E 28° 21’ 43”),
Landscape reservation “Carbuna”, Zloti village(N 46° 42’ 04”, E 28° 54’ 36”) and Garnetz forest with Quercuspubescens near Milesti vill. Nisporeni distr. (N 46° 59’ 48”, E 28° 16’ 22”).
Floristic composition: edifying species: Q. pubescens. Characteristic species:Chrysopogon
gryllus. Other important species: Adonis vernalis, Astragalusglycyphyllos, Dactylisglomerata,
Fragariaviridis, Galium verum, Iris pumila, Inula ensifolia, Pulsatilla montana etc.
Phytochemical study conducted on N. parviflora and N. pannonica samples aimed to
identify the polyphenolic compounds and quantitative analysis of essential oil from plant
material collected from the native flora of Republic of Moldova and Romania. The CSS
analysis performed on methanol extracts (MeOH) highlighted the presence of rosmarinic,
chlorogenic, ferulic acids and luteolin derivatives. Volatile oil content (ml/100g d. w.), obtained by hydrodistillation (Neo-Clevenger system) have registered the average values 0.801.00 (N. parviflora) and 0.75-0.89 (N. pannonica), except sample of N. parviflora being in
the fructification phase (0.10).
Theresearch was supported by the Bilateral Collaboration Project ASM-ANCS
“Assessment and characterization of genetic resources of Lamiaceae species with anti-inflammatory potential in order of their in situ and ex situ conservation” (financing contract Nr.
04/RoA/2013).
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PRODUCEREA SEMINŢEI HIBRIDE PENTRU HIBRIZI DE FLOAREASOARELUI OMOLOGAŢI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Gîscă I.
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al ASM, Chişinău, Republica Moldova
În prezent floarea-soarelui constituie una din principalele culturi oleaginoase şi ocupă
locul al doilea după soia în producţia mondială de seminţe.
Fructele (achenele) de floarea-soarelui conţin un procent de 50%, ulei cu calităţi alimentare de excepţie şi grad ridicat de conservabilitate.
Republica Moldova ocupă locul 15 după exportul de seminţe de floarea-soarelui şi
locul 2 în ceea ce priveşte exportul de ulei. Anual, la noi se cultivă în jur de 260 mii hectare,
folosindu-se seminţe hibride de prima generaţie atât de producţie autohtonă, cât şi de cea
importată. Totodată, Republica Moldova vinde seminţe hibride de floarea-soarelui în ţările
vecine. Astfel, importul/exportul anual al materialului semincer constituie cca 1500–1800 t
de seminţe hibride de elită
Calitatea formelor parentale influenţează puritatea biologică şi gradul de hibriditate a
seminţei certificate.
Sămânţa hibridă se obţine din încrucişarea formelor parentale ale fiecărui hibrid, iar
valoarea agronomică a acestora depinde de gradul de heterozigoţie realizat şi de calitatea
tehnologiilor folosite în producerea de sămânţă. Producerea seminţelor hibride de floareasoarelui începe prin asigurarea necesarului de sămânţă din formele parentale şi continuă cu
organizarea loturilor de hibridare pentru obţinerea seminţei cerificate.
Producţia de seminţe este un character ereditar complex, cantitativ sau metric, determinat de un foarte mare număr de gene minore, cu efecte individuale slabe. Producţia de seminţe depinde de numeroase caractere componente, de asemenea poligenice, care variază foarte
mult în funcţie de mediu. Datorită importanţei efectelor de mediu, heritabilitatea producţiei
de seminţe este relativ scăzută, comparativ cu alte caractere agronomice.
“AMG – Agroselect Comerţ” SRL, în anul 2012, pentru producerea seminţelor hibride
a implicat 24 agenţi economici. Seminţele au fost crescute pe sectoare izolate geografic de
alte semănături de floarea-soarelui. Seminţele hibride au fost obţinute pe loturile de hibridare
cu testarea ulterioară a acestora în cultura comparativă. Folosirea seminţei cu valoare biologică ridicată constituie un factor important în obţinerea de producţii mari.
În total s-a stocat 474871 kg seminţe F1 a hibrizilor întroduşi în Registrul Soiurilor de
Plante al Republicii Moldova, Ucraina şi al Federaţiei Ruse.
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MULTIPLICAREA LINIILOR PARENTALE DE FLOAREASOARELUICOMPONENTE AI HIBRIZILOR ŞI A CELOR DE
PERSPECTIVĂ PRIN POLENIZARE LIBERĂ, IZOLAT ÎN SPAŢIU
Gîscă I.
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al ASM, Chişinău, Republica Moldova
Cultivarea hibrizilor de floarea-soarelui a deschis un mare viitor pentru valorificarea
practică a acestei specii.
Formele parentale ale hibrizilor aflaţi în cultură sunt linii consangvinizate obţinute prin
autofecundare. Lucrările de ameliorare au fost concentrate în direcţia obţinerii de cultivare
care, pe lângă un conţinut ridicat de ulei, să asigure producţii mari şi constante de seminţe în principalele zone ecologice din ţara noastră. Dacă metodele convenţionale de creare
a soiurilor au condus la o substanţială creştere a conţinutului de ulei din seminţe, fără un
progres genetic semnificativ în privinţa producţiei de seminţe, apoi prin utilizarea metodei
consangvinizării s-a urmărit sporirea cu precădere a producţiei de seminţe la hibrizi, astfel
încât să se realizeze un salt considerabil al producţiei de ulei la unitatea de suprafaţă. Orientarea exclusivă a lucrărilor de ameliorare a florii-soarelui pe metoda consangvinizării şi heterozisului a fost posibilă datorită iniţierii lucrărilor de selecţie a liniilor consangvinizate cu
mult mai devreme, încă din etapa creării soiurilor, precum şi datorită elucidării principalelor
aspecte ale folosirii androsterilităţii în ameliorarea florii-soarelui.
În cadrul “AMG – Agroselect Comerţ” SRL pe sectorul de hibridare, sub izolatoare,
s-au încrucişat 10 linii consangvinizate androsterile cu 14 linii consangvinizate restauratoare
de fertilitate. În urma încrucişărilor au rezultat 140 descendenţe. Pentru determinarea valorii
combinative, combinaţiile hibride obţinute au fost testate în culturi comparative.
Pe sectoare izolate în spaţiu de alte sămănături de floarea – soarelui cu suprafaţa de 25,5
ha s-au înmulţit formele parentale ale hibrizilor omologaţi şi de perspectivă. Pe sectoarele
menţionate au fost multiplicate 6 linii parentale: 5 linii materne şi o linie paternă. Necătînd la
condiţiile nefavorabile de cultură ale anului 2012 s-a recoltat şi depozitat 3011 kg de sămînţă
bază.
Creşterea spectaculoasă a suprafeţelor cultivate cu floarea-soarelui în ultimii ani se datoreşte posibilităţii cultivatorilor de a stabili structura culturilor în funcţie de piaţă, implicării
fabricilor de ulei în cultivare şi subvenţionare, stabilităţii mai mari a producţiilor de floareasorelui, datorate toleranţei mai mari a acesteia la secetă.
Un factor important în sporirea producţiei îl constituie concentrarea acestei culturi în
zonele cele mai favorabile din punct de vedere ecologic.
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HIBRIZI HETEROTICI PERSPECTIVI DE SALVIA SCLAREA L. CU
CONŢINUT RIDICAT DE ULEI ESENŢIAL
Gonceariuc Maria, Balmus Zinaida, Cernolev Elena, Cotelea Ludmila
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al ASM, Chişinău, Republica Moldova
Salvia sclarea L. (Şerlai) din familia Lamiaceae (Labiatae), este cunoscută şi utilizată
de milenii ca specie medicinală şi aromatică. Acţiunea fitoterapeutică a şerlaiului este atestată ca antiseptică şi anticatarală, sedativă, emanogogă şi anticonvulsivantă. Uleiul esenţial
separat prin distilare din inflorescenţe proaspete este utilizat în industria parfumerilor şi a
produselor cosmetice, a băuturilor alcoolice, în special, a vinurilor de tip muscat nu numai
datorită aromei fine, deosebite ce o oferă, dar şi însuşirii de a fixa şi împrospăta mirosul altor
uleiuri esenţiale sau substanţe aromatice de sinteză, fiind utilizat astfel şi ca fixator.
În Moldova specia se cultivă din 1948. Sunt create, omologate, brevetate de noi un şir
de soiuri cu productivitate înaltă, adaptate la condiţiile de cultivare locale. În scopul elaborării soiurilor noi, mai performante au fost creaţi hibrizi simpli, treiliniari, dubli şi în trepte.
Evaluarea în 2012 a 135 de hibrizi în generaţiile F2-F13 în anul al doilea şi al treilea de vegetaţie a demonstrat că plantele s-au dezvoltat suficient de bine şi au sintezat, acumulat conţinut
înalt de ulei esenţial, susţinut de efecte pozitive ale heterozisului la caractere cantitative de
care depinde producţia de materie primă şi ulei esenţial.
Studiul caracterelor cantitative a demonstrat că talia plantelor la hibrizi de diferite tipuri
a variat de la 76.6 până la 130.5 cm. La acest caracter 34 de hibrizi auînregistrat efect pozitiv
al heterozisului în raport cu forma maternă şi 24 în raport cu forma paternă, iar 19 hibrizi –
în raport cu ambele forme parentale. Cei mai înalţi indici ai heterozisului au fost +32.8%,

+49.0%.

Lungimea inflorescenţei, de care, în mare măsură, depinde randamentul hibridului, în
anul de referinţă la hibrizii F2, F3 a fost mai mică, decât în anii precedenţi, constituind de la
40.6 cm până la 60.0cm. Efectul heterozisului la acest caracter în raport cu forma maternă
are indici pozitivi la 11 hibrizi F2 şi 9 hibrizi F3. Cele mai înalte valori ale heterozisului au
fost de la +21.2% până la +27.0%. Înraport cu ambele forme parentale efect pozitiv al
heterozisului cu valori pozitive mai ridicate la acest caracter au înregistrat 6 hibrizi F2, F3.
Variabilitatea lungimii inflorescenţei la majoritatea hibrizilor evaluaţi este joasă (V%<10) şi
numai la 9 hibrizi are valori medii (V%: l0-15). Anul de referinţă a fost marcat de secetă şi
arşiţă din aprilie până în septembrie. Cu toate acestea plantele hibrizilor evaluaţi au format
inflorescenţe cu un număr mare de ramificaţii de gradul I-îi şi al II-lea, ceea ce demonstrează
rezistenţa la secetă şi arşiţă îndelungată a acestora. Faptul este confirmat şi de indici înalţi ai
efectului heterozis la mulţi hibrizi F2 şi F3 de diferită complexitate. La caracterul „ramificaţii
ale inflorescenţei de gradul I-îi”efectul heterozis înregistrat de hibrizi a fost de la +14.0%
pînă la +68.1%. La caracterul „ramificaţii de gradul al II-lea” heterozis au manifestat un şir
de hibrizi, cei mai înalţi indici fiind de la +62.5 până la +92.5%.
Efect al heterozisului la caracterul „conţinutul de ulei esenţial” în raport cu ambele
forme parentale s-a înregistrat la 31 hibrizi F2. Cei mai înalţi indici ai heterozisului (+14.2%
–+86.8%) au avut10 hibrizii.La aceşti hibrizi conţinutul de ulei esenţial a fost foarte înalt – de
la 1.170% (s.u) până la 1.880% (s.u). În generaţia F3 14 hibrizi evaluaţi manifestă heterozis
la caracterul „conţinutul de ulei esenţial”, 7 din aceştia înregistrând efect pozitiv al heterozisului foarte înalte (+14.3% – +82.8%) în raport cu ambele forme parentale.
Efectul heterozisului cu indici atât de înalţi în generaţiile F2, F3 demonstrează că heterozisul la aceşti hibrizi a devenit constant şi se transmite din generaţie în generaţie, devenind
un bun ai evoluţiei.
Hibrizii simpli, treiliniari, dubli şi în trepte de Salvia sclarea creaţi şi evaluaţi sunto
bază genetică valoroasă pentru elaborarea soiurilor noi, adaptate la condiţiile de cultivare din
Moldova cu perioade frecvente de secetă şi arşiţă.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ НЕКОТОРЫХ ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ
ПРИЗНАКОВ ВРАСЩЕПЛЯЮЩИХСЯ ПОПУЛЯЦИЯХ
МЕЖСОРТОВОГО ГИБРИДА ТОМАТА
Маковей М. Д.
Институт Генетики и физиологии растений АНМ, Кишинэу, Республика Молдова
Основная задача, которая решалась в процессе исследований на протяжении
многих лет, это получение селекционного материала нового поколения сочетающего
в себе высокую продуктивность и стабильную устойчивость к неблагоприятным
факторам внешней среды. Для решения столь сложной задачи, в процесс гибридизации
вовлекались генетически и географически отдаленные формы, что позволяет расширить
спектр генотипической изменчивости в расщепляющихся популяциях и тем самым
получать новые формы с более высокими порогами хозяйственно ценных признаков.
В данной работе приводятся результаты анализа генотипической вариабельности
по основным хозяйственно ценным признакам в потомстве межсортового гибрида
томата. Гибрид был получен в результате скрещивания форм томата индетерминантного
типа роста с крупными интенсивно оранжевыми плодами и супердетерминантного типа
роста, с интенсивно розовыми очень плотными плодами. Фенотипические особенности
гибридных растений, а в последующем их потомства, оценивали в условиях пленочных
теплиц и открытого грунта. Устойчивость к высоко температурному стрессу определяли на
искусственно смоделированных стрессовых фонах, на стадии пыльцы в условиях invitro.
В гибридной популяции F1 по урожайности отмечен высокий эффект гетерозиса.
В F2выявлен широкий спектр изменчивости, поэтому популяция F2 представлена пятью
классами растений по уровню урожайности. Наибольшая часть (63,0%) характеризуется
высокими показателями данного признака (1,6-2,5 кг/растение). Относительно
родительских форм, увеличилось число генотипов с низкой продуктивностью (0,3-1,0кг/
растение). Наряду с вышеприведенными появились особо ценные трансгрессивные
высокоурожайные растения (11,0%), более 3,0 кг плодов на растение.
По признаку «масса плода» в F1имеет место промежуточное наследование.
Широкий спектр изменчивостив F2по данному признаку позволил выделить
трансгрессивные формы (4,0%) с очень крупными плодами (220-350 г). Большая часть
растений (68,0%) имели плоды массой 101-140гр.Масса плодов остальных растений
варьировалаот 40 до 80гр. В F3растений с очень крупными плодами не выявлено, но увеличился класс растений с плодами массой 141-180гр. В поколении F4 процент генотипов
с плодами, относящимися к классам крупноплодных, несколько выше, чем в F2 иF3.
Последующий напряженный отбор в динамике поколений позволил получить новые
стабильные формы с крупными плодами. Выявлен широкий спектр изменчивости по
окраске плодов.Оценка устойчивости селектируемых форм к высокотемпературному
стрессу по признакам пыльцы (жаростойкость и устойчивость по длине пыльцевых
трубок) в динамике поколений, F2, F3, F4 и F5 позволяет определить эффективность
отбора и проследить процесс формирования устойчивости на данном этапе онтогенеза.
Самые высокие значения по анализируемым признакам имеют место в F2. В поколении F3показатели вышеприведенных признаков несколько ниже и ещё более низкие
в F4 и F5, но при этом в популяциях данных гибридных поколений сокращается количество растений с крайними значениями. Применение искусственных стрессовых
фонов позволяет раскрыть полиморфизм популяций по анализируемым признакам и
выделить адаптивные формы.В заключении следует отметить, чтокомплексный подход
к изучению трансгрессивных форм отобранных в F2 в динамике гибридных поколений
F3,F4и F5показал, что использование параметров, отражающих изменчивость
хозяйственно ценных признаков, позволяет целенаправленно подходить к выбору
селекционной программы, а использование стрессовых фонов дает возможность
одновременно решать несколько задач, связанных с поиском и отбором устойчивых
форм с высокой продуктивностью.
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ГЕНОТИПИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОЛЛЕКЦИИ МУТАНТНЫХ
ФОРМ ТОМАТА
Маковей Мелания, Ганя А.
Институт генетики и физиологии растений АНМ, Кишинэу, Республика Молдова
В связи с изменяющимися климатическими условиями на планете значительно
возрастает роль биоразнообразия, его изучение и выделение генетических источников
– доноров селекционно важных признаков. Особую ценность в этом отношении
представляет мутантный генофонд томатов поскольку, является важным источником
целого ряда хозяйственно-ценных признаков, с помощью которых возможно решение
сложных задач практической селекции.
Предлагаемая информация является результатом собственных исследований по
изучению мутантных форм томата в условиях Центральной зоны Молдовы. В настоящее
время изучено 105 мутантных линий томата из коллекции лаборатории генетических
ресурсов растений ИГ и ФР. Мутантные линии томатов с идентифицированными
генами относятся к виду L. esculentum Mill. Это мутантные формы из различных стран
мира, полученные под воздействием облучения и химических мутагенов. Зачастую
они представляют собой уродливые растения, трудновоспроизводимы или же вовсе
летальны. К ним относятся карликовые формы, хлорофильные мутанты, образцы
с различного типа деформациями листа, стебля и других значимо ценных частей
растения. Изученная коллекция мутантных форм томата разбита на группы, имеющие
разное назначение для использования в селекционных программах. Большую часть
изученных форм можно оценить, как высокоценные в хозяйственном отношении
поскольку, являются носителями нескольких маркерных генов.
Коллекция представлена генами, которые определяют тип роста и габитус растений
томата – sp+, sp±, sp, ssp, er, d, dd/+, flc. Выявлен высокий полиморфизм вида L.esculentum
по окраске и деформации листа контролируемые следующими генами:aut, gil,marm,
marm2, marm3, Me, nv, oc, op, vo, wd, inf, res, pl, pu2, inta, bul, cg, ta, yg-6, ltf, c, alb, ru,
sf, sy, lg, tor,La,v-2, Xa-2, lut, lur, apn. Идентифицированы растения с укороченными
междоузлиями, контролируемые генами – inf, pu2, cg, umpdia, br, cu, var, mua.
Гены, контролирующие признаки плода являются особо ценными для включения
в селекционные программы с целью улучшения существующих и получения новых
сортов и гибридов томата. Форма плода томата в коллекции представлена следующими
генами: Ip,el,obl,o, а окраска –at,gl,sh,t,u,nor,alc,Del,l,r, rin. За высокое содержание
ликопина в плодах отвечает ген Bog. Мясистость и высокую упругость плодам придают
гены patи pat2. В коллекции есть формы с генами j иj-2 (плодоножка удлинена, без
коленца) контролирующими обрыв плодов у промышленных сортов, предназначенных
для механизированной уборки.Сильная степень опушения разных частей растения
определяется генами Ln, Wom, vi.
Особую ценность в коллекции представляют гены, отвечающие за устойчивость
растений к болезням. Высокий уровень устойчивости против корневой нематоды (Meloidogyneincognita) обеспечивает ген Mi, устойчивость против штаммов ВТМ – Tm-2,
Tm-2a, Ve (вертицилезу), Sf, Sf-2, Sf-3, Sf-4 (кладоспориозу).
Немаловажное значение для селекции томата имеют гены контролирующие
отсутствие антоциана– al, bls, ag, aw, a, afl. В коллекции также имеются мутантные
формы с разными типами стерильности – ds, Gee, ex, ls, что очень востребовано при
создании гибридов F1.
Результаты, полученные в процессе изучения анализируемых форм в разные годы
показали, что мутантные гены обладают высоким потенциалом хозяйственноценной
качественной изменчивости, способной существенно изменить генетически детерминированные рамки количественных признаков и тем самым служить новым источником зародышевой плазмы для генетического улучшения сортового биоразнообразия
этой важной овощной культуры.
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ESTIMAREA DIVERSITAŢII GENETICE LA SALVIA SCLAREA L.
Martea Rodica 1, Port Angela 1, Gonceariuc Maria 2, Duca Maria 1
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova
2
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al ASM, Chişinău, Republica Moldova
1

Salvia sclarea L. reprezintă una din speciilegenului Salvia L. cu o valoare economică deosebită,determinată de uleiul esenţial utilizat în calitate de condiment și substanță
aromatizantă în parfumerie, cosmetică, etc.
Cercetările la nivel molecular a materialului din colecţia de plante medicinale şi
aromatice,permit descrierea genetică a hibrizilor şi formelor parentale în perspectiva elaborăriimarcherilor specifici. În contextul în care, markerii moleculariasociaţi cu caractere de
interes economicpermit selecţia rapidă a genotipurilor valoroase şi oferă un instrumenut util
pentru caracterizarea germoplasmei şi evaluarea polimorfismului genetic.
Scopul prezentei cercetări a fost de a estima particularităţile genetice specifice pentru
Salvia sclarea L. în baza metodei RAPD-PCR.
În calitate de material de studiu au fost utilizate 29 de genotipuri, reprezentanţi ai 13
grupuri genetice, care includ forma hibridă şi formele parentale ale acestora. Analiza RAPD
s-a efectuat cu 23 primeri arbitrari (OPA2, OPA9, 28, OPG06, OPG05, OPB03, OPJ01,
OPU11, OPE17, OPV09, OPG6, UBC250, UBC251, Oligo9_A1, Oligo10_A2, Oligo11_A3,
OPK17,OPB10, OPB01, OPA11, OPG10, OPI16, OPH15).
ADN-ul a fost izolat din frunzuliţe de salvie fixate în azot lichid după medoda standard
(CTAB, Murray, 1980). Mediul de reacţie PCR (15 µl) a inclus: 50 ng ADN, dNTP 200µl M
de fiecare tip, 0,4-0,6µlM primer, 1 unităţi/pe reacţie Dream Taq DNA Polymerase în soluţie tampon corespunzătoare şi 2,5 mM MgCl2. Pentru amplificare s-a utilizat amplificatorul
GeneAmp PCR System 9700(Applied Biosystems) cu următorul program: 950 C - 3 min, 35
cicluri 950 C - 45 s, 34 – 360C–60 s, 720 C - 60 s şi 5 min la 720 C. Electroforeza ampliconilor
s-a efectuat în gel de agaroză 1,4%.
În rezultatul amplificării a fost stabilit un număr variabil de fragmenteîn funcţie de
genotip. Numărul total de benzi per primer este cuprins în intervalul 8 - 23. Cele mai multefragmente de amplificare au fost obţinute cu primerul OPG10 (23 benzi polimorfice), urmat
de primerul UBC215 (21), OPB03 (19) A2 (18), OPB01, OPG05, OPH15, A3 (15). În acelaşi
timp, cele mai puţine benzi au fost generate în cazul primerului 28.
Analiza profilurilor electroforetice a ampliconilor a permis constatarea faptului că 78 %
dintre primerii utilizaţi au generat ampliconi la majoritatea genotipurilor.Cei mai informativi
sunt primerii OPG10, OPA2 şi UBC250.
Investigarea spectrelor RAPD pentru genotipurile analizate demonstrează o variabilitate înaltă a formelor studiate, în special pentru următoarele combinaţii:
♀ M-69 655 S9 x ♂ (K-36 x 0-41)F 20-19)F1 x L-15) B5]
[M-69 655 S9 x (K-36 x0-41)F20-19)F1 xL-15)B5] F1;
♀M-69 655 S9 x (S-1122 528 S3 x (Rubin x S-786) x ♂(0-33 S3 x L-15) F7)
[M-69 655 S9 x (S-1122 528 S3 x (Rubin x S-786) F1 x (0-33 S3 x L-15) F7) F7] F1;
Aceste genotipuri urmează a fi cercetatepentru a determnina valoarea lor în elaborarea
de soiuri performante.
Rezultatele obţinuterelevă structura genetică complexă a materialului biologic şi furnizează informaţii valoroase pentru identificarea secvenţelorde gene specifice în scopul asocierii cu diverse caractere de interes, carepot fi utilizate în selecţia asistată de marcheri moleculari pentru această specie.
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КОЭФФИЦИЕНТ ВАРИАЦИИ И НАСЛЕДУЕМОСТИ У ПОЛИКРОСС
ГИБРИДОВF1LAVANDULA ANGUSTIFOLIAMILL.
Машковцева С.А., Гончарюк М.М., Ботнаренко П.М.
Институт генетики и физиологии растении АНМ, Кишинэу, Республика Молдова
В наше время мировая эфиромасличная промышленность использует свыше 60
видов культурных и декоративных эфироносов, среди которых вид Lavandula angustifolia Mill. занимает одно из ведущих мест. Одно из самых ценных свойств лаванды –
это синтез и накопление эфирного масла. Известно, что накопление и синтез эфирного
масла происходит в соцветиях, так как наибольшее число эфиромасличных вместилищ
расположены на чашечке цветка. По запаху эфирное масло L. angustifolia считается
более изысканным, чем у других видов лаванды.
В «Государственный реестр сортов» Республики Молдова внесено всего четыре
сорта лаванды местной селекции: Кишиневская-90, Vis Magic, Alba-7 и Moldoveanca-4.
Для удовлетворения нужд производства необходимо больше разных сортов и гибридов
лаванды, с высокими количественными признаками продуктивности адаптированных
к почвенно-климатическим условиям Молдовы.
Традиционный генетический анализ в селекционном процессе предусматривает
вычисления коэффициента наследуемости и коэффициента вариации (изменчивости). У
35 поликросс гибридов F1 L. angustifolia были определены коэффициент наследуемости
и коэффициент вариации по количественным признакам продуктивности соцветия
(длина цветоноса; длина колоса; количество мутовок).
По величине коэффициента вариации, изученные поликросс гибриды F1 образуют
три группы по степени вариабельности: гибриды с высоким коэффициентом вариации;
гибриды со средним коэффициентом вариации; гибриды с низким коэффициентом
вариации. Наибольшее количество гибридовF1 (16) c высоким коэффициентом
вариации было определено по признаку «длина цветоноса». По признакам «длина
колоса» и «количество мутовок» наибольшее количество гибридов (28)– входят в
группу со средним коэффициентом вариации.
По признаку «длина цветоноса» у 16 поликросс гибридов F1 была установлена
высокая вариабельность, которая составила от 20,1 % до 36,4%.Пятнадцать гибридов
F1 имели среднее значение коэффициента вариации (V=11,0 %―20,0 %), а у 4 гибридов
была низкая вариабельность в пределах 6,9 %―10,4 %.
Высокий коэффициент вариации (V=20,6 % ― 32,6 %) по признаку «длина
колоса» показали 4 поликросс гибрида F1. Средняя вариабельность (V=11,0 % ―
20,0%) поэтому признаку была определена у 28 гибридов F1. Четыре гибрида F1 по
данному признаку показали низкую вариабельностьи коэффициент вариации составил
от 6,9 % до 10,7 %.
Вариабельность количества мутовок в колосе соцветия у изученных поликросс
гибридов наиболее высокая:V % = 21,1 ― 54,9. Средний коэффициент вариации
(V=11,0 % ―20,0 %) по данному признаку показали 28 гибридов F1 и 3 гибрида
выделены с низким коэффициентом вариации (V= 6,3 % ― 10,8 %).
Коэффициент наследуемости (H2) у поликросс гибридов F1 признаку «длина
цветоноса» составил 80,0% (H2=0,80), по признаку «длина колоса» 76,0% (H2=0,76) и
по признаку «количество мутовок» 52,0 % (H2=0,52).
Коэффициент наследуемости показал, что поликросс гибриды F1 по признакам
«длина цветоноса» и «длина колоса» близки к родительским формам в большей
степени, чем по признаку «количество мутовок».
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ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ ДИГАПЛОИДНЫХ ЛИНИЙ КУКУРУЗЫ
Михайлов М.
Институт генетики и физиологии растений АНМ, Кишинэу, Республика Молдова
Погодные условия 2012 года позволили изучить засухоустойчивость у
дигаплоидных линий кукурузы, выведенных из гибридных комбинаций Rf7xКу123 и
МК01хА619. Урожайность линий в этом году снизилась в 1,5-2 раза по сравнению
с обычной. Еще больше пострадали гибриды: урожайность у них снизилась втрое.
Озерненность початка у изучаемого материала в среднем была 50%, то есть початки
были полупустые. Средний разрыв между мужским и женским цветением – 7 дней.
Засухоустойчивость новых линий серии rk(из комбинации Rf7xКу123) и их
гибридов оценивали по следующим показателям: 1) разрыв между цветением метелок и
початков; 2) озерненность початка. Проводилось также повторное испытание 34 линий
серии МА (из комбинации МК01хА619), для них оказалось возможным применить
третий показатель: 3) продуктивность по сравнению с благоприятным годом.
По всем трем показателям проявились значимые различия между линиями.
Между гибридами контрастность была меньше и значимых различий между ними не
проявилось.
Генетика засухоустойчивости в целом оказалась неблагоприятной. При
гибридизации значения изучаемых показателей смещались, как правило, в сторону
худшего родителя, у гибрида Rf7xКу123 проявился даже отрицательный гетерозис
по разрыву цветения. В рекомбинантах, каковыми являются дигаплоидные линии,
распределение изучаемых показателей также смещено в худшую сторону по сравнению
со средним значением предковых форм (табл.). Результаты свидетельствуют о том,
что 1) в изучаемых генотипах присутствуют генетические факторы, влияющие
на засухоустойчивость; 2) гены, благоприятствующие засухоустойчивости,
преимущественно рецессивны и проявляют свое действие либо в гомозиготе, либо в
комплементарном взаимодействии между собой.
Следует отметить наличие отдельных линий, на которые условия минувшего года
практически не повлияли. Из серии rk это линия rk-27, проявившая своевременный
выход рылец и нормальную озерненность, из серии МА это линии DH-1 и DH28-00,
у которых продуктивность составила более 90% по сравнению с благоприятными
2003-2004 годами. Таким образом, в ходе дигаплоидной селекции можно достигнуть
превосходства по засухоустойчивости над исходными предковыми формами.
Таблица
Распределение дигаплоидных линий по показателям засухоустойчивости
Из них:

Популяция и
признак

Всего
генотипов

Разрыв цветения (линии серии rk)
Озерненность початка (линии серии rk)
Отношение продуктивности 2012/2003
(линии серии МА)

15
15

2
4

Хуже
худшего
родителя
6
8

34

6

12

Лучше лучшего
родителя
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REZULTATE ALE AMELIORĂRII TOMATELOR PENTRU REZISTENŢA
LA TEMPERATURISTRESANTE ALE MEDIULUI
Mihnea Nadejda, Lupaşcu Galina, Grati V., Grigorcea Svetlana, Mihnea Mihaela
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Una din problemele cu care se confrunta producătorii este rezistenta tomatelor la factorii stresogeni ai mediului. In Republica Moldova,în permanenţă, schimbările climatice au
avut un impact nefast asupra agriculturii. Putem menționa că în ultimul deceniu, oscilaţiile
termice primăvara devreme, seceta şi temperaturile înalte au devenit mai frecvente, cu efecte
negative puternice asupra productivităţii culturilor. Selecţia în baza rezistentei la temperaturi
extremale în prezent devine obiectiv de actualitate, deoarece în unii ani,la etape timpurii de
creștere și dezvoltare a tomatelor, noaptea se pot atesta 6-8ºC, iar in perioada înfloririi ziua:
35-45ºC, ceea contribuie la micşorarea considerabilă a legarii fructelor si recolta la hectar. De
aceea, crearea genotipurilor de tomate cu rezistenţă la factorii extremali ai mediului și indici
înalţi de productivitate şi calitate prezintă o preocupare serioasă a amelioratorilor.
Scopul cercetărilor a fost testarea nivelului de rezistenţă la temperaturi scăzute şi arşiţă
a genotipurilor şi populaţiilor hibride descendente de tomate pentru selecţia formelor performante.
În calitate de material iniţial, în cercetări au fost incluse 4 soiuri-părinţi: Маeстро,
Irişca, Mihaela, Dwarf Moneymaker şi 20 populaţii hibride descendente de tomate care în
investigațiile anterioare au dat dovadă de rezistenţă la frig şi arşiţă.
Evaluarea rezistenţei a fost efectuată în baza metodei elaborate în Institutul de Fitotehnie din Rusia [Ivachin, 1979;Smirnova, Garanico,1990]. Rezistenţa la frig se bazează pe
capacitatea de germinare a seminţelor la temperatura de 100 C, menţinute timp de 21 zile în
cameră - frigider, iar la arşiţă- pe capacitatea de creştere a plantulelor după menţinerea acestora la temperaturi ridicate (430C) timp de 6 ore.
Prin testarea reacţiei a 4 soiuri şi 20 populaţii hibride descendente de tomate la acţiunea
temperaturilor scăzute (+10 0 C) şi ridicate (430C), s-a stabilit că soiurile/populaţiile hibride
selectate timp de 2 ani în condiţii de câmp au manifestat reacţii diferite. Datele obţinute
referitor la reacţia populaţiilor hibride de tomate la temperaturi ridicate demonstrează, că
unele combinaţii hibride F3,BC2 au prezentat valori ce relevă o rezistenţă sporită a hibrizilor
obţinuţi în comparaţie cu genitorii, iar la alte combinaţii valorile au fost mai mici decât media
părinţilor.Conform gradul de rezistenţă la temperaturi ridicate a genotipurilor selectate din
combinaţiile în care ca formă paternă s-a utilizat soiul Dwarf Moneymaker, s-au evidenţiat 2
genotipuri din 21 cu rezistenţa de 77,9% şi 60,3%.
În ceea ce priveşte reacţia genotipurilor la arşiţă, selectate din combinaţia Mihaela x
Irişca, s-a constatat, că doar 3 au manifestat o rezistenţă de 61,4; 63,1;93,9%. De menţionat
că la mod general, majoritatea populaţiilor hibride simple şi retroîncrucişările au prezentat
valori înalte ale rezistenţei. Totuşi, populaţiile hibride create cu participarea soiului Irişca au
avut indici mai înalţi ai caracterului examinat.
Analiza soiurilor şi populaţiilor de tomate în baza rezistenţei la frig,a demonstrat o variabilitate largă a caracterului, încadrată în limitele 0,0-70,0%. În cazul combinaţiilor Maestro
x Irişca şi Maestro x Dwarf Moneymaker, la care părinţii Maesrto, Irişca şi Dwarf Moneymaker au prezentat valori diminuate ale indicelui analizat: 38,5; 2,5; şi 25%, respectiv, s-a constatat că majoritatea populaţiilor hibride sunt nerezistente. Au fost înregistrate 2 genotipuri
cu rezistenţă mai înaltă decît cel mai bun părinte. Descedenţii din combinaţiile hibride cu
participarea soiului Mihaela sunt mai rezistenţi la frig decât în alte combinațiihibride. La 12
din 17genotipuri, rezistenţa la frig s-a încadrat în limitele 20,3-58,7 %.
Testarea materialului selectat în baza unui complex de caractere, inclusiv rezistenţa la
arşiţă şi frig, a demonstrat posibilitatea creării formelor noi de tomate care îmbină productivitateaşi calitatea fructelor, cu rezistenţa faţă de temperaturile ridicateşi scăzute ale mediului.
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MARY GRATEFULLY – SOI NOU DE TOMATE PENTRU CULTIVARE ÎN
CÂMP DESCHIS NEPROTEJAT
Mihnea Nadejda, Grati V., Lupaşcu Galina, Botnari V., Mihnea Mihaela
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Ca rezultat al cercetărilor efectuate în ameliorarea tomatelor la Institutul de Genetică şi
Fiziologie a Plantelor, au fost create şi promovate în ţară soiuri noi valoroase, cu diferit grad
de precocitate, productivitate înaltă, conţinut sporit de substanţe uscate, fructe de diferite
mărimi, rezistente la factorii biotici şi abiotici.
Lucrarea are drept scop prezentarea caracterelor cantitative şi calitative ale soiului de tomate Mary Gratefully (în memoria distinsei cercetătoare, dr.M.Grati) creat la IGFP, ca rezultat
al activităţilor de cercetare în perioada 1998-2010. Soiul este destinat pentru cultivare prin răsad.
Soiul Mary Gratefully a fost creat prin hibridarea tomatelor de cultură cu cele spontane:
Potoc x F1 (Gruntovîi gribovschii x L. cilense) și este timpuriu. Însuşirile de bază ale soiului
sunt prezentate în tabel.
Tabel. Însuşirile de bază ale soiului de tomate Mary Gratefully
Nr.

Caracter

Date

1

Precocitate

Timpurie

2

Producţie, t/ha

58,0-66,0

3

Tip de creştere

Determinant

4

Înfrunzirea

Medie

5

Intensitatea culorii verzi

Verde închis

6

Poziţia frunzelor faţă de axul central

Orizontală

7

Inflorescenţă: tipul (legatul al 2-lea, al 3-lea)

Simplă, semicompusă

8

Pedunculul fructului

Fără articulaţie geniculată

9

Forma fructului

Rotundă

10

Culoarea fructului imatur

Verzuie, fără pată la bază

11

Culoarea fructului copt

Roşie

12

Mărimea fructului, g

80-100

13

Numărul de camere seminale

2...4

14

Grosimea pericarpului, mm

5,6

15

Conţinutul de seminţe în fruct

> 100

16

Substanţă uscată,%

4,5-5,3

17

Coeficientul de zahăr/aciditate

11,0

18

Rezistenţa la frig, %

85-90

19

Rezistenţa la arşiţă,%

55

Soiul are tufă determinată, fără port erect, bine dezvoltată, cu 5-6 lăstari de rod. Lungimea lăstarului principal este de 65-75 cm, primele internoduri au 2,0-2,3 cm, iar următoarele
- 6,0-8,0 cm.
Fructul este rotund, cu suprafaţă netedă, pedicel fără articulaţie geniculată, greutatea de
80-100 g. Fructele necoapte sunt verzi fără pată verde la bază, cele coapte - au culoarea roşie
uniformă, cu 2-4 loje seminale, pericarp de 3-4 mm, conţine multe seminţe, rezistă bine la
lovituri mecanice. La creşterea prin răsad,durata perioadei de vegetaţie este de 106 -113 zile.
Fructele conţin 4,6-5,3%substanţe uscate, 3,9-4.21% zahăr, 24,9 - 30,3 mg/% vitamină C, 0,28-0,38% aciditate. Recolta generală – 58,0-66,0 t/ha, recolta marfă 53,0-61,0 t/ha.
Soiul are rezistenţă sporită la frig (85-90%) în faza de germinare a seminţelor şi perioada
apariţiei plantulelor. Soiul este propus pentru fabricarea pastei de tomate şi consumare în
stare proaspătă.
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SOI NOU DE CAIS –VASILE COCIU
Pîntea Maria
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, Chișinău,
Republica Moldova
Necătînd la condiţiile edafice şi climatice locale foarte variabile din perioada de risc a
dezvoltării mugurilor de rod (iarna-începutul primăvarerii), caisul reprezintă specia tradiţional
preferată din timpuri străvechi pe teritoriul Republicii Moldova. Actualmente sunt sofisticate
cerinţe tot mai deosebite pentru fructul de cais ca atare. Spre exemplu, fructele, ce urmează a
fi consumate în stare proaspătă trebuie să fie mari (cu masa mai mare de 60 de grame la cultivarea cu irigare), de formă preponderent sferică, atractiv colorate (oranj – roşu, pieliţă fină),
cu pulpa fermă dar suculentă, textura fără fibre evidente, gust echilibrat şi aromă puternică de
cais, cu un conţinut înalt de substanţe importante pentru sănătatea omului. Fructele preconizate
procesărilor industriale trebuie să posede formă şi mărime constantă, pulpă de culoare uniformă
după fierbere sau dehidratare, cu conţinut ridicat în zahăr, pectine, macro- şi microelemente,
rezistenţă la transportare şi manipulări; sâmbure mic, detaşabil de la pulpă. Astfel, problema
diversificării şi lărgirii conveierului varietal de fructe atît pentru consum în stare proaspătă, cît
şi pentru transformare industrială este foarte actuală şi necesită efectuarea cercetărilor complexe, inclusiv şi prin implementarea soiurilor create în diferite zone de cultivare a speciei.
În cadrul programului de ameliorare genetică şi creare de noi soiuri de cais pentru
Republica Moldova în perioada 1985-2012 s-au efectuat lucrări de ameliorare (inclusiv
hibridări intravarietale dialele), evaluare, testare de stat şi de producţie în vederea creării de
genotipuri performante. În lucrarea de faţă se prezintă însuşirile biologice, agronomice şi de
producţie a soiului de cais Vasile Cociu, înregistrat în Catalogul Soiurilor de Plante pentru
anul 2013 cu acceptarea cererii respective de Brevetare (AGEPI, Republica Moldova).
Soiul de cais Vasile Cociu este obţinut la Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi
Tehnologii Alimentare din Republica Moldova prin încrucişarea soiurilor Stark Early Orange
x Kostiujenskii.
Pomul. Vigoarea: medie cu coroana oblong rotunjită. Intrarea pe rod: anii 3-4, producţia crescînd rapid de la an la an. Productivitatea: 14-20 t/ha. Polenizatori eficienţi: Krasnoşciokii, Moldavskiiolimpieţ, Kostiujenskii, StarkEarly Orange. Rezistenţa: comparativ rezistent la boli, şi foarte rezistent la geruri de iarnă. Zona de cultivare: înregistrat în Registrul
soiurilor de plante de perspectivă pentru toate zonele de cultivare a caisului din Republica
Moldova din anul 2013.
Fructul. Mărimea: masa medie 48-80g. Forma: ovoidal-alungită cu vîrful punctat, cu
sutura ventrală mediu proeminentă. Pieliţa: glabră, fină, elastică, portocalie, netedă cu roşu
aprins pe mai mult de 80% din suprafaţă. Pulpa: fermă şi fină, galbenă-portocalie, suculentă,
dulce-acidulată cu gust excelent la maturarea deplină. Conţinut: substanţa uscată-12-14%;
zahăr total-5.0-6,2%; acizi titrabili-2,0-2,4; substanţe colorante şi tanante-48,0-50,0 mg/%;
vitamina C-15,0-16,0 mg/%. Sîmburele relativ mic, se detaşează uscat de la pulpă. Epoca
recoltării:ultima săptămîmă a lunii iunie-prmasăptămînă a lunii iulie. Fructele sunt rezistente
la manipulare şi transport. Utilizarea: pentru consum în stare proaspătă şi prelucrare industrială.
Avantaje, efectul economic şi social preconizat. Soi de cais cu coacere timpuriu-medie
a fructelor de calibru mare şi atractivitate înaltă, care completează conveierul de utilizare a
fructelor proaspete de cais de calitate excelentă şi sezonul de prelucrare a fructelor acestei
specii. Efectul economic constituie peste 3550 lei/ha.
Estesoi autorizat pentru răspîndire în Republica Moldova. Datorită calităţilor deosebite
ale fructelor şi rezistenţei bune la factorul termic (atît gerurile de iarnă, cît şi seceta atmosferică din perioada de dezvoltare a fructelor) soiul poate fi cultivat in mai multe microarealuri
agricole din cadrul zonelor, specificate pentru pomicultură în republica Moldova, unde deja
a fost încercat în producţie. Fiind recoltat la maturarea tehnică, poate fi transportat la distanţe
lungi datorită fermităţii deosebite a fructelor.
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DIVERSIFICAREA ŞI AMELIORAREA ASORTIMENTULUI
HIBRIZILOR DE PORUMB DIN REPUBLICA MOLDOVA
Mîrza V., Maticiuc V., Ciobanu V.
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”, Porumbeni, Republica Moldova
Pe un teritoriu relativ mic R. Moldova se caracterizează cu un spectru larg de condiţii
de cultură a porumbului. În zonele de Centru şi Sud porumbul deseori este afectat de secetă,
în zona de Nord persistă pericolul maturizării incomplete a boabelor. În toate zonele sunt
câmpuri cu condiţii specifice de cultură. Paralel, pe lângă destinaţia furajeră, porumbul este
privit ca sursă de energie regenerabilă şi de materii prime pentru industriile alimentară, farmaceutică etc.
Diversitatea menţionată necesită o diversitate largă de hibrizi, capabili să asigure utilizarea maximă a resurselor naturale şi recuperarea eficientă a investiţiilor. Pentru anul 2012
în registrul soiurilor de plante omologate în R. Moldova erau incluşi 130 hibrizi de porumb
– diferiţi după origine, anul de omologare, precocitate, destinaţia producţiei şi alte caractere,
dintre care 25 creaţi de IF „Porumbeni”. În anul 2013, pe baza rezultatelor testării pe sectoarele Comisiei de Stat, au fost omologaţi 4 hibrizi noi: Porumbeni (P) 374MRf - autor V.
Ciobanu, P 383CRf şi P 395MRf - autor V. Mîrza, şi P 402MRf - autor V. Maticiuc.
Hibridul P 402MRf aparţine de subspecia Indurata şi este destinat predominant ca sursă
de materie primă pentru industria alimentară. Se deosebeşte de alţi hibrizi din această subspecie – P 393MRF, P 397MRf etc, omologaţi anterior, prin potenţial mai înalt de productivitate
în cuplu cu calitate înaltă a boabelor şi rezistenţă la secetă. Cea mai înaltă productivitate –
8,5-10,1 t/ha a fost înregistrată în zonele de Centru şi Sud.
Hibrizii P 374MRf, P383CRf şi P 395MRf aparţin de subspecia Indentata, cu destinaţie
predominant furajeră, şi sunt chemaţi să amelioreze şi să diversifice sortimentul hibrizilor de
precocitate medie (FAO 301-399) din Moldova. Se deosebesc prin potenţial înalt de productivitate şi/sau stabilitate a productivităţii, rezistenţă la frângere, cădere, boli şi dăunători, omogenitate înaltă a plantelor şi alte caractere preţioase. Cea mai înaltă productivitate la hibrizii
P 374MRF şi P 383CRf – respectiv 13,31 şi 14,25 t/ha, a fost înregistrată la sectorul Băcioi,
zona Centru; la hibridul P 395MRf – 13,0 t/ha, la sectorul Zîrneşti, zona Sud.
Hibridul P 395MRf a fost evidenţiat în a. 2007 – secetos, când a depăşit după productivitate toţi hibrizii din cultura comparativă de concurs de la IF „Porumbeni”. Pe sectoarele
Comisiei de Stat acest hibrid n-a fost printre lideri. Însă în a. 2012 – secetos, şi în medie pe
toţi anii de testare (2009-2012) a depăşit esenţial martorii şi a fost omologat.
Hibridul P 383CRf a depăşit după productivitatea maximă înregistrată de toţi hibrizii „Porumbeni”, inclusiv cei din grupa semitardivă. Acest hibrid este transferat pe tipul „C” de androsterilitate citoplasmatică şi permite diversificarea citoplasmei hibrizilor omologaţi. Practica
mondială a demonstrat că omogenizarea citoplasmei poate conduce la declanşarea unor epifitotii.
Majoritatea – 75-90%, suprafeţelor cu porumb în republică sunt însămânţate cu hibrizi
„Porumbeni”, adaptaţi la condiţiile locale şi accesibili pentru majoritatea producătorilor după
costul seminţelor. Cele mai mari suprafeţe în ultimii ani sunt ocupate de hibrizi semitardivi
(FAO 400-499) – P 458MRf, P 461MR etc. Ca regulă ei depăşesc hibrizii mai timpurii după
potenţialul de productivitate. Însă în zona de Nord hibrizii semitardivi sunt deseori recoltaţi
cu umiditate înaltă şi necesită uscarea boabelor; în zonele de Centru şi Sud ei sunt cel mai
mult afectaţi de secetă. Ameliorarea hibrizilor de porumb după rezistenţa la secetă este legată
cu sporirea umidităţii boabelor sau – reducerea potenţialului de productivitate.
Trebuie de menţionat că pentru o anumită localitate hibrizii sunt clasificaţi după precocitate în trei grupe: 1) tardivi – în majoritatea (90-95%) anilor se maturizează şi ating nivel
acceptabil de umiditate; 2) timpurii – se maturizează mai devreme de cât permite regimul
termic din localitate; 3) prea tardivi sau prea timpurii. Conform observărilor multianuale în
zona de Sud a Moldovei tardivi sunt hibrizii FAO 400-499, în zona de Nord – FAO 350-450.
Selectând hibrizii pentru semănat, cultivatorii de porumb trebuie să ea în calcul condiţiile
specifice ale câmpurilor şi posibilităţile de respectare a tehnologiilor de cultură.
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PROBLEMELE AMELIORĂRII PORUMBULUI SEMITARDIV
Pritula Gr., Rotari A.
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”, Porumbeni, Republica Moldova
Republica Moldova este situată în zona climaterică cu depuneri atmosferice foarte limitate şi permanent influenţată de secetele repetate. În aşa condiţii stresante porumbul s-a
stabilit în agricultură ca o cultură principală ocupând anual până la o treime din suprafeţele
arabile. Hibrizii de porumb semitardivi, după rezultatele multianuale sunt mai bine adaptaţi
la condiţiile stresante locale, de aceea ei sunt şi mai întrebaţi de producătorii agricoli. Menţionăm, că hibrizii semitardivi precedenţi ca Moldovenesc 425 MRf, Moldovenesc 450 MRf
şi Moldovenesc 456 MRf destul de eficient asigurau principala necesitate a producerii de a
forma o roadă înaltă de boabe şi siloz atât în condiţiile locale, cât şi peste hotarele ţării noastre unde au fost omologaţi şi implementaţi.
Începând de la timpul deschiderii Institutului “Porumbeni” programele de ameliorare a
porumbului au fost concentrate spre majorarea productivităţii şi rezistenţei plantelor la secetă, arşiţă şi corectării arhitectonicei plantei. Aceste scopuri ameliorative noi au adus la mari
dificultăţi din cauză, că amelioratorii dispun de un material iniţial foarte sensibil la factorii
stresanţi fiindcă ţările avansate în ameliorarea porumbului europene şi cele americane dispun de depuneri atmosferice de apă dublate şi triplate comparative cu cele din ţara noastră.
Au fost încercaţi mii de hibrizi interliniari şi linii consangvinizate aduse în ţară prin schimb
reciproc şi programe de colaborare. În anii secetoşi situaţia cu porumbul introdus era catastrofală. La crearea liniilor consangvinizate un loc deosebit îl ocupă selecţia genitorilor cu o
concentraţie maximă a alelelor cu gene favorabile printre care sunt productivitatea înaltă, capacitatea de a forma 2-3 ştiuleţi majoraţi cu înflorirea simultană a panicului şi stigmatelor, cu
portul semierect a frunzelor de tip “staygreen”, receptabile la fundaluri înalte de îngrăşăminte
minerale şi irigare, suportabile la densităţi sporite a plantelor etc. Seceta şi arşiţa au influenţă
negativă asupra tuturor organelor plantelor, dar în primul rând la cele mai sensibile – asupra
polenului şi stigmatelor, de aceea în primul rând apar plante cu ştiuleţi fără boabe etc.
În zonele secetoase pentru crearea formelor înaltproductive se selectează plante cu arhitectonicaeconoamă, se are în vedere talpinele elastice cu diametrul mic, cu rahisul ştiuleţilor
subţire şi peduncul scurt, cu inserţia ştiuleţilor mai joasă şi apropiaţi de apa solului.
Printre hibrizii semitardivi cu un potenţial înalt de producţie şi rezistenţi la secetă şi
arşiţăputem numi: Porumbeni 457 MRf – transferat în încercările Comisiei de Stat în 1996
şi Porumbeni 458 MRf - transferat în 1997, primul, care a demonstrate o rezistenţă înaltă la
secetă după regimul hidric al ţesutului foliar, iar al doilea – prin inserţia ştiuleţilor mai joasă
şi apropiată de apa solului. Hibridul Porumbeni 457 MRf a fost omologat şi produs în Moldova, Ucraina, Kazahstan, Kîrgîzstan, iar Porumbeni 458 MRf în Rusia ţinutul Krasnodar.
Hibrizii de porumb semitardivi omologaţi în ultimii ani: Porumbeni 443MRf, Porumbeni 461 MRf şi Porumbeni 462 MRf se caracterizează cu o productivitate mai înaltă şi cu un
grad mai mare de rezistenţă la secetă, la boli şi dăunători, la căderea talpinelor şi frângerea
radiculară. În anii favorabili aceşti hibrizi formează o roadă de boabe peste 10 tonepe hectar,
iar maximală! 0.35 t/ha, dar în anii secetoşi adaosul de roadă depăşeşte cu 10% pe cei străini.
În experienţele anilor 2010-2012 a Comisiei de Stat pentru încercarea soiurilor de plante din Republica Moldova aceşti 3 hibrizi noi au devenit lideri dintre toţi hibrizii încercaţi
autohtoni şi străini.
Aşa dar, încălzirea globală a climei, mai ales, în ultimii 20-25 ani şi îndeosebi în cei
mai secetoşi ani - 2002, 2003, 2007 şi 2012 au dovedit succesele ameliorării porumbului semitardiv şi impun implementarea acestor hibrizica performanţă ştiinţifică nouă în republica
noastră şi peste hotarele ei.
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CREATION OF UNIFIED INFORMATION SYSTEM OF PLANT GENETIC
RESOURCES
Romanciuc Gabriela, Gaevscaia Valentina
Institute of Genetics and Plant Physiology of the Academy of Sciences of Moldova,
Chishinau, Republic of Moldova
Nowadays the use of information systems increases significantly in different fields of
activities. In almost sector such as research, education, finance, government, health care,
manufacturing and business, information system is treat as a need and play a prominent role.
In this context, implementation of information system in genebank is also needed. In
genebank information plays a significant role in biodiversity conservation. We talk aboutex
situ, in situ and on farm conservation. A proper information system is the key to effective
utilization of a gene bank’s resources. Genebank information systems are computer-based
systems that allow data retrieval, data capture, selection, sort, data processing, data analysis
and data exchange (Abdallah Bari, 1999).
Documentation system is represented by the interrelated database that is characterized
by the capabilities of entering, searching, printing and managing the data of germplasm collections in a genebank. The genebank documentation systems need to be frequently refreshed
with new and updated information from each genebank collection (and other information sources such as inventories of crop wild relatives). Is important to note, germplasm information
should be more easily accessible for plant breeders, crop scientists and other users. Thus, it is
possible to provide better access to the plant material. The lack of easy access to germplasm
information remains an important bottleneck for utilization of plant genetic resources material (Dag T.F. Endresen, Knüpffer, 2012).
Around the world there are more than 1750 genebankswith more than 130 large and
medium-size genebank collections holding more than 10,000 accessions each (FAO, 2010).
The genebank information systems varies between institutes, from poorly completed, noncomputerized lists to online databases incorporating descriptors, molecular data, photos, georeference data etc.
The unified information system on plant genetic resources in Republic of Moldova –
ReGen, has been developed in the Centre of Plant Genetic Resources of Moldova, in 2002.
The main objective of ReGen is to integrate and monitor the available data on existing germplasme collections at the national level. This system covers a wide range of taxonomic, biological, ecological and geographical data.
The structure and design of database correspond to the central objective: to facilitate handling and access to information regarding the entire process of plant genetic resources conservation. This system allows: input and checking of data; to store the information corresponding
to the descriptors for ex situ, in situ, on farm conservation; availability of data for multiple
analysis and use; to obtain the necessary information from database in the form of report, queries, and different graphical presentations; facilitate access to actual germplasm etc.
The passport data is essential especially for documentation of accessions maintained in
ex situ collections. The subsystem for in situ conservation is structured in six compartments
- initial data, location and sample identity, molecular data, and gene bank localization that
covers a wide range of taxonomic, biological, ecological and geographical data.Regarding
on farm conservation is important to note that information consists of two parts: passport
data and collecting data that is determined by following issues: identification and features of
collecting place, sample identity, information about the cultivar’s donor, cultivar distribution
and cultivation manner, geophysics site description, selection and storage of collecting materials, cultivar uses, gene bank localization.
In genebank an efficient information system provides registration and exchange of data
and allows rapid accessioning of new samples and location of samples in storage and will
serve for other variety of needs.
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REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE ÎN AMELIORAREA GRÂULUI DURUM
DE TOAMNĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Rotari Silvia
Institutul de Genetică şi Fiziologia Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Ameliorarea grâului durum de toamnă în Moldova este o activitate de mare importanţă.
Aceasta ne dă posibilitatea de a obţine forme valoroase după productivitate, calitate şi rezistenţă la factorii abiotici şi biotici ai mediului ambiant.
Principalele metode de creare amaterialului iniţial în ameliorarea grâului dur sunt hibridarea interspecifică şi intraspecifică. La prima etapă am studiat colecţia grâului durum de
toamnă şi comun de toamnă. În rezultatul acestui lucru am selectat forme parentale valoroase, care au fost utilizate în ultimii 20 de ani pentru obţinerea a mai mult de 1500 combinaţii
hibride. Studiind hibrizii interspecifici şi intraspecifici am constatat, că procentul de legare a
boabelor variază atât în dependenţă de an cât şi de combinaţia hibridă. E cunoscut faptul că
succesul legării boabelor depinde în mare măsură de origenea genitorilor cât şi de condiţiile
mediului ambiant. Procentul de prindere a variat în limetele de 0-88,9% la hibrizii intraspecifici şi 0-78,9% la cei interspecifici. Boabele hibride atât după culoare cât şi după formă sunt
intermidiare faţă de părinţi fiind în cele mai dese cazuri şiştăvite. În aceşti ani a fost studiat
heterozisul hibrizilor F1 în rezultatul cărea am constatat că nu toţi hibrizii F1 manifestă fenomenul heterozis. În unele cazuri el este la un nivel scăzut, în altele poate lipsi cu desfăşurare
şi poate fi semnificativ. Cercetările efectuate asupra comportării hibrizilor interspecifici au
demonstrat, că în F1 se manifestă un heterozis somatic pronunţat, în privinţa înălţimii plantelor, lungimii spicului şi numărul de spiculeţe, iar la hibrizii intraspecifici se manifestă mai
bine heterozisul reproductiv. E cunoscut faptul, că hibrizii interspecifici F1 au o fertilitate
mică. În experienţele noastre fertilitatea hibrizilor F1 variază în limetele de 34-52%, fertilitatea genitorilor fiind însă de 90-92% la grâu dur şi 94-95 la grâu comun. Problema heterozisului la grâu rămâne deschisă, fiind posibilă de a fi folosită în viitorul apropiat.
A fost studiată ereditarea caracterelor cantitative şi calitative la hibrizii intraspecifici de
grâu dur de toamnă deoarece are o importanţă mare pentru geneticieni şi în deosebi pentru
amelioratori. Cunoscând caracterele dominante şi recesive ale grâului, amelioratorul poate
începe evaluarea noilor forme, cu caractere agronomice valoroase (rezistenţă înaltă la iernare,
cădere, boli, productivitate sporită şi al.).
Selecţia individuală am început-o în generaţia a doua şi a fost prelungită în descendenţiile
ulterioare. În toţi aceşti ani de cercetări s-au studiat în jurul la 30.000 linii din hibrizii intraspecifici şi interspecifici în câmpurile de selecţie, control şi concurs.
În rezultatul tuturor testărilor am selectat în jurul la 600 forme de grâu durum de
toamnâ: forme cu talia scurtă, rezistente la iernat, secetă, cădere boli și cu o productivitate
înaltă. Studierea linilor noi în încercările comparative de control și concurs a permis selectarea unora din ele, ce nu cedează celor mai superioare soiri, chiarși a unor soiuri de Tritricum
aestivum, după productivitate și rezistență la factorii biotici și abiotici ai mediului ambiant.
Acestea sunt soiurile de grâu dur de toamnă create de noi Auriu 273, Hordeiforme 333 și Hordeiforme 335 toate aceste trei soiuri au fost omologate în Moldova în anii 1998, 2000 și 2008
corespunzător. Actualmente în ultemele verigi ale procesului de amelioraea avem soiurile
Hordeiforme 339, Leucomelan 5, Odesskaia 51 x Hordeiforme şi al., care au o productivitate
înaltă ti o rezistenţă mare la factoriii abiotici şi biotici ai mediului ambiant, cu un conţinut
sporit de proteină şi gluten. Materialele de ameliorare deja create de noi prin încrucișările
interspecifice și intraspecifice dîntre cele mai bune forme de grâu durum de toamnă și cei
mai buni genitori de grâu comun, deschid perspective noi pentru viitorul acestei culturi în
țara noastră.
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РЕАКЦИЯ РАСТЕНИЙ ЯБЛОНИ НА ПРИМЕНЕНИЕ
МЕЛАНГОЗИДА-О
Русу М.М., Шишкану Г.В., Кинтя П.К.
Институт Генетики и Физиологии растений АНМ, Кишинэу, Республика Молдова
Несмотря на благоприятные условия для возделывания сельскохозяйственных
культур, умеренно-континентальный климат Молдовы характеризуется частыми
засухами, что можно смягчить внедрением в производство новых технологий и сортов,
отличающихся высокой продуктивностью и засухоустойчивостью.
Применение индукторов устойчивости плодовых растений к абиотическим
и биотическим стрессам – актуальная задача, особенно в условиях Молдовы, где
производство сельскохозяйственной продукции является приоритетным. Включение
в технологию выращивания плодовых растений, регуляторов роста природного типа
играет важную роль.
Наибольший интерес в этом плане представляют стероидные гликозиды, которые
оказывают значительное влияние как на вегетативную, так и на репродуктивную сферу
растений, способные поддержать метаболизм последних на оптимальном уровне в
засушливые периоды вегетации, что говорит об их стресс-протекторной функции.
В связи с этим целью наших исследований являлось изучение одного из
представителей данного класса – Мелангозида-О, полученного в нашем институте
на некоторые ростовые параметры и засухоустойчивость растений яблони,
районированных в Молдове, сортов Флорина и Голден Делишес в условиях лизиметра.
Для изучения влияния препарата на повышение устойчивости к засухе
использовали экспресс-метод оценки засухоустойчивости сельскохозяйственных
растений с помощью прибора «Тургоромер», созданного в нашем институте. При
помощи данного прибора измеряли толщину листьев прямо на растении, затем побеги
с листьями срезали и подвергали двухчасовому завяданию. По полученной разнице
между показаниями после (Т2) и до (Т1) подсушивания, а также по коэффициенту
стабильности Т2/Т1 судили о степени устойчивости к засухе.
Проведенные исследования показали, что у обработанных деревьев яблони
Мелангозидом-О наблюдалось меньшее изменение толщины листа, чем у
необработанных. При определении коэффициента стабильности отмечено также более
высокое значение данного показателя у опытных растений.
Коэффициент стабильности был выше по сравнению с контролем у обоих сортов,
но реакция последних неоднозначна – выше эти показатели у сорта Флорина.
Мелангозид-О также способствовал увеличению параметров листовой пластинки,
где длина и ширина были больше и площадь листа превышала показания контрольных
растений на 10 – 12%, что играет важную роль в процессе фотосинтеза и роста.
Таким образом полученные результаты позволили заключить, что изучаемые сорта
положительно реагировали на обработку препаратом, что проявлялось в увеличении
параметров листовой пластинки и её площади. Обработка Мелангозидом-О приводила
к меньшему изменению толщины листа и увеличению коэффициента стабильности,
что говорит о повышении засухоустойчивости и что очень важно для Молдовы.
Данный препарат можно считать перспективным для яблони благодаря высокой
эффективности при низкой концентрации, обеспечивающей активное воздействие на
рост, развитие и засухоустойчивость.
Полученные результаты могут быть использованы в совершенствовании
технологии выращивания яблони.
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CONSIDERAŢIUNI ASUPRA AMELIORĂRII ÎN PERSPECTIVĂ A
SORTIMENTULUI VITICOL ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Savin Gh.
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, Chişinău,
Republica Moldova
Viţa de vie (Vitis L.) este una din culturile care în Republica Moldova asigură o importantă cotă în export, strugurii având o contribuţie majoră în diversificarea pieţei, iar produsele
obţinute fiind de o înaltă valoare nutritivă şi curativă.
În scopul reducerii factorilor de risc, cauzaţi de temperaturile joase din timpul ierniişi
patogeni, sporirii eficienţei economice a vitiviniculturii, rezolvarea cardinală a problemei
poate fi realizată prin sinteza soiurilor noi, a căror rezistenţă este asigurată de constituţia genetică a plantei, iar studiul şi stabilirea legităţii heritabilităţii rezistenţei la factorii abioticişi
biotici stresanţi ai mediului ambianteste calea magistrală de creare a astfel de genotipuri.
Au fost stabilite concluziile teoretice şi practice, care a stat la baza formulării şi îndeplinirii programelorde ameliorare genetică a viţei de vie, iar rezultatele obţinute au infirmat
scepticismul vehiculat referitor la posibilitatea creării unui sortiment apiren, adaptat specificului condiţiilor noastre pedoclimatice. Pentru prima dată s-a dovedit posibilitatea creăriiunui astfel de sortimentpentru nişa geografică carpato-danubiano-pontică.
Sarcinile noi de modernizare a sortimentului: maturare timpurie, calitate înaltă a producţiei, apirenie, rezistenţă sporită la factorii nefavorabili ai mediului ambiant, au determinat
obiectivele şi principiile de fondare a noii Colecţii ampelografice – nucleul Genofondului
actual al viţei de vie. Peparcursul anilor a crescut ponderea genotipurilor introduse ce posedă
calităţi complexe: maturare timpurie, apirenie, rezistenţă biologică.Resursele genetice ale
viţei de vie, prezente in situ şion farm, completează diversitatea Genofondului şi prezintă
interes teoretic ca valoare, fiind o componentă strategică a conservării diversităţiişi utilizării
în programele de ameliorare.
Astfel, a fost creat şi acumulat un materialul biologic iniţialprebreeding cu însuşiri
complexe, fiind considerabil lărgită originea surselor caracterelor de importanţă strategică
pentru dezvoltarea viticulturii:
- rezistenţă avansată la factorii abiotici şi biotici nefavorabili: provenită (moştenită)
de la speciile sălbatice de viţă de vie originare din America de Nord şi Orientul Îndepărtat;
resurse de rezistenţă din sânul V.vinifera L., ce cuprind întreg arealul de la Peninsula Iberică
până în Asia Mijlocie, inclusiv soiurile autohtone româneşti; o gamă foarte largă de resurse
(genotipuri) interspecifice de diversă origine;
- grad diferit de apirenie: genotipuri V.vinifera din Asia Mijlocie, Caucaz, Orientul Mijlociu, SUA; genotipuri interspecifice de diversă origine, inclusiv cu participarea V.labrusca,
a hibrizilor complecţi Seive-Villard, a altor hibrizi complecşi;
- maturare timpurie, productivitate: surse foarte variate, provenind din speciile
V.vinifera, V.labrusca, cât şi interspecifice.
Accelerareaprocesului de ameliorare, realizarea unor scheme de încrucişări, care nu
sunt posibile prin metodele convenţionale şi atingerea unei precizii mai înalte în modificările
dorite ale genomului ar fi unele dintre oportunităţile ce le oferă biotehnologiile moderne în
valorificarea diversităţii resurselor genetice viticole pentru iniţierea unor programe de perspectivă complexe.
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PERILLA FRUTESCENS(L.) BRITTON - ASPECTE DE CONSERVARE ŞI
CULTIVARE EX SITU
Sîrbu Tatiana1, Gille Elvira2, Ciocârlan Nina1
Grădina Botanică (I) a AŞM, Chişinău, Republica Moldova;
2
Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul”, Piatra Neamţ, România
1

Genul Perilla L. (fam. Lamiaceae) include 3-6 specii anuale originare din munţii Himalaya, China şi Japonia. (Poletico O., 1967, Preda M., 1989; Şelaru E., 2007).Conform altor
surse, este considerat un gen monotipic, cu specia Perilla frutescens (L.) Britton, (syn. P.
nankinensis (Lour) Decne., P. frutescens var. nankinensis (Lour) Baileyşi Ocimum frutescens
L..Terofit.) care însumează un şir de varietăţi şi cultivaruri (Cerepanov S., 1995).
Perilla frutescens (busuiocul chinezesc) este utilizată în Asia de Est din cele mai vechi
timpuri în medicina populară şi industrie (Jucovskii, 1971), în calitate de condiment (Asif M.,
2010) dar şi ca plantă ornamentală (Manandhar, 2002). Cercetările de ultimă oră au demonstrat
proprietăţile antioxidante (Saita E. et al., 2012), antitumorale, antiinflamatoare (Ueda et al.,
2002), antialergice (Toshiaki M. et al., 2003, Oh H., 2010), antibacteriene, antiastmatice, antitusive, carminative (Asif M., 2011) ale uleiului volatil obţinut din seminţe şi frunzede perila.
În colecţiile Grădinii Botanice pentru prima dată P. frutescens e atestată în registrele de
câmp din anii 1980-1982, seminţele fiind achiziţionate din Franţa. Până în prezent este cultivată ca plantă aromatică, medicinală şi ornamentală, fiind fixate şi analizate anual ritmurile
sezoniere de creştere şi dezvoltare ale plantelor. Studiul fitochimical speciei P. frutescens s-a
efectuat în colaborare cu Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul”, Piatra Neamţ, România
Cercetări detaliate privind particularităţile biomorfologiceşi ontogenetice ale plantelor în condiţii de cultură au fost iniţiate în anul 2012. Experienţele se desfăşoară pe terenul
experimental al colecţiilor de plante medicinale şi ornamentale. Au fost montate 2 blocuri
experimentale în 3 repetiţii în vederea monitorizării ritmului de creştere şi dezvoltare al plantelor, precum şi elaborării procedeelor primare de cultivare. Plantele au fost înmulţite prin
răsad crescut în sere încălzite. Seminţele au fost semănate în substrat special în ultima decadă
a lunii februarie, preventiv fiind umezite. Seminţele au germinat după 10-15 zile, coeficientul de germinare fiind de 80%. În a doua decadă a lunii mai răsadul a fost transplantat în
teren deschis, conform schemei de plantare 20x30 cm. Rezultatele observaţiilor fenologice
şi măsurărilor biometricedemonstrează un ritm normal de creştere şi dezvoltare a plantelor
în condiţiile de climă şi sol locale. Plantele parcurg integral ciclul vital, formând seminţe
viabile. Perioada pregenerativă (germinarea seminţelor, faza de plantulăşi imatură) durează
aproximativ 100 – 120 zile. Plantele în starea imatură au talia de 20-35cm, 6-8 perechi de
frunze şi acelaşi număr de lăstari de ordinul II. Lungimea lăstarilor de ordinul II este de 4,24,8 cm, iar a frunzelor – 6,0-6,8 cm.Iniţierea înfloririi se notează în a II-III-ea decadă a lunii
iulie şi durează până în septembrie-octombrie. Durata perioadei de înflorire e într-o corelare
directă cu epoca plantării şi condiţiile de mediu. La etapa generativă înălţimea plantelor variază între 60-80cm. Producţia reală de seminţe a unei plante este de 500-800 unităţi. Primăvara se atestă un seminţiş abundent, cea ce demonstrează o capacitate adaptivă înaltă pentru
condiţiile noi de viaţă.
Analiza calitativă şi cantitativărealizată prin CSS şi HPLC, la variante de Perillafrutescens a fost efectuată pe extracte metanolice (MeOH) pentru evidenţierea compuşilor polifenolici, caracterizaţi prin prezenţa dominantă a acidului rozmarinic. S-a remarcat prezenţa
(mg/100 g d.w.) acidului rozmarinic (1906.11), acidului cafeic (20.12) şi a acidului clorogenic (14.27), ceea ce reprezintă un conţinut valoros ce poate contribui la îmbogatirea în
compuşi antioxidanţi a formulelor de fitopreparate. Din aceleaşi extracte au fost identificaţi
compuşi sterolici şi terpenici, reprezentaţi de β-sitosterol, acidul oleanolicşi acidul ursolic.
Studiul a fost efectuat în cadrul Proiectului de Colaborare Bilaterală ASM-ANCS “Evaluarea şi caracterizarea resurselor genetice la specii de Lamiaceae cu potenţial antiinflamator,
în vederea conservării in situ şi ex situ” (contract de finanţare Nr. 04/RoA/2013).
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PARTICULARITĂŢILE AGROBIOLOGICE A PLANTELOR
FURAJERE NETRADIŢIONALE DIN FAMILIA POLYGONACEAE ÎN
REPUBLICA MOLDOVA
Teleuţă Al., Ţîţei V.
Grădina Botanică (Institut) a AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Una dintre problemele majore ale dezvoltării agriculturii Republicii Moldova, prin revitalizarea sectorului de creştere a animalelor este creştereaproducţieide furaje, care potoferi un fluxgarantat de nutreţuri echilibrate din punct de vedere cantitativ şi calitativ pe tot
parcursul anului, în conformitate cu cerinţele fiziologice ale animalelor.Un rol important în
rezolvarea problemelor sus-menţionate îl au introducerea, aclimatizarea şi implementarea în
cultură a speciilor de plante perene erbacee cu creştere intensivă din familia Polygonaceae
care pot să asigurare cu nutreţuri vegetale animalele.
Obiect de studiu au servit plantele furajere netradiţionale din familia Polygonace, genul Polygonum: P.sachalinense F. Schmidt, P. weyrichii Fr. Schmidt, P. divaricatum L. şi
din genul Rumex: R. patientia L., R. tianschanicus Losinsk şi hibridul RUMEX K-1 din
colecţia de plante furajere netradiţionale ale GrădiniiBotanice (Institut) a AŞM.Cercetările
ştiinţifice privind creşterea şi dezvoltarea, productivitatea şi valoarea nutritivăa plantelor furajere s-au efectuat conform indicaţiilor metodice acceptate în laboratorul Resurse Vegetale.
În rezultatul cercetărilor efectuate am constatat ca speciile din genul Polygonum în condiţiile
Republicii Moldova în primul an de vegetaţie dezvoltă lăstari ramificaţi ajungând până la
faza de înflorire, pe când cele din genul Rumex formează numai rozeta din 10-12 frunze mari.
Începând cu anul doi de vegetaţie mai devreme îşi reiau vegetaţia plantele din genul
Rumex odată cu topirea zăpezii (februarie),pe când cele dingenul Polygonum odată cu stabilirea temperaturilor pozitive, la mijlocul lunii martie. Speciile studiate manifestă un ritm
accelerat de creştere.Astfel, după 20 zile de la reluarea vegetaţiei înălţimea plantelor speciilor
P. sachalinense, R. patientia, R. tianschanicus şi hibridul RUMEX K-1 depăşesc 80 cm,
pe când P. weyrichii, P. Divaricatum – 40 cm. Speciile studiate din genul Rumex sunt ultra
precoce, astfel ca până la finele lunii aprilie formează butonii florali şi pot fi utilizate la furajarea animalelor în stare proaspătă până lajumătate lunii mai, când înălţimea plantelor atinge
1,5 –1,7 m. Productivitatea de masă proaspătă a acestorspecii în constituie 3,2-4,5 kg/m2,
conţinutul de frunze fiind de 50%. O productivitate mai înaltă s-a constat la hibridul RUMEX
K-1. Din speciile genului Polygonum creştere şi dezvoltare mai intensivă s-a observat la P.
sachalinense care la prima coasă (mai-iunie) poate asigura 5,4- 6,5 kg/m2, evidenţiindu-se
printr-o capacitate de revigorare accelerată după recoltare, ce permite obţinerea unei productivităţi anuale din trei coasede până la12,42 kg/m2 masă proaspătă sau 3,09 kg/m2 masă
absolută uscată. La 1 kg de furaj natural la speciile genului Rumex revin 0,13-0,14 unităţi
nutritive şi 1,78-2,13 Mj energie metabolizantă, iar la cele din genul Polygonum - 0,18-0,19
unităţi nutritive şi 2,30-2,51 Mj energie metabolizantă. Un conţinut mai înalt de proteină,
fosfor şi calciu au plantele din genul Polygonum.
Masă proaspătă a speciilor studiate poate fi utilizată atât în stare proaspătă cât şi la
producerea silosurilor de calitate, precum şi ca substrat pentru creşterea drojdiilor şi obţinerii
proteinei furajere.
Dintre speciile studiate un ritm de creştere mai accelerat manifestă Polygonum sachalinense şi hibridul RUMEX K-1ce permite atingerea unei productivităţi mai înalt, având şi un
conţinut mai înalt în masă proaspătă de proteină şi substanţe extractive neazotate, diminuat
de celuloză, asigură cu furaje timpurii animalele.
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SPECII DE PLANTE ENERGETICE DIN FAMILIA ASTERACEAE
Ţîţei V.1, Muntean Al.2, Kolaříková M.3
Grădina Botanică (Institut) a AŞM Chişinău, Republica Moldova
2
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova
3
Universitatea Ştiinţele Naturii, Praga, Cehia,
1

Creşterea vertiginoasă a preţurilor la combustibilii fosili, rezervele cărora sunt pe cale de
a se iepuiza, fac ca oamenirea să se orienteze spre noi surse de energie stabile, nepoluante şi
rentabile.Cercetările din ultimii ani au arătat că energia solară stocată în biomasă poate constitui
o sursă regenerabilă şi nepoluantă de energie, reprezentând o alternativă viabilă la combustibilii
fosili. Abordarea UE privind exploatarea potenţialului biocombustibilului se referă la - continuarea promovării biocombustibilului în UE şi în ţările în curs de dezvoltare, astfel încât producerea
şi utilizarea lor să aibă efecte pozitive asupra mediului şi din considerente de tip concurenţial, să
contribuie la obiectivele strategiei de la Lisabona.
Republica Moldova nu dispune de zăcăminte de combustibili fosili căzând sub influenţa
economică şi politică de ţările furnizoare. Valorificarea potenţialului energetic al biomasei are
o mare importanţă la atingerea obiectivelor strategice privind creşterea securităţii energetice.
Structura preconizată a producerii şi consumului total de energie obţinută din surse renovabile
bazate pe biomăsă va constitui circa 70,0%şiva favoriza o dezvoltare durabilă a sectorului rural
cu substituirea către anul 2015 a unei cote de 10 % a consumului de combustibil tradiţional, prin
prisma analizei productivităţii, impactului asupra mediului înconjurător, a eficienţei economice şi
neafectării asigurării cu alimente a populaţiei. Suprafaţa cu păduri constituie circa 8 % din teritoriul Republicii Moldova, tăerile masive efectuate pe parcursul ultimilor ani pentru obţinerea materialului industrial se va răsfrînge negativ asupra fondului forestier şi asigurării în viitor cu lemn
pentru încălzirea locuinţelor. Fondarea plantaţiilor energetice industriale şi valorificarea resturilor
vegetale a culturilor agricole pot deveni pilonii de bază a dezvoltării energeticii renovabile.
Pe parcursul a mai mult de jumătate de secol în rezultatul cercetărilor de introducere şi
aclimatizare în cadrul Grădinei Botanică (Institut) AŞM s-a fondat colecţii şi expoziţii de plante
cu utilitate multiplă necesare dezvoltării economiei naţionale. La moment circa 100 de specii de
plante în cadrul Grădinei Botanică pot fi utilizate la producerea diferitor tipuri de biocombustibili.
Biomasa lignocelulozicăa circa 40 de specii perene, reprezintă o sursă de producere a biocombustibililor solizi, un rol esenţial ar putea să-l joace speciile introduscente din familia Asteraceae: topinamburul sau napul porcesc Helianthus tuberosus L.,silfia Silphiumper foliatum L., astra perenă
Symphyotrichum novi-belgii (L.) G. L. Nesom (Aster novi-belgii L.) originare din America şi iarba
mare Inulahelenium L., originară din Asia Centrală cu o productivitate anuală de 10-25 t/ ha masă
uscată. Aceste specii se înmulţesc atât prin seminţe cât şi vegetativ, nu au pretenţii mari faţă de sol
şi umiditate, se menţin pe acelaşi teren 5-15 ani, sunt cu utilitate multiplă fiind bună sursă pentru
hrana albinelor, adăpost şi hrană pentru animale şi păsări sălbatice; introdu-se în cultură în mai multe ţări ca plante furajere, ornamentale şi medicinale. Rezultatele obţinute au evidenţiat că speciile
de plante energetice cercetate sunt adaptate la condiţiile pedoclimatice ale Republicii Moldova, îşi
demarează vegetaţia primăvara devreme utilizând eficient rezervele de umiditate acumulate pe parcursul de toamnă – iarnă,ce asigură o cantitate înaltă de substanţă uscată pe o unitate de suprafaţă.
Dehidratarea ţesuturilor la stabilirea temperaturilor negative se accelerează, astfel ca pe parcursul
lunii decembrie umiditatea se reduce sub 15 % şi poate demara recoltarea biomasei. Densitatea în
vrac şi valoare calorică a bimasei (18,3-18,8 MJ/kg) fiind cu 25- 38 % mai înaltă faţă de paiele de
cereale. Biomasa acestor specii satisface condiţiile tehnologice de fabricare a peletelor şi brichetelor.
Densitatea brichetelor 722 - 949 kg/m3. Fondarea şi recoltarea plantaţiilor acestor specii nu necesită
mecanisme şi utilaj specific sofisticat, precum în cazul exploatărilor forestiere, asigurând o cantitate
mare de biomasă uscată cu un potenţial energetic de 240 – 400 GJ/ha. Fondarea plantaţiilor energetice industriale, inclusiv utilizând şi speciile din familia Asteraceae ar contribui la creşterea securităţii
energetice, valorificarea eficientă a resurselor funciare şi stoparea proceselor de eroziune a solului,
fiind surse sigure de venit şi asigurare cu căldură pentru zonele rurale.
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BIOLOGICIA ŞI PRODUCTIVITATEA FACELIEI ÎN REPUBLICA
MOLDOVA
Ţîţei V., Teleuţă Al.
Grădina Botanică (Institut) a AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Un rol esenţial în revitalizarea sectorului zootehnic îl joacă crearea bazei furajere.Implementarea unor specii cu calităţi furajere-melifere, pe lângă faptul că asigură o sursă bogată de nectar şi polen, permit o folosire mai raţională a terenului, măresc producţia de masă verde şi în acelaşi
timp îmbunătăţesc calitatea furajelor, prin ridicarea conţinutului lor în substanţe proteice, fiind şi bune
premergătoare pentru majoritatea culturilor agricole tradiţionale. Una din aceste specii este facelia
care are o perioadă scurtă de vegetaţie şi se pot face însămânţări succesive, asigurând şi un
cules continuu pentru albini pe o perioadă extinsă. Din punct de vedere botanic specia Phaceliatanacetifolia Benth, face parte din ordinul Solanales, familia Hydrophylaceae (Boraginaceae), genul Phacelia (sinonim Eutoca) care cuprinde circa 150 de specii de plante, care
cresc spontan pe continentul American începând cu estul Statelor Unite ale Americii pânăîn
MunţiiAnzi din Chile, fiind consideratemarea majoritate din ele buruienipentrualte culturi de
câmp. Specia pătrunde în Europa în a doua jumătate a secolului al 19-lea la început ca plantă
ornamentală, apoi ca plantă meliferă. iar în Republica Moldova facelia a fost introdusă în
cultură la jumătatea secolului 20, odată cu constituirea complexelorzootehnice industriale.
Semănatul faceliei se efectuează cu agregatele agricole pentru cerealele păioase, pe sol
bine pregătit cu tasare până şi după semănat, la adâncimea 2-3 cm cu norma de 6 kg sămânţa
la hectar. Apariţia plantulelor de facelie în semănăturile de primăvara are loc după 7-10 zile
de la semănat când temperatura solului depăşeşte 5 °C, iar pentru cultura succesivăîn perioada de vară pe solurile cu umiditate normală la 3-5 zile de la semănat. Facelia dezvoltă un
sistem radicular pivotant extins şi foarte puternic. Tulpina este erectă cu diametrul de 5-12
mm, rigidă de culoare verde cu nuanţe antocianice, partea de jos netedă,iar în partea superioară ramificată şi acoperită cu peri scurţi, asprii şi rigizi spre vârf. La finele vegetaţiei tulpina
atinge înălţimea de 60-96 cm. Tulpina principală formează până la 20 lăstari laterali care la
rândul lor sunt şi ei ramificaţi. La început tulpina este suculentă, mai târziudevine fibroasă,
iar la finele vegetaţiei lignificată. Frunzele sunt alterne, sesile, penate, cu 7-8 foliole liniare, crestate sau penate de culoare verde cu nuanţe albăstrii. Frunzele bazale sunt mai mari,
alterne, asimetrice, penat sectate cu un număr impar de segmente cu margini neregulate de
laascuţit la obtuz.Frunzele au o dimensiune între 20-120 x 15-70 mm. Dezvoltarea lăstarilor
se finalizează cu formarea inflorescenţelor scorpioide compacte în forma de evantai(cimă). În
partea superioarăa tulpiniiinflorescenţele au mai multe flori cca. 70 de flori pe când la cele laterale30-40 flori. Floare în formă de clopoţel e aşezată pe un ax floral de până la 2 cm, acrescent, cel
mai lung ax floral fiind la florile din parte inferioară a inflorescenţei, Caliciu arelobii subecuali,
liniari, obtuzi acoperiţi dur erecto – patent de culoare deschisă cu dimensiuni 5 - 7.5 x 0,4 la 0,7
mm, e formată din cinci stamine şi două stiluri care apar în mod clar din corolă cu cinci petale
de culoare albastre-violacee, cu lobi de 3.5 - 5 x 3 - 3,5 mm, ovate şi obtuzcu diametrul de 8-12
mm.Caliciu aresepalepăroase. Anterele şi stilulsunt ieşite din floare. Înflorirea la plantele de facelie începe cu florile de la bază. Florilesunt foarteparfumate. Glandele nectarifere se găsesc la
baza florilor unde formează un disc nectarifer în jurul ovarului. Perioada de la apariţia plantulelor până la înflorire constituie 40-55 zile, iar durata înfloritului este de 30-50 zile depinzând de
evoluţia factorilor climatici. Fructul o mică capsulă dehiscentă cu 4 seminţe (grăuncioare) negre
cu lungimea de 3mm. Masa la 1000 seminţe 1,9-2,0g. Productivitatea de masă proaspătă în anul
2013 în perioade de formare a butonilor florali (a doua jumătate a lunii mai) depăşeşte 30 t/ha
sau 3,7 t/ha masă uscată, cu un conţinut de frunze 65%, iar în fazade înflorire în masă ( mijlocul
lunii iunie)atinge 50 t/ha sau 9,6 t/ha masă uscată, conţinut de frunze sub 50%. Calitate furajului:
0,11 unităţi nutritive,125 g proteină digestibilă la 1 unitate nutritivă. Facelia poate asigura un
culespentru albini400 kg / ha miere. Este un bun siderat pentru agricultura organică. În rezultatul
activităţilor de mobilizare, cercetate şi ameliorareîn cadrul Grădinii Botanice (I) AŞM a fostcreat
soiul Melifera transmis la testările de stat.
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UNELE CARACTERE BIOCHIMICO-TECHNOLOGICE ALE
BOABELOR SOIURILOR DE GRÂU COMUN DE TOAMNĂ ŞI
TRITICALE DIN COLECŢIA RESURSELOR GENETICE VEGETALE
Toma Zanfira, Ceban Anna, Ganea A., Buiucli P., Veveriţa Efimia, Gore A.
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Calitatea de panificaţie a făinii boabelor de grâu comun de toamnă este determinată în
mare măsură de conţinutul cantitativ al glutenului umed, proteinelor glutenice şicelor totale.
În lucraresunt prezentate rezultatele studiului unor caractere biochimice ale boabelor de grâu
comun de toamnă şi triticale, soiuri noi obţinute în cadrul Institutului de Genetică şi Fiziologie
a Plantelor AŞM (IGFP). În studiu au fost incluse soiurile de grâu comun de toamnă Moldova
5 (recolta anilor 2007, 2010 şi 2012), Moldova 79 (recolta anilor 2010, 2011 şi 2012), a soiurilor de triticale Ingen 35 şi Ingen 93 din recolta anului 2012. Boabele soiurilor sus-numite
s-au măcinat la moara de tip „Mulimex”, faina a fost trecută prin sita N 0,25. În ea s-a calculat
conţinutul glutenului umed prin metoda clasică, precum şi proteinele glutenice sumare prin
uscarea glutenului umed până la o masă constantă. Fracţiile proteinice (gliadinele, gluteninele)
s-au determinat în urma extragerii gliadinelor cu soluţia de etanolde 70% şistabilirii corelaţiei
dintre ele, indice ce determină calitatea glutenului. În făina boabelor soiurilor de grâu comun
de toamnă Moldova 5 şi Moldova 79 împlinite şi maturizate în condiţii normale de creştere a
plantelor (recolta anilor 2010 şi 2011) conţinutul glutenului umed era de 27,5% şi 30,4-32,2%
corespunzător. Proteinele glutenice constituie 9,6% la Moldova 5 şi 11,1-12,8% la Moldova
79. Condiţiile de secetă şi arşiţă pronunţată în perioada de creştere a plantelor şi maturizare
a boabelor au influenţat semnificativ acumularea substanţelor nutritive din ele. În condiţiile
stresului hidric din anii 2007 şi 2012 în făina boabelor soiului Moldova 5 conţinutul glutenilui
umed a atins văloarea de 33,2%, iar al proteinelor glutenice sumare - 13,2%. In boabele soiului
Moldova 79 (recolta a. 2012) glutenul umed constitue 34,1% , proteinele glutenice - 14,2%.
Componentele proteinice principale din gluten sunt prezentate de gliadine şi glutenine care
determină calitatea glutenului. Gluteninele reprezintă proteine cu masa moleculară mareşi influenţează densitatea glutenului, iar gliadinele, având masa moleculară mai mică şi fiind mai
sărace în aminoacizi esenţiali, determină elasticitatea glutenului. Rezultatele obţinute reflectă
dependenţa conţinutului cantitativ al acestor proteine de particularităţile genetice ale genotipului şi condiţiile de creştere ale plantelor. Soiul Moldova 5 conţinea6,8-7,0% de glutenine (anii
2007 şi 2012), Moldova 796,1% din recolta 2012 şi 4,8% din recolta anului 2011. Mai scăzută
era cantitatea gluteninelor din făina boabelor soiurilor de triticale: 3,8% la Ingen 35 şi 5,2% la
Ingen93.Gliadinele reprezintă 4,2% - 6,6% în făina soiului Moldova 5 şi 8,0% la Moldova 79
(a.2012) şi 5,8% (a.2011). După conţinutul gliadinelor (5,6%) soiurile Ingen 35 şi Ingen 93 sunt
identice. Gluteninele calculate din proteinele glutenice sumare (gluten uscat) la soiul Moldova
5 diferă de la 46,0% (a.2007), la 49,8% (2012). La soiul Moldova 79 aceste glutenine constitue
45,3% (a. 2011) şi 43,7% (recolta a.2012). Cel mai mic conţinut de glutenine calculate din glutenul uscat s-a observat la soiul de triticale Ingen 35 - 40,0%, iar la soiul Ingen 93 ele sunt la nivelul soiurilor de grâu comun de toamnă (47,9%). Conţinutul gliadinelor diferă la toate genotipurile studiate. La Moldova 5 (recolta 2012) ele reprezintă 50,2%, Moldova 79 (2011) - 54,7%,
Moldova 79 (recolta 2012) - 57,0%, la Ingen 35, 2012 - 58,9%, la Ingen 93, 2012 - 52,1%. Din
datele expuse mai sus s-a calculat corelaţia gliadine/glutenine şi s-a depistatcă acest indice este
diferit la soiurile studiate de grâu şi triticale: la Moldova 5 el constituie 1,0, la Moldova 79- 1,3,
la Ingen 35 - 1,5, la Ingen 93- 1,1. Glutenul din făina boabelor soiului Moldova 5 cu corelaţia
gliadine/glutenine de 1,0 este mai calitativ, fapt ce majorează şi calitatea de panificaţie a făinii
acestui soi. Mult mai joasă este calitatea glutenului la soiul de triticale Ingen 35 (corelaţia gliadine/glutenine constituie 1,5), cea ce micşorează şi valoarea de panificaţie.
Astfel, s-au obţinut date experimentale privind valoarea unor indici biochimico-tehnologici la unele soiuri de culturi cerealiere păioase care pot fi utilizate în cercetările de ameliorare.
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SINTEZA FORMELOR NOI DE TRITICALE
Veveriţă Efimia
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Ttriticale este o cultură nouă, care a fost obţinută prin unirea garniturilor de cromozomi
a două genuri diferite – grâul şi secara. Pentru agricultura Republicii Moldova ea joacă un
rol important în sporirea productivităţii culturilor cerealiere păioase, fiindcă are un potenţial
productiv cu mult mai înalt decât formele parentale, dispune de o rezistenţă înaltă la condiţiile nefavorabile ale mediului (ger, secetă, arşiţă) şi maladii (făinare şi al.) Importanţa acestei
culturi pentru economia ţării noastre este explicată şi prin cerinţele modeste faţă de sol, prin
compoziţia chimică a boabelor, care le conferă însuşiri deosebite de folosinţă în alimentaţie,
în furajarea animalelor, precum şi în industrie. În sinteza formelor noi de triticale ca material
biologic iniţial au servit mostrele de triticale (hexaploide, octoploideşi tetraploide), grâu (comun şi durum) şi secară din genofondurile Institutului nostru, cât şi cele recent primite şi aduse din diferite organizaţii ştiinţifice de peste hotare. Pentru obţinerea formelor noi de triticale
s-au utilizat diferite modele de hibridare, ca : intraspecifice, interspecifice şi intergenerice.
Rezultatele acestor hibridări sunt redate în tabel. În studiu s-au luat datele anului secetos
2012 şi anului favorabil 2013. Rata prinderii boabelor hibride, în mare măsură a depins de
materialul iniţial, de modelul de hibridare şi condiţiile climaterice.
Rezultatele sintezei formelor noi de triticale prin diferite modele de hibridare.
Modelul de hibridare

Intraspecifice : Tr-le (42) x tr-le (42)
Interspecifice: Tr-le(42) x Grâu (42)
// - Grâu (42) x Tr-le (42)
// - Tr-le (56) x Tr-le (42)
// - Tr-le (42) x Tr-le (28)
// - Tr-le (28) x Tr-le (42)
Intergenerice : Tr.aestivum x S. cereale
Total combinaţii

Combinaţii, num.
2012
26
3
7
10
25
71

2013
22
2
7
4
3
2
32
72

Fecunditatea, %, minmax
2012
2013
11,2-75,5
9,1-78,8
11,7-83,6
5,4-9,7
5,1-75,0
0,9-35,9
13,3-50,7
5,2-55,7
29,7-51,7
11,3-65,7
0,7-28,7
0,7-17,7

Din datele tabelului putem menţiona, că în aceşti ani s-au realizat 143 combinaţii şi în
toate modelele am obţinut boabe hibride. Fecunditatea, în anii luaţi în studiu a fost destul de
reuşită şi a atins valori sporite în fiecare model de hibridare. Ca exemplu pot servi combinaţiile intraspecifice cu rata de prindere a boabelor hibride de 75,5 şi 78,8% , interspecifice de
diferite combinaţii – 55,7%, 65,7% şi 75,0%. Este evidentă fecunditatea majorată în combinaţiile distante (intergenerice) de 17,7 şi 28,8% , însă in acest model de hibridare în 2013
la10% din combinaţii nu am obţinut boabe. Aceasta se explică prin condiţiile de arşiţă în
perioada hibridărilor. În aşa mod am obţinut un set de forme noi, care sunt testate în etapele procesului de ameliorare. Din descendenţa materialului hibrid vor fi depistate genotipuri
productive, carevor fi implementate în programele de ameliorareşi în baza lor se vor obţine
soiuri noi de triticale.
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PROTECŢIA INTEGRATĂ A PRUNULUI
Voineac V. Musleh M.
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultura Ecologică al AŞM, Chişinău,
Republica Moldova
Problemele ecologice şi de obţinere producţiei culturilor agricole calitative şi competitive, ne impun sa trecem de la agricultura convenţionala la agricultura ecologică care a
devenit o direcţie indispensabila a agriculturii in general. Una din problemele cheie pentru
implementarea agriculturii ecologice este elaborarea protecţiei integrate ecologic inofensive
care prevede reducerea pierderilor economice şi energetice cauzate de organismele nocive
prin respectarea măsurilor agrotehnice, metodelor genetice, utilizarea preponderentă metodelor biologice şi mijloacelor chimice naturale (în cazuri de necesitate); excluderea utilizării
agrocimicalelor şi materialelor chimice sintetice, regulatorilor de creştere, antibioticelor, hormonilor, plantelor genetic manipulate.
În Republica Moldova sunt omologate produce de protecţie a plantelor; care corespund
cerinţelor agriculturii ecologice şi asigură nivelul necesar de protecţie a plantelor de boli şi
dăunători. Din aceste considerente se impune implementarea eficientă a elaborărilor instituţiilor de cercetare în domeniul aplicării metodelor biologice şi raţionale pentru obţinerii produselor agricole ecologice. Scopul cercetărilor noastre efectuate pe teren de 4 ha de prun SRL
“Agrobrio” soiul Stenlei a fost - evaluarea a unui complex de mijloace biologice şi raţionale
în protecţia integrata a prunului.
Determinarea gradului de răspândirea bolilor, dăunătorilor principali şi aprecierea
eficacităţii măsurilor de protecţie efectuată s-a petrecut conform metodelor omologate şi
prezentate în carte «Îndrumări metodice pentru testarea produselor chimice şi biologice de
protecţie a plantelor de dăunători, boli şi buruieni în RM / Centrul de Stat pentru Atestarea
Produselor Chimice şi Biologice de Protecţie şi Stimulare a Creşterii Plantelor - Chişinău :
S.n. 2002 (F.E.-P. “Tipografia Centrală ”). Pentru aprecierea terminilor de tratamente până
la apariţie bolilor principali a prunului (Monilia Laxa şi Monilia fructigena; Polystigma
rubrum,Patările bacteriene etc.) pe 10 pomi pentru variantă (experimental, etalon gospodăresc şi, martor) s-au studiat câte 300 de frunze, lăstari, rozete până la înflorire şi fructe până
la coacere. Determinarea datelor apariţiei şi dinamici de zbor ai fluturilor viermelui oriental
şi viermelui prunului sa-u efectuat cu ajutorul capcanelor feromonali. Densitatea aphidelor
şi acarienelor sa studiat prin efectuarea evidenţelor vizuale la 300 de muguri, frunze, lăstari
pentru fiecare variantă.
În condiţii climaterice a anului 2012, privind combaterea polistigmei, moneliozei şi
bacteriozelor a-u fost efectuate două tratamente cu preparat natural Funecol-4,0 l/ha şi câte
un tratament cu preparate microbiologice Rizoplan-2,0 l/ha şi Trihodermina- 5 l/ha. Eficacitatea tratamentelor contra la boli a atins: contra Monilia Laxa 69,3% şi Monilia fructigena
78,9%, contra pătării roşie- polistigmei (Polystigma rubrum) -70,0%, în comparaţie cu 70,0%
şi 89,3% la varianta standard chimic gospodăresc. In combaterea afidelor - Hyalopterus pruni
s-a efectuat un tratament cu fungicid natural Pelecol -8 l/ha – eficacitatea tratamentului a
atins nivelul de 98-99%. În combaterea viermelui oriental Grapholitha molesta şi viermelui
prunului Grapholitha funebrana, pe 4 ha sa-u instalat câte 10 capcane feromonale/ha care
au redus dăunarea fructelor la 1-2% , în comparaţie cu 5% la standard chimic gospodăresc
şi 12% la varianta martor. Eficacitatea metodei feromonale de capturarea masculilor a atins
83,3%.
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BANCA DE CALUS – MODALITATE DE CONSERVARE A
BIODIVERSITĂŢII
Zagorneanu Eudochia, Zubcov Iulia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău, Republica Moldova
Lumea vie a Terrei, actualmente, se află sub presingul antropic, care este cauza începutului celei de a VI–a mari extincţii a speciilor. Aceasta impune, la nivel Planetar, aplicarea
diverselor modalităţi de ocrotire şi conservare a biodiversităţii existente. Crearea băncilor
de germeni este una din modalităţi, deja aplicată pe larg. Calusurile vegetale, obţinute prin
culturi biotehnologice în vitro, reprezintă un tip de germeni, servind totodată drept sursă de
metaboliţi secundari şi de regeneranţi de noi plantule. Culturile de calus sunt foarte variate
atât în aspect de apartenenţă specifică, cât şi a organelor-explant.
Cercetările experimentale au fost efectuate cu fructele de tomate, specia Solanum lycopersicum (Lycopersicum esculentum Mill.). Calusul a fost menţinut la temperatura camerei,
în condiţii de zi/noapte ceea ce este puţin costisitor.
Calusul obţinut din explante frutiere de tomate are anumite particularităţi biologicecare
e necesar să fie cunoscute la includerea acestuia în banca de germeni:
• poate fi obţinut din toţi metamerii carpelari cu excepţia exocarpului;
• se obţine prin inoculări individuale a metamerilor sau în tandemuri (placenta +
ţesutul locular, placenta + endocarpul);
• calusul primar are structură heterogenă, fiind constituit din zone celulare dense,
zone afânate şi centre proliferative, celulele manifestând varietate în dimensiuni
şi formă;
• calusul poate fi incolor, nu înverzeşte şi nu atinge maturarea biologică – sinteza
pigmenţilor carotenoidici în caz de subcultivări des repetate;
• calusul vede conţine cloroplaste care se transformă în cromoplaste, asigurând maturarea biologică;
• calusul are longevitate mică în caz de subcultivări des repetate;
• are longevitate mare când nu este separat de explant şi este menţinut in vitro fără
subcultivări;
• calusul cultivat long-term împreună cu explantul, fără subcultivări, spontan regenerează noi plantule, constituite din rădăcini, tulpină şi frunze;
• maturarea biologică a calusului in vitro, posibil, este stimulată de sinteza şi stocarea etilenului – proces specific fructelor in vivo;
Maturarea biologică a calusului a intervenit după 17 luni de menţinere in vitro şi
reprezintă o etapă finală a vitalităţii sale după care se recomandă substituirea în banca de
germeni cu un nou lot.
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