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Rezumat
În ultimii 5-10 ani, liniile dublu haploide (DH) sunt intens utilizate în ameliorarea po-
rumbului (Zea mays L.). Aceasta a devenit posibil datorită progresului substanţial al
tehnologiei inducerii haploizilor materni in vivo. În această lucrare este descrisă efi cienţa
noilor linii inductoare LHI, ce derivă din plantele F

6
ca rezultat al încrucişării liniilor

ZMS, Stock 6 şi MHI. Liniile LHI demonstrează rată de inducere a haploizilor medie,
de 10-15%, posedă gene marcher antocian dominante, ce permit identifi carea haploizilor
la diferite faze de dezvoltare: boabe uscate (R1-nj), plantule şi plante mature (B1, Pl1)
din diferite tipuri de material.
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Introducere
În prezent, cele mai mari companii de producere a porumbului utilizează tehnolo-

gia haploidiei la crearea liniilor homozigote şi hibrizilor. Comparativ cu metoda tradi-
ţională ce necesită 5-7 autopolenizări repetate, prin haploidie liniile sunt create în două
generaţii, iar durata procesului de ameliorare se reduce de 2-3 ori. Prima generaţie
prevede obţinerea de plante haploide. În generaţia a doua la haploizi se dublează numă-
rul de cromozomi cu diferiţi inhibitori mitotici, ca rezultat se obţin plante DH, ce sunt
100% homozigote. În prezent haploizii prezintă bază materială, pentru soluţionarea
diferitor probleme în genetică, citogenetică, ameliorare şi altele [7].

Haploizii materni reprezintă plante cu garnitura înjumătăţită de cromozomi (n),
comparativ cu forma iniţială (2n), dezvoltându-se din ovule nefecundate [10].

Actualmente, obţinerea haploizilor a devenit posibilă datorită liniilor cu capacitate
de inducere in vivo, prin încrucişarea acestora cu donorii (genotip din care se obţin boa-
bele cu embrion haploid). Pentru evidenţierea haploizilor, în inductori au fost integrate
anumite gene dominante, ce reglează sinteza pigmentului antocian şi formează sistemul
marcher. Pigmentarea antocianului în ţesuturi la diferite faze de dezvoltare, permite
diferenţierea haploizilor de diploizi în descendenţa F

1
. Stock 6 este primul inductor,

ce a fost depistat întâmplător de către americanul Ed Coe în 1959 [1]. În încrucişări cu
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donorii relevă rată haploidă de 2-3%. Implicarea liniei Stock 6 în diferite încrucişări a
rezultat crearea de alţi noi inductori [2, 8, 10,12].

Cu fi ecare an tehnologia haploidiei avansează tot mai mult, necesităţile de plante
haploide sunt din ce în ce mai mari, iar inductorii încă demonstrează dezavantaje în ob-
ţinerea acestora. La o mare parte, fi e rata haploidă nu este sufi cient de înaltă, fi e sinteza
antocianului determinată de genele marcher este instabilă. Odată cu mărirea diversităţii
materialului din care se doreşte obţinerea haploizilor s-a determinat, că unii donori
infl uenţează puternic pigmentaţia antocianică. În unele cazuri intensitatea pigmentării
fi ind atât de slabă, încât haploizii şi hibrizii practic nu se deosebesc cu nimic de cele
materne [7].

Pentru sporirea efi cienţei tehnologiei haploidiei încă este necesară ameliorarea li-
niilor inductoare. În procesul obţinerii noilor inductori, paralel cu majorarea ratei ha-
ploizilor este necesară şi consolidarea sistemului marcher. Pigmentaţia determinată de
genele marcatoare să permită diferenţierea exactă a haploizilor de diploizi la diferite
faze de dezvoltare fără mult efort şi cheltuieli, din diferite tipuri de material.

Astfel, scopul acestei lucrări a constituit aprecierea noilor inductori (rata de induce-
re şi efi cienţa genelor marcher) în procesul de obţinere a plantelor haploide din diferite
tipuri de material.

Material şi metode
În cadrul Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor au fost create noi linii

de inducere a haploizilor materni, prin autopolenizarea combinaţiilor hibride obţinute
la încrucişarea inductorilor: Stock 6 [1]; ZMS (Zarodîşivîi Marker Saratov) [11]; MHI
(Moldavian Haploid Inducer) [4]. Autopolenizarea repetată s-a realizat până în gene-
raţia a şasea, iar din cele mai bune forme F

6
 au fost selectate 11 linii, ce au fost numite

LHI (Linie Haplo-Inductoare).
Liniile LHI conţin genele marcher – R1-nj, B1 şi Pl1, ce reglează sinteza antocia-

nului la diferite faze de dezvoltare. Haploizii se pot identifi ca la nivel de boabe uscate,
prin pigmentaţia antocianică în endosperm şi embrion reglată de R1-nj; plantule de 3-4
zile după coloraţia roşietică a sistemului radicular şi coloraţia intens violetă în ţesuturi-
le vegetale la etapa de plantă matură determinată de genele B1 şi Pl1.

Pentru aprecierea ratei de inducere şi manifestării fenotipice a genelor marcher la
liniile LHI au fost utilizaţi aproximativ 30 donori din două grupe heterotice – Lancaster
şi Iodent puse la dispoziţie cu amabilitate de către Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”.
Fiecare donor a fost semănat pe parcelă aparte a câte 2 rânduri, unde s-a realizat încru-
cişări cu diferite linii LHI.

După recoltare, pe fi ecare ştiulete polenizat cu inductor s-a apreciat intensitatea
pigmentării antocianului în endosperm şi embrion şi s-a calculat procentul de haploizi,
după care s-a determinat rata de inducere a fi ecărei linii în dependenţă de donor. Pentru
analiza pigmentării antocianului în sistemul radicular la plantule de 3-4 zile, boabele F

1

au fost germinate în termostat la T 26º C, până la apariţia rădăcinilor.

Rezultate şi discuţii
Potrivit rezultatelor obţinute de Eder, Chalyk (2002); Kebede şi colab (2011)

germoplasma maternă manifestă infl unenţă asupra ratei haploizilor, iar cele obţinute
de Coe (1994) demonstrează acţiunea donorului şi asupra expresiei genelor marcher
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[2, 5, 6]. Posibilitatea de a obţine plante haploide dintr-un spectru vast de material a
favorizat analiza detaliată la noile linii a ratei haploizilor şi a manifestării fenotipice a
marcherilor antocianici.

În general frecvenţa haploizilor pe ştiulete a variat de la 0,9 la 26,1%. Valorile
maxime sunt aproximativ de două ori mai înalte, decât cele preconizate. Comparativ
cu cel mai bun genitor – MHI cu efectivitate de inducere de până la 8%, liniile LHI în
dependenţă de combinaţia donor×inductor au indicat rată a haploizilor până la 18,2%.
De asemenea, liniile LHI fi ind implicate în încrucişări cu diferiţi donori au prezentat
efectivitate inductivă medie de la 5,1 la 9,9% (tabelul 1). LHI 1, LHI 4 şi LHI 11 au
demonstrat efi cienţă inductivă redusă, pentru care nu au fost indicate.

Tabelul 1. Variaţia ratei de inducere la liniile LHI în dependenţă de combinaţia
donor×inductor.

Inductori
Număr de

donori
Număr de

boabe
Media ratei hap-

loizilor, %
Variaţia ratei haploizilor în

diferiţi donori,%
LHI 2 12 2978 8,5 ± 0,46 2,5 – 14,2
LHI 3 11 1761 8,3 ± 0,64 2,1 – 15,0
LHI 5 6 611 9,8 ± 0,64 3,6 – 15,9
LHI 6 8 659 7,2 ± 0,59 1,5 – 14,3
LHI 7 14 1935 9,9 ± 0,76 3,7 – 18,2
LHI 8 12 1326 6,7 ± 0,48 2,1 – 11,8
LHI 9 12 1676 5,1 ± 0,51 1,9 – 11,3

LHI 10 14 2926 6,7 ± 0,51 2,5 – 12,1

Sistemul marcher la liniile LHI conţine genele antocian R1-nj, B1 şi Pl1. Dintre
acestea, cea mai amplă utilizare în identifi carea haploizilor demonstrează R1-nj. În
combinaţie cu alte gene dominante ce controlează sinteza antocianului (A1, A2, Bz1,
Bz2, C1 şi C2), marcherul determină pigmentaţie antocianică în aleuronă (ţesut endos-
permal) şi scutellum (ţesut embrionar) la etapa de boabele uscate. Ca rezultat, al po-
lenizării donorului cu inductorul ce conţine R1-nj, haploizii combină embrion matern
(nepigmentat) şi endosperm triploid (pigmentat) derivat din genomul matern şi patern
[7, 8]. Pigmentaţia din embrion şi endosperm permite efi cient şi uşor selectarea boabe-
lor cu embrion haploid. În prezent, la majoritatea inductorilor pigmentarea antocianului
în boabele uscate reprezintă reperul identifi cării haploizilor.

Paralel cu determinarea ratei haploizilor s-a evaluat intensitatea pigmentării an-
tocianului în boabele obţinute, ca rezultat al încrucişării donorilor cu liniile LHI
(tabelul 2.). S-a constatat, că intensitatea pigmentaţiei în diferite genotipuri a variat de
la 0,9 la 3,9 în embrion şi de la 0 la 3,7 în endosperm pe o scară de la 4 pentru pigmen-
taţie intensă la 0 pentru lipsa acesteia. Pentru Hibridul 12 valoarea de 1,0 a pigmenta-
ţiei antocianului în endosperm şi embrion s-a dovedit a fi  destul de slabă, iar haploizii
practic nu au putut fi  selectaţi. La Hibridul 20 s-a stabilit cea mai majoră intensitate a
pigmentării de 3,9 în embrion şi 3,4 în endosperm, diferenţa între boabe haploide şi
hibride a fost evidentă, iar selectarea s-a realizat uşor şi cu exactitate înaltă.

Pe lângă marcherul R1-nj, liniile LHI conţin genele B1 şi Pl1 ce controlează sinteza
antocianului în sistemul radicular la plantule de 3-4 zile.
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Tabelul 2. Infl uenţa donorului asupra pigmentării antocianului în endosperm şi em-
brion la faza de boabe uscate.

Donor Numărul
de boabe

Evaluarea medie a pigmentăriia

embrion endosperm

Hibrid 1 177 3,5 ± 0,4 2,5 ± 0,4
Hibrid 2 501 3,0 ± 0,1 2,9 ± 0,3
Hibrid 3 587 2,1 ± 0,1 2,1 ± 0,1
Hibrid 4 725 2,3 ± 0,1 2,1 ± 0,1
Hibrid 5 1317 3,2 ± 0,1 2,2 ± 0,1
Hibrid 6 579 2,2 ± 0,1 2,0 ± 0,0
Hibrid 7 1305 3,2 ± 0,2 2,9 ± 0,2
Hibrid 8 492 3,1 ± 0,2 2,5 ± 0,1
Hibrid 9 687 2,9 ± 0,2 2,6 ± 0,2
Hibrid 10 848 2,3 ± 0,2 2,2 ± 0,1
Hibrid 12 236 1,0 ± 0,2 1,0 ± 0,2
Hibrid 13 841 3,5 ± 0,1 2,5 ± 0,2
Hibrid 14 987 2,6 ± 0,2 2,2 ± 0,2
Hibrid 15 1096 3,1 ± 0,1 2,2 ± 0,1
Hibrid 16 535 3,1 ± 0,3 2,7 ± 0,2
Hibrid 17 225 2,8 ± 0,2 2,3 ± 0,2
Hibrid 18 948 3,3 ± 0,2 2,7 ± 0,2
Hibrid 19 649 2,1 ± 0,1 2,0 ± 0,1
Hibrid 20 735 3,9 ± 0,1 3,4 ± 0,2
Hibrid 21 644 3,3 ± 0,2 3,0 ± 0,1
Hibrid 23 1005 3,7 ± 0,2 3,6 ± 0,2
Hibrid 27 243 2,3 ± 0,3 2,0 ± 0,2
Hibrid 28 264 2,5 ± 0,3 2,3 ± 0,2
Hibrid 29 153 2,5 ± 0,3 2,5 ± 0,3
Hibrid 30 273 2,6 ± 0,2 2,2 ± 0,1

a S-a utilizat următoarea scară: 4 – pigmentare intensă; 3 – pigmentare normală; 2 – pig-
mentare slabă; 1 – pigmentare foarte slabă; 0 – lipsa pigmentaţiei

Ca rezultat al germinării boabelor s-a constatat, că germoplasma maternă nu
manifestă infl uenţă asupra expresiei B1 şi Pl1, precum în cazul marcherului R1-nj.
Plantulele haploide ce se dezvoltă din ovule nefecundate nu conţin genele marcher,
pentru care au sistem radicular apigmentat, spre deosebire de hibrizi cu rădăcini pig-
mentate. Diferenţa între haploizi şi diploizi este evidentă, iar selectarea se face cu
exactitate de 100%.

La următoarea etapă a lucrării s-a propus aprecierea identifi cării haploizilor
după marcherii antocianici R1-nj, B1 şi Pl1 obţinuţi din diferite genotipuri. S-a luat
câte un ştiulete din diferiţi donori polenizţi cu inductor, iniţial s-a identifi cat numă-
rul de haploizii după manifestarea fenotipică a genei R1-nj, după care numărul total
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de boabe a fost germinat, apoi plantulele haploide au fost identifi cate după marcherii
B1 şi Pl1 (tabelul 3).

Tabelul 3. Efectivitatea selectării haploizilor din diferiţi donori la faza de boabe uscate
(R1-nj) şi plantule de 3-4 zile (B1 şi Pl1).

Genotip
Număr

de boabe
Nr. haploizi
după R1-nj

Intensitate de
pigmentarea Nr. haploizi

după B1 şi Pl1
embrion endosperm

Hibrid 2 94 6 3 3 9

Hibrid 3 62 6 4 4 6

Hibrid 5 113 11 3 2 13

Hibrid 6 14 2 3 3 3

Hibrid 7 157 9 4 4 9

Hibrid 9 51 3 3 4 4

Hibrid 10 72 2 2 1 10

Hibrid 12 63 4 1 0 8

Hibrid 13 65 5 3 3 6

Hibrid 14 68 6 3 4 8

Hibrid 15 123 4 2 3 8

Hibrid 19 50 5 3 3 7
a S-a utilizat următoarea scară: 4 – pigmentare intensă; 3 – pigmentare normală;

2 – pigmentare slabă;  1 – pigmentare foarte slabă; 0 – lipsa pigmentaţiei.

În tabelul 3 este relatată efectivitatea selectării haploizilor din diferiţi donori la ni-
vel de boabe uscate după marcherul R1-nj, ulterior la faza de plantule de 3-4 zile după
B1 şi Pl1. Astfel, s-a constatat că la Hibridul 3 şi Hibridul 7, R1-nj la care s-a  manifes-
tat pigmentarea intensă a antocianului în endosperm şi embrion, numărul de haploizi
coincide cu cel determinat la faza de plantule. În cazul Hibridului 12, Hibridului 10,
Hibridului 15 coloraţia slabă din aleuronă şi scutelum a împiedicat identifi carea exac-
tă, numărul haploizilor la etapa de boabe uscate nu coincide cu cel stabilit la faza de
plantule. În asemenea cazuri, soluţia în evidenţierea haploizilor este expresia genelor
B1 şi Pl1. Totuşi, dacă R1-nj manifestă coloraţie intensă selectarea se va face la faza de
boabe uscate. În cazul pigmentaţiei antocianice slabe în endosperm şi embrion, identi-
fi carea mai precisă a haploizilor se va realiza la faza de plantule de 3-4 zile.

Concluzii
Analiza rezultatelor privind aprecierea liniilor LHI la inducerea haploizilor materni

a permis constatarea următoarelor: (i) noii inductori au demonstat rată de inducere
medie, de 10-15%, mult mai înaltă decât s-a preconizat, (ii) sistemul marcher ce conţine
genele antocian R1-nj, B1 şi Pl1 în dependenţă de germoplasma maternă permite exact
şi uşor identifi carea haploizilor la diferite faze de dezvoltare (boabe uscate, plantule de
3-4 zile şi plante mature).
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