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Bolile de rădăcină au un impact negativ pronunţat asupra creşterii şi dezvoltării 
plantelor de grâu, fenomen care se re ectă  asupra cantităţii şi calităţii roadei. 
Conform datelor noastre cu privire la componenţa speciilor agenţilor  topatogeni la 
grâu în Republica Moldova, speciile Drechslera Ito nu prezintă o  pondere prea mare 
în complexul general al fungilor care produc putrezirea rădăcinii la grâu,  frecvenţa 
acestora variind în limitele 11,5-16,6% în anii 2005-2006 [1].

În ceea ce priveşte entitatea taxonomică a patogenilor Drechslera, pe parcursul 
mai multor ani există opinii controversate, unii autori pledând pentru existenţa reală 
a genurilor Drechslera şi Bipolaris, apărute în baza genului Helminthosporium Link. 
Fr. [2]. Totodată, se atestă denumirile de specii Bipolaris sorokiniana (Sacc.in Sorok) 
Shoem. şi Drechslera sorokiniana (Sacc.) Subram &Jaim. ca sinonime [3]. Din aceste 
considerente, autorii prezentelor cercetări au utilizat ca referinţe bibliogra ce şi 
informaţii în care se vorbeşte despre patogenii Bipolaris.

Fungul D.sorokiniana, infectează în mod sistemic întreaga plantă [4] şi  ind  un 
patogen nespecializat atacă, practic, toate culturile păioase (grâu, triticale, orz ş.a.). 
Tocmai din această cauză, faptul că unele soiuri de grâu, inclusiv recent omologate, 
cu manifestări de putregai de rădăcină au prezentat doar izolate de D.sorokiniana [1], 
relevă pericolul patogenului la implementarea soiurilor, precum şi posibilitatea de 
extindere a maladiei asupra altor culturi înrudite.
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În legătură cu cele menţionate prezintă interes cercetările  cu  privire  la  controlul  
genetic  al  rezistenţei  grâului  la  D. sorokiniana pentru elaborarea metodelor e ciente 
de protecţie a culturii.

                                             Material şi metode

În cercetare au fost utilizate următoare  forme genetice: părinţii L 101 (1),  Moldova 
3 (2),  L 1/3 (3), Basarabeanca (4), Moldova (5), L 162/N (6), hibrizii F

1
  L 101 x 

Moldova 3 (7), L 101 x L 1/3 (8), L 1/3 x L 101 (9), Basarabeanca x L 101 (10), 
Moldova x L 162/N (11), hibrizii F

2
 L 101 x Moldova 3 (12), L 101 x L 1/3 (13), L 1/3 

x L 101 (14), Basarabeanca x L 101 (15), Moldova x L 162/N (16). 
Experienţa a fost efectuată în condiţii de laborator. Ciuperca  D.sorokiniana s-a 

izolat din partea bazală a tulpinii de grâu (Fig.1), cu semne de ulceraţii şi bruni care ale 
ţesutului şi identi cat conform aspectelor morfologo-culturale (Fig.2) şi microscopice. 
Filtratul de cultură (FC) s-a obţinut prin cultivarea submersă a miceliului în mediu 
nutritiv lichid Cszapek, în condiţii de agitare continuă timp de 21 zile, la temperatura 
22-24ºC. Boabele de grâu au fost menţinute timp de 18 ore în FC, după care au fost 
clătite de 3 ori cu apă distilată şi plasate în cutii Petri pe hârtie umectată. Ca martor 
au servit boabele muiate în apă distilată. Plăntuţele au fost cultivate timp de 6 zile 
la  următoarele condiţii: temperatură permanentă 20-22ºC (I), 20-22ºC + FC (III); 
alternanţă de temperaturi a câte 2 zile 20-22/6-8/20-22ºC (II),  20-22/6-8/20-22ºC + 
FC (IV). Gradul de sensibilitate la acţiunea ciupercii D.sorokiniana a fost apreciat în 
baza abaterilor lungimii rădăciniţei embrionare şi a tulpiniţei de la valorile prezentate 
în varianta-martor (I).

Fig.1.Plantă de grâu atacată de 
D.sorokiniana                                      

Fig.2.Aspectul coloniei D.sorokiniana pe 
mediu must-agar
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În calitate de parametru genetic al capacităţii de transmitere ereditară în generaţia 
F

1
 a servit gradul de dominare (h

p
), iar în F

2
 –  coe cientul de heritabilitate în sens larg 

(H), calculaţi după metode clasice.
Datele au fost prelucrate statistic prin analizele varianţei, corelaţionale şi  de scanare 

multidimensională în pachetul de soft STATISTICA 7,0.

                                            Rezultate şi discuţii

 După cum rezultă din datele prezentate, la condiţii normale de creştere – 
20-22ºC (I) formele parentale s-au deosebit după lungimea rădăciniţei embrionare 
şi  tulpinii, ceea ce relevă alegerea reuşită a acestora pentru  investigarea capacităţii 
de transmitere a caracterelor (tab.1, 2). Temperatura joasă (II) a diminuat puternic 
capacitatea de creştere a plantelor, dar şi diferenţele dintre părinţi. La condiţiile III, s-au 
înregistrat cu preponderenţă valori intermediare ale lungimii rădăciniţei şi tulpiniţei, 
mai diminuate decât în cazul I, dar mai mari decât în cazul II. Aceasta denotă că tulpina 
de D.sorokiniana utilizată a fost destul de virulentă. Totuşi, expunerea temporară 
a plantelor la temperatura 6-8ºC a diminuat într-o măsură mai mare capacitatea de 
creştere. La acţiunea asociată a temperaturii 6-8ºC şi FC (IV) s-a manifestat, practic, 
tabloul din varianta II, cu excepţia genitorului L 162/N, la care s-a atestat  o diminuare 
mai pronunţată a  lungimii rădăciniţei (cu 16,3%), comparativ cu III. În ceea ce priveşte 
populaţiile F

1
 şi F

2
 s-a constatat că în variantele II şi III s-a manifestat, practic, o reacţie 

similară cu cea a părinţilor, însă la condiţiile IV creşterea plantelor a fost mai reprimată 
decât la condiţiile II. Deci, acţiunea asociată a temperaturii nefavorabile şi FC a avut 
un impact nefavorabil mai pronunţat în cazul formelor cu nivel înalt de heterozigoţie 
pentru genele ce controlează creşterea rădăcinii şi tulpinii.

Întrucât caracterul cantitativ este de nitivat nu doar de valorile unităţii de măsură 
respective, ci şi de norma de reacţie a acestuia, ambii indici sunt valabili pentru procedeele 
de clasi care,  deci a examinării gradului de similitudine a genotipurilor şi populaţiilor. 
În scopul vizat, prin analiza scanării multidimensionale în baza lungimilor rădăciniţei, 
tulpiniţei şi deviaţiilor standard ale acestora s-a cercetat repartiţia genotipurilor/
populaţiilor în spaţiu tridimensional, funcţie de condiţiile de creştere a plantelor. 
Astfel, s-a constatat că în varianta martor (I) părinţii şi populaţiile F

1
, F

2
 au prezentat 

o distribuţie, practic, omogenă, relevându-se similitudini de diferit grad între formele 
testate. De exemplu, au prezentat localizări destul de distanţate genitorul nr.6 (L 162/N) 
şi hibridul nr.12 (F

2
 L 101 x Moldova 3), ceea denotă existenţa deosebirilor pronunţate, 

acestea  ind determinate de valorile diferite ale indicilor de lungime şi variabilitate 
– mici pentru L 162/N şi mari – pentru F

2
 L 101 x Moldova 3. Celelalte condiţii – II, 

III şi IV au condus la rearanjamente de localizare a genotipurilor/populaţiilor, ceea ce 
denotă schimbarea gradului de similitudine a acestora. La condiţiile II şi IV s-a observat 
formarea clusterelor de puncte foarte apropiate, ceea ce relevă diminuarea deosebirilor 
între unele genotipuri/populaţii, explicată prin micşorarea normei de reacţie a acestora 
în condiţii severe, biotice şi abiotice.
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Tabelul 1. In uenţa FC D.sorokiniana şi temperaturii asupra lungimii rădăciniţei 
embrionare la  grăul comun de toamnă 

Combinaţia hibridă

P
1

P
2

F
1

F
2

x±m
x
,mm

    
x±m

x
, mm

   
x±m

x
, mm

   
x±m

x
, mm

  

I

L 101 x Moldova 3   99,9±3,0 83,7±3,6 102,2±3,2   83,2±3,1

L 101 x L 1/3   99,9±3,0 90,0±1,8 114,9±1,7   70,3±1,2

L 1/3 x L 101   90,0±1,8 99,9±3,0 103,4±1,2 108,8±1,2

Basarabeanca x L 101 105,0±2,2 99,9±3,0   92,2±1,8 101,5±2,2

Moldova x L 162/N 100,7±2,1 65,9±1,8 104,4±2,1 111,2±1,4

II

L 101 x Moldova 3 55,6±1,6* 54,8±1,4* 55,2±1,3* 62,9±1,2*

L 101 x L 1/3 55,6±1,6* 45,5±1,6* 52,6±0,9* 55,0±1,1*

L 1/3 x L 101 45,5±1,6* 55,6±1,6* 43,4±0,9* 61,1±1,0*

Basarabeanca x L 101 56,6±2,4* 55,6±1,6* 49,0±1,0* 67,8±0,8*

Moldova x L 162/N 59,4±1,8* 54,5±1,3* 50,4±1,3* 71,5±1,2*

III

L 101 x Moldova 3 71,2±1,8* 50,8±1,2*   90,4±1,7*   88,0±2,3

L 101 x L 1/3 71,2±1,8* 71,4±2,7* 105,1±1,3   77,5±2,2

L 1/3 x L 101 71,4±2,7* 71,2±1,8*   84,3±1,1*   67,6±1,2*

Basarabeanca x L 101 77,8±3,3* 71,2±1,8*   88,7±1,2* 104,6±1,1

Moldova x L 162/N 84,5±2,5* 57,1±1,7*   97,4±1,9 111,1±2,0

IV

L 101 x Moldova 3 58,5±1,7* 52,3±1,6  45,0±2,6* 54,4±1,3*

L 101 x L 1/3 58,5±1,7* 51,0±1,1*  44,1±0,8* 50,5±1,1*

L 1/3 x L 101 51,0±1,1* 58,5±1,7*   36,1±0,9 53,2±0,9*

Basarabeanca x L 101 50,4±1,2* 58,5±1,7*  33,4±1,6* 56,7±1,3*

Moldova x L 162/N 56,7±1,9* 45,6±1,4*  34,5±1,6* 54,6±1,8*

*  -  deosebire de  combinaţia respectivă la  condiţiile I (martor), p≤0,05.

Prin analiză corelaţională s-au constatat particularităţi de dependenţă între deviaţiile 
standard (σ) ale lungimilor rădăciniţei şi tulpiniţei înregistrate de genitori (tab.3). 
Astfel, s-au constatat corelaţii înalte între deviaţiile standard ale lungimilor rădăciniţei 
embrionare şi tulpiniţei la grâu pentru condiţiile I şi III: 0,96 şi 0,93 şi relativ înalte 
pentru condiţiile II şi IV: 0,75 şi 0,52, respectiv. Deci, pe fondal de temperatură optimă 
(I şi III), în lipsa sau prezenţa patogenului, dependenţa între norma de reacţie a indicilor 
a aţi în studiu, exprimată prin σ, este înaltă, iar pe fondal termic nefavorabil (II şi IV) 
– diminuată. Aceste corelaţii con rmă rolul important al factorului de temperatură în 
patogeneză şi, respectiv, a manifestării fenotipice a caracterelor cantitative.
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Tabelul 2.   In uenţa FC D.sorokiniana şi temperaturii asupra lungimii tulpiniţei la  
grăul comun de toamnă 

Combinaţia hibridă

P
1

P
2

F
1

F
2

x±m
x
,mm

    
x±m

x
, mm

   
x±m

x
, mm

   
x±m

x
, mm

  

I

L 101 x Moldova 3 74,4±1,5 59,6±2,3 54,2±1,2 57,3±2,4

L 101 x L 1/3 74,4±1,5 63,0 ±0,9 53,2±1,1 49,3±1,3

L 1/3 x L 101 63,0±0,3 74,4±1,5 51,9±2,1 68,2±1,1

Basarabeanca x L 101 71,8±1,4 74,4±1,5 51,8±1,5 71,1±1,0

Moldova x L 162/N 73,9±1,2 46,8±0,9 55,8±1,2 72,1±1,4

II

L 101 x Moldova 3 36,6±0,8* 33,9±0,9* 26,6±0,5* 33,5±0,7*

L 101 x L 1/3 36,6±0,8* 28,7±0,9* 29,6±0,6* 33,9±0,5*

L 1/3 x L 101 28,7±0,9* 36,6±0,8* 27,4±0,7* 35,7±0,4*

Basarabeanca x L 101 31,4±1,2* 36,6±0,8* 25,4±0,6* 37,3±0,5*

Moldova x L 162/N 36,1±0,7* 33,2±0,7* 28,1±0,8* 38,3±0,7*

III

L 101 x Moldova 3 59,8±1,3 45,7±0,9 53,4±1,6 64,8±1,7

L 101 x L 1/3 59,8±1,3 56,4±1,6 55,6±1,7 60,3±1,6

L 1/3 x L 101 56,4±1,6 59,8±1,3 51,1±2,1 54,3±1,2

Basarabeanca x L 101 59,1±2,6 59,8±1,3 51,5±1,1 69,3±0,9

Moldova x L 162/N 61,3±1,6 42,0±1,4 56,1±2,2 70,3±1,4

IV

L 101 x Moldova 3 33,5±0,9* 32,7±1,0* 24,2±1,0* 33,8±0,6*

L 101 x L 1/3 33,5±0,9* 31,7±0,6* 25,8±0,7* 32,3±0,5*

L 1/3 x L 101 31,7±0,6* 33,5±0,9* 20,6±1,0* 33,1±0,6*

Basarabeanca x L 101 31,5±0,7* 33,5±0,9* 25,7±1,0* 33,0±0,6*

Moldova x L 162/N 32,1±0,9* 34,5±1,2* 21,7±1,0* 29,0±0,7*

*  -  deosebire de  combinaţia respectivă la  condiţiile I (martor), p≤0,05.

Datele prezentate în tab.4 şi 5 relevă că gradul de dominare (h
p
) a fost diferit după 

indicii valorici, dar şi după orientare (+/-), funcţie de combinaţie, condiţii şi organul 
testat. Astfel, în cazul rădăciniţei, în varianta martor (I)  dintre cele 5 combinaţii, 4 
au prezentat fenomenul de supradominare pozitivă. Adică, la majoritatea hibrizilor F

1
, 

s-a manifestat supradominarea alelelor care măresc valorile caracterului. Acest fapt 
s-a accentuat şi mai mult în varianta III, ceea ce denotă că în condiţii de temperatură 
optimă şi acţiune a FC, la hibrizii F

1
 capacitatea de creştere a  rădăciniţei a fost mai 

mare  decât la  formele parentale. În condiţii de alternanţă de temperatură (II), la 3 
combinaţii s-a atestat supradominare negativă, fenomen pronunţat mai puternic (cu 
excepţia combinaţiei Basarabeanca x L 101) la asocierea alternanţelor de temperaturi 
cu FC al patogenului. În ceea ce priveşte tulpiniţa, în majoritatea cazurilor (condiţii, 
combinaţii) s-a manifestat supradominarea alelelor care diminuează valorile indicelui, 
în special, în cazul asocierii factorilor  nefavorabili.
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Fig.3.Scanarea multidimensională a genotipurilor/populaţiilor de grâu în baza 
reacţiei la D.sorokiniana în diferite condiţii de temperatură

1 – L 101, 2 –  Moldova 3, 3 – L 1/3, 4 – Basarabeanca, 5 – Moldova, 6 – L 162/N, 7 – 
F

1
  L 101 x Moldova 3, 8 – F

1 
L 101 x L 1/3, 9 – F

1
 L 1/3 x L 101, 10 – F

1
 Basarabeanca x L 

101,  11 – F
1
 Moldova x L 162/N, 12 – F

2 
L 101 x Moldova 3, 13 –  F

2 
L 101 x L 1/3, 14 – F

2

L 1/3 x L 101, 15 – F
2
 Basarabeanca x L 101, 16 – Moldova x L 162/N.

Coe cientul de heritabilitate în sens larg (H), indice genetic care prezintă cota de 
participare a genotipului în varianţa fenotipică generală, a înregistrat valori diferite, 
funcţie de combinaţie, organ testat şi condiţii de creştere a plantelor. Astfel, la condiţiile 
I coe cientul H, în cazul rădăciniţei a variat în limitele 0,53-0,87, iar a tulpiniţei – 
0,30-0,83, relevându-se, astfel, că în condiţii normale de temperatură se manifestă o 
capacitate bună de transmitere ereditară  a ambelor caractere examinate. La condiţiile 
II, valorile H au diminuat semni cativ la majoritatea combinaţiilor, în special, în cazul 
rădăciniţei. La condiţiile III indicele H a prezentat valori relativ înalte în majoritatea 
cazurilor, iar la condiţiile IV – valori înalte pentru lungimea rădăciniţei şi diminuate 
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– pentru lungimea tulpiniţei. Aceasta denotă că capacitatea de transmitere ereditară a 
caracterelor cantitative a ate în studiu este destul de speci că şi labilă.

Tabelul 3.Analiza corelaţională între deviaţiile standard ale lungimilor rădăciniţei 
embrionare şi tulpiniţei la grâu în diferite condiţii

Indicele 1 2 3 4 5 6 7 8

1 1,00

2 0,96 1,00

3 -0,19 -0,04 1,00

4 0,12 0,27 0,75 1,00

5 -0,64 -0,50 0,81 0,50 1,00

6 -0,56 -0,40 0,91 0,65 0,93 1,00

7 0,57 0,47 -0,19 -0,45 -0,55 -0,48 1,00

8 0,14 0,06 -0,55 -0,54 -0,71 -0,51 0,52 1,00

1 – σ  a lungimii rădăciniţei (LR), 2 –  σ  a lungimii tulpiniţei (LT) la condiţiile I; 3 – 
σ  LR , 4 – σ  LT  la condiţiile II; 5 – σ LR,  6 –  σ   LT  la condiţiile III; 7 – σ  LR, 8 –  σ  

LT  la condiţiile IV.

  Comparând valorile caracterelor investigate la părinţi şi hibrizii F
1
, F

2
, gradului 

de dominare şi coe cientului de heritabilitate în sens larg se poate constata că în 
dependenţă de condiţiile de creştere au prezentat potenţial ereditar atât factorii (genele) 
care controlează expresia  rească a caracterului, cât şi factorii care diminuează valorile 
şi norma de reacţie a  aceastuia, tendinţa manifestându-se, în special, la acţiunea 
temperaturii joase.

Tabelul 4. Date comparative ale gradului de dominare şi coe cientului de heritabili-
tate în sens larg pentru lungimea rădăciniţei de grâu la diferite condiţii de temperatură

Combinaţia hibridă
           I            II          III           IV

h
p

H h
p

H h
p

H h
p

H

L 101 x Moldova 3 +1,28 0,64   -0,03 0,59    +2,83 0,84 -3,26 0,64

L 101 x L 1/3 +4,03 0,62  +0,46 0,25 +338,00 0,91 -2,85 0,84

L 1/3 x L 101 +2,52 0,59   -1,41 0,19 +130,00 0,77 -4,99 0,75

Basarabeanca x L101  -4,61 0,87 -14,84 0,25    +4,30 0,68 -5,20 0,67

Moldova x L 162/N +1,21 0,53   -2,71 0,40    +1,94 0,76 -3,00 0,80

Tabelul 5. Date comparative ale gradului de dominare şi coe cientului de heritabili-
tate în sens larg pentru lungimea tulpiniţei de grâu la diferite condiţii de temperatură

Combinaţia hibridă
           I            II          III           IV

h
p

H h
p

H h
p

H h
p

H

L 101 x Moldova 3 -1,73 0,82 -6,41 0,62   +0,10 0,76 -21,26 0,27

L 101 x L 1/3 -2,72 0,79 -0,77 0,56   +0,41 0,68   -7,32 0,52

L 1/3 x L 101 -2,95 0,30 -1,33 0,23  - 4,05 0,19 -12,97 0,21

Basarabeanca x L101 -2,97 0,56 -3,31 0,65 -19,68 0,56   -6,67 0,40

Moldova x L 162/N -0,34 0,81 -4,52 0,64   +0,45 0,32   -9,36 0,41
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Examinarea valorilor indicilor de creştere, h
p
, H la hibridul reciproc L 101 x L 

1/3 pune în evidenţă diferenţe mari ale acestora, ceea ce relevă importanţa factorului 
citoplasmatic sau posibilelor interacţiuni nucleu x citoplasmă în manifestarea factorilor 
genetici implicaţi în controlul rezistenţei grâului la D.sorokiniana.

Concluzii

Prin analiza scanării multidimensionale în baza indicilor de creştere şi variabilitate 
au fost relevate particularităţile de similitudine ale genitorilor, populaţiilor hibride 
F

1
 şi F

2
 de grâu în reacţia la FC D.sorokiniana pe fondalul temperaturii optime şi 

nefavorabile.
Analiza corelaţională a pus în evidenţă faptul că dependenţa înaltă (0,96) între 

variabilitatea lungimii rădăciniţei şi lungimii tulpiniţei de grâu s-a manifestat în 
condiţii optime de creştere (20-22 ºC) şi a diminuat  paralel cu creşterea severităţii 
condiţiilor, corelaţia  ind diminuată (0,52) la acţiunea asociată a temperaturii joase şi 
FC D.sorokiniana. 

S-a constatat o variabilitate largă a gradului de dominare şi a coe cientului de 
heritabilitate a rezistenţei grâului la D.sorokiniana în diferite condiţii de temperatură, 
ceea ce relevă că capacitatea de transmitere ereditară a caracterului este determinată, în 
mare parte, de fondalul abiotic.

Diferenţele pronunţate ale valorilor indicilor de creştere, gradului de dominare 
şi coe cientului de heritabilitate în sens larg în reacţia  hibridul reciproc de grâu la 
D.sorokiniana relevă implicarea genelor citoplasmatice sau posibilelor interacţiuni ale 
genelor guvernate de nucleu şi citoplasmă, fenomen  care poate   utilizat în ameliorare  
pentru selectarea reuşită a componenţilor de hibridare.
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