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Introducere

În ultimul deceniu, majoritatea celor mai mari companii de producere a porumbului,
utilizează dublarea cromozomilor la plante haploide, ca tehnologie nouă de creare a
liniilor homozigote şi hibrizilor. După metoda tradiţională, pentru obţinerea liniilor
homozigote sunt necesare 5-7 autopolenizări. Tehnologia liniilor dublate haploid
permite obţinerea liniilor pure timp de două sezoane, iar procesul se micşorează de 2-3
ori. Primul sezon prevede obţinerea haploizilor din materialul iniţial, al doilea sezon –
dublarea genomului haploid.
În prezent, obţinerea haploizilor în număr mare a devenit posibilă odată cu crearea
inductorilor genetici efectivi: Stock 6 [7], MHI [5], etc.
Haploizii reprezintă plante cu garnitură redusă de cromozomi (n), comparativ cu
forma iniţială (2n), dezvoltându-se din ovule nefecundate, ca haploizi matroclini. De
asemenea, din cauza dereglărilor ce au loc în meioză, la haploizi nu se formează celule
generative. Astfel, pentru restaurarea setului diploid, prin diferite metode cromozomii
se dublează.
Dublarea cromozomilor poate avea loc pe diferite căi: naturală şi articială.
Spontan, frecvenţa dublării cromozomilor atinge valori de până la 3 % [6, 3, 8]. Astfel,
pentru o utilizare ecientă a haploizilor în genetică şi ameliorare, cea mai necesară este
dublarea articială.
S-a determinat, că dublarea articială poate  indusă de diferiţi factori: chimici,
zici, etc. Dintre factorii zici, cel mai frecvent se utilizează temperaturile scăzute şi
ridicate [4].
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Din factorii chimici în prezent, la dublarea numărului de cromozomi, cel mai
frecvent se utilizează colchicina (C22H24O6). Acesta este un alcaloid, care se obţine
din seminţe de Colchicum autumnale L. [20]. Mecanismul acţiunii, constă în evitarea
dividerii celulare în timpul mitozei. Ca rezultat, anafaza şi telofaza nu are loc, iar după
metafază în celulă rămâne numărul dublu de cromozomi [12].
Un criteriu important, în elaborarea metodelor de dublare a numărului de cromozomi,
este concentraţia reagentului. S-a determinat, că efectul acţiunii reagentului depinde
de un sistem întreg de factori, dintre care temperatura, faza de dezvoltare, modul de
tratare, vigurozitatea plantei [11].
Colchicina se utilizează la obţinerea liniilor dublate haploid, atât in vivo, cît şi in
vitro. In vitro, utilizarea colchicinei prevede tratarea calusului obţinut din cultura de
stamine. Rezultatele obţinute, indică o frecvenţă a dublării de până la 50% de plante
tratate [1]. Din cauza sensibilităţii înalte a multor genotipuri de a se dezvolta in vitro,
această metodă are o utilizare mult mai restrânsă. In vivo, colchicina induce dublarea
cromozomilor prin tratarea materialului la diferite faze de dezvoltare prin diferite
metode [8 – 11, 13 – 16, 21, 22].
În prezent una din cele mai cunoscute şi utilizate metode de dublare a cromozomilor
in vivo la plantele haploide este metoda Deimling [8]. Însă această metodă, la fel
posedă un şir de dezavantaje: viabilitate joasă a plantelor tratate – în jur de 50 %, dintre
acestea doar 40 % sunt fertile, dar cu cantitate limitată de polen, ceea ce împiedică
semnicativ autopolenizarea şi în nal doar 10-15 % de plante (din cele iniţiale)
formează seminţe. În medie, pe ştiulete se formează câte 5 boabe, ceea ce necesită un
sezon adăugător pentru înmulţirea lor.
În afară de colchicină, la obţinerea liniilor dublate haploid se mai folosesc şi alţi
agenţi chimici. Ca exemplu: nitrous oxide [18, 19] sau diferite erbicide cu acţiune
asupra dividerii celulare, ca pronamidele, oryzalinul, triuralinul [2, 17].
În general se poate constata, că metodele de dublare a cromozomilor la plantele
haploide, elaborate până în prezent, au o ecacitate scăzută, reprezintă un lucru minuţios
şi costisitor. De asemenea, ele permit dublarea parţială a plantei (mixoploizi), aşa plante
posedă celule, atât diploide, cât şi haploide, ceea ce reprezintă cauza polenului limitat
şi a numărului redus de boabe.
În prezent sunt necesare metode ce ar permite o dublare completă a plantelor
într-un număr mult mai mare, fără probleme ce ţin de cantitatea mică a polenului
pentru autopolenizare, şi numărul redus de boabe. De altfel, noile metodele trebuie să
e simple la realizare şi cu cheltuieli minime.
Astfel, scopul prezentei lucrări, constă în testarea metodei de dublare a plantelor
haploide în condiţii de câmp, prin diferite moduri.
Material şi metode
A fost testată metoda de dublare a numărului de cromozomi în condiţii de câmp.
Ca material de cercetare în condiţii de câmp au servit haploizii crescuţi până la faza
de 3 – 4 frunze a doi hibrizi MK109 x Rf7 şi Ku123 x Rf7. În calitate de material de
cercetare în condiţii de laborator au servit haploizii la faza de boabe uscate a populaţiei
sintetice SPC4.
În calitate de reactiv de dublare a servit colchicina cu concentraţiile de 0,06 %
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şi 0,12 %. Tratarea cu colchicină în condiţii de câmp, s-a realizat la nivelul meristemei
apicale, prin diferite procedee, iar în condiţii de laborator – la nivel de coleoptil.
În condiţii de câmp, au fost testate trei procedee. Primul procedeu numit „prin
găurire” (1) – constă în găurirea la nivelul de meristemă apicală, după care tulpina ind
înfăşurată cu aţă tehnică, în prealabil îmbibată cu soluţie reactiv şi învelită cu lipici,
pentru a nu permite evaporarea ei. Al doilea procedeu numit „ modul eprubetei” (2)
– constă în coaserea zonei de creştere, iar capetele aţei cu lungimea de 6-10 cm, ind
introduse în eprubetă cu soluţie reactiv. Al treilea procedeu numit „fără găurire” (3) –
este asemănător primului procedeu, dar fără găurire.
Ca perioadă de tratare, a servit expoziţiile timp de una şi respectiv două nopţi.
Ca metodă de dublare în condiţii de laborator a servit metoda Deimling [8], care
constă în germinarea seminţelor până la faza, când coleoptilul va avea în medie 4 cm.,
după care se înlătură partea superioară a coleoptilului, iar plantulele se introduc în
soluţie colchicină de 0,06%+DMSO de 0,5%, pentru 12 ore. După tratare, plantulele se
plantează în condiţii de câmp. În calitate de martor au servit plante haploide netratate.
După tratare şi până la faza de maturitate deplină, s-au efectuat observaţii fenologice,
ce ţine de dezvoltarea plantelor după tratare. Ecacitatea dublării s-a determinat după
numărul de plante fertile şi după numărul de plante, care după polenizare au produs
boabe. Panicula s-a considerat fertilă, dacă după o singură colectare, cantitatea de
polen este sucientă pentru polenizare. Fiecare plantă cu panicul fertil, s-a încercat de
autopolenizat pentru obţinerea boabelor, indiferent de numărul acestora.
Rezultate şi discuţii
Începând cu faza înoririi, până la faza de maturitate deplină, în dependenţă de
numărul de plante tratate, s-a determinat procentul de plante, care au produs polen şi
plante, care în rezultatul autopolenizării au format boabe normale (tabelul 1).
Corelaţia factorilor ca: modul, concentraţia, şi faza de tratare, pentru ecare genotip
în parte a inuenţat diferit dublarea plantelor haploide. Unicul factor, care nu a inuenţat
considerabil a fost expoziţia.
În baza rezultatelor obţinute, s-a determinat că modul (1) la genotipul n(MK109
x Rf7), în dependenţă de concentraţia reactivului şi faza de tratare, a acţionat diferit.
Tratarea materialului la faza de 4 frunze cu soluţie de 0,12%, a determinat obţinerea
valorii de 10,5 % a plantelor ce au produs boabe. La faza de 3 frunze s-a înregistrat
o valoare de 5,3 %. Utilizarea concentraţiei de 0,06%, la faza de 3 frunze a inuenţat
slab dublarea numărul de plante ce au produs boabe demonstrând valori de 2 ori mai
mici decât a martorului, iar utilizarea aceeaşi concentraţii la faza de 4 frunze nu a indus
dublarea la nici o plantă tratată.
La genotipul n(Ku123 x Rf7), modul (1) prin utilizarea concentraţiei de 0,12% la
faza de 3 frunze, a favorizat obţinerea celei mai înalte valori a dublării - de 22,2%, iar la
faza de 4 frunze de 19,4 %. Comparativ cu primul genotip, valorile înregistrate pentru
genotipul n(Ku123 x Rf7), nu diferă esenţial, de la o faza la alta.
Comparativ cu primul procedeu, utilizarea procedeului (2) a inuenţat diferit
dublarea haploizilor. Astfel, atât în cazul utilizării concentraţiei de 0,06%, cât şi 0,12%,
rezultatele variază considerabil de la o fază la alta şi nu depăşesc valorile înregistrate
de martor.
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Tabelul 1. Rezultatele tratării haploizilor cu colchicină de diferite concentraţii, în condiţii
de câmp şi laborator.
Genotip

Modul de
tratare

Faza de
tratare
(frunze)

Nr. de
plantule
tratate

Cu panicul fertil
%

31

25,8

6,5

0,06

3 fr.

34

8,8

3,2

4 fr.

37

13,5

0

3 fr.

19

10,5

5,3

0,12

4 fr.

38

31,6

10,5

0,06

3 fr.

26

42,3

11,5

4 fr.

25

36

4

3 fr.

34

29,4

5,9

4 fr.

42

26,2

2,4

34

26,5

11,8

3 fr.

36

36,1

22,2

4 fr.

36

41,7

19,4

3 fr.

18

22,2

5,6

4 fr.

26

11,5

0

control

„prin găurire”

N(MK109
x Rf7)

„modul
eprubetei
0,12
control

N(Ku123
x Rf7)

SPC4

Nr. de plante

Concentraţia
reactivului
%

„prin găurire”

0,12

„modul
eprubetei”

0,12

„fără găurire”

0,12

Metoda
Deimling

0,06

Care au format boabe
normale %

3 fr.

31

9,7

3,2

4 fr.

46

17,4

4,5

129

10,07

8,5

Dintre procedeelor testate, cele mai mici rezultate s-au obţinut în cazul utilizării
procedeului (3). Acest procedeu de tratare a provocat multe aberaţii în dezvoltarea
plantelor, iar procentul de plante fertile este cu mult mai mic decât martorul.
De asemenea, atrage atenţia şi procentul destul de mare al dublării spontane al
martorului 6-12%. Posibil să e inuenţat de genotipul Rf7, care este prezent în ambele
încrucişări. Acest genotip şi-n cercetări anterioare a demonstrat dublare spontană ridicată
a cromozomilor. Dacă într-adevăr această linie inuenţează dublarea cromozomilor,
atunci elaborarea metodelor genetice de dublare, fără reactivi de dublare, ar  foarte
efectivă.
După cum am menţionat mai sus, paralel cu cercetarea procedeelor de dublare a
haploizilor în condiţii de câmp, a fost utilizată metoda Deimling [8]. Aceasta este una
din cel mai des utilizate metode de dublare în condiţii de laborator, iar în cercetarea
noastră ea a servit ca grad de comparaţie dintre diferite metode de dublare. Avantajul
de bază al acestei metode este procentul înalt al plantelor ce produc boabe, din numărul
mic de plante care supravieţuiesc după tratare. În cazul nostru din 10,7 % de plante,
care s-au dezvoltat normal după tratare şi au format panicule fertile, 8,5 % de plante au
produs boabe.
Totuşi, cel mai mare dezavantaj al acestei metode rămâne procentul înalt de plante
care nu rezistă acţiunii reactivului de dublare. Acestea sau pier, sau formează aberaţii
care nu permit dezvoltarea normală a plantelor după tratare. De asemenea, pentru a
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obţine un rezultat ecient, această metodă necesită un volum enorm de lucru, ceea ce
nu permanent este posibil.
Astfel, dintre procedeele de dublare a numărului de cromozomi, testate în condiţii
de câmp, cele mai efective s-au dovedit a :
1. Tratarea materialului prin procedeul (1) cu colchicină de 0,12% în fazele de
3 şi respectiv 4 frunze. Frecvenţa dublării variază de la 10% la genotipul n(MK109 x
Rf7) până la 22% pentru genotipul n(Ku123 x Rf7).
2. Tratarea după procedeul (2) cu concentraţia de 0,06%, în faza de 3 frunze a
demonstrat o valoarea a dublării de 11,5% în cazul genotipului n(MK109 x Rf7). De
altfel, acest mod este mai dicil de realizat, dar poate demonstra o ecacitate mult mai
înaltă, dacă concentraţia reactivului se va micşora.
3. Dublarea spontană în încrucişările cu genotipul Rf7 a demonstrat o frecvenţă
a dublării de 6,5% în cazul genotipului n(MK109 x Rf7) şi valori de 11,8% pentru
n(Ku123 x Rf7)
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Fenomenul heterosis este utilizat cu succes în ameliorarea multor specii de plante
alogame, inclusiv a serlaiului (Salvia sclarea L.), specie aromatică şi medicinală
valoroasă datorită uleiului esenţial pe care îl conţine în inorescenţe şi care este foarte
apreciat în industria parfumeriei, medicină, industria de fabricare a vinurilor de tip
muscat etc. Pentru Moldova specia este importantă prin faptul că uleiul esenţial şi
concretul fabricat aici sunt produse destinate pentru export.
În rezultatul cercetărilor efectuate au fost creaţi hibrizi simpli de Salvia sclarea L.,
ce manifestă heterosis nu numai în generaţia F1, ci şi în generaţiile F2 – Fn [1,2,3,5], or
cercetările anterioare au demonstrat că crearea soiurilor noi de provenienţă hibridă cu
perioada de maturizare diferită, conţinut ridicat de ulei esenţial, productivitate înaltă
este mai ecientă, folosind în acest scop hibrizii complecşi: dubli, backcross şi în
trepte care manifestă heterozis la un şir de caractere cantitative [3]. În acest context,
materialul prezentat este dedicat rezultatelor obţinute recent în crearea genotipurilor
hibride perspective şi evaluarea valorii heterozisului la caracterele cantitative care
inuenţează direct productivitatea şi calitatea.
MATERIAL ŞI METODE
Materialul vegetal folosit este reprezentat de 14 hibrizi F1 de Salvia sclarea simpli,
tripli, dubli şi în trepte, precum şi formele parentale ale acestora – linii consangvinizate
S6-S12 de provenienţă genetică şi geogracă diferită, hibrizi F2-F7, B4-B5 de diferită
complexitate.
Uleiul esenţial s-a obţinut prin hidrodistilare în aparate Ginsberg, iar conţinutul
uleiului s-a recalculat la substanţă uscată. După distilare uleiul esenţial s-a „uscat” cu
Na2SO4 şi s-a păstrat în congelator. Efectul heterozis a fost calculat în procente în raport
cu ambele forme parentale ale ecărui hibrid la următoarele caractere cantitative: talia
plantei, lungimea inorescenţei, numărul de ramicaţii ale inorescenţei de ordinul I şi
II, conţinutul de ulei esenţial, numărul de verticile pe spicul central al paniculului.
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