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Rezumat
În populaţiile descendente de la hibrizii F1 infectaţi cu Virusul Mozaicului Tutunului şi
Virusul X al Cartofului s-a atestat o variabilitate diferită a caracterelor masa fructului
şi componentele precocităţii comparativ cu populaţiile martor. Acest fapt s-a exprimat
prin diferenţe după unii parametri statistici ca rezultat al manifestării unor fenotipuri ce
lipseau în populaţiile martor sau se întâlneau cu frecvenţă diferită. Manifestarea efectelor
speciﬁce a fost în funcţie de combinaţia concretă virus - genotipul plantei. Totodată, nu
s-au atestat diferenţe evidente în reacţia manifestată între populaţiile hibrizilor intra- şi
interspeciﬁci.
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Introducere
Tomatele sunt cultivate pe larg graţie însuşirilor nutritive speciale ale fructelor.
Aspectul fructului şi calitatea lui constituie un deziderat important al procesului de
ameliorare. De rând cu alte însuşiri, precocitatea este un caracter economic important
pentru tomatele consumate în stare proaspătă. Actualmente este conﬁrmat statutul
genetic al acestui caracter [14,15], precum şi componentele precocităţii [5, 16].
Evaluarea precocităţii la liniile de cultură în cazul introgresiei este diﬁcilă deoarece
plantele pot manifesta sincronizare la etapa de anteză şi pot devia la etapa coacerii
fructelor. O formă nouă de precocitate a fost sesizată la hibridarea dintre speciile Solanum
esculentum şi S. pimpinellifolium [10]. Aceasta se axează pe micşorarea perioadei de
la anteză până la primele fructe coapte, neﬁind însoţită de micşorarea semniﬁcativă a
masei fructului. Interesant de remarcat este faptul că formele S. pimpinellifolium au
fost identiﬁcate ca purtătoare de alele care micşorează perioada de timp între încolţirea
seminţelor şi apariţia primului fruct copt [3]. Totodată, precocitatea ce se datorează
unei treceri mai rapide de la etapa vegetativă la cea generativă corelează cu micşorarea
masei fructului, preponderent din cauza perioadei scurte de timp pentru producerea şi
acumularea biomasei, fapt ce se răsfrânge frecvent şi asupra calităţii fructului [7]. În
acest context se aduc argumente despre rolul efectelor pleiotropic [6] sau linkage [8] în
ereditarea acestor caractere. Ca rezultat se pare, este destul de diﬁcil de a obţine soiuri
care îmbină precocitatea cu masa mare a fructului [1].
Problema ereditării înlănţuite a unor caractere valoroase, care corelează negativ,
ar putea ﬁ soluţionată prin intermediul utilizării factorilor recombinogeni [19]. Cele
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menţionate anterior ne permit sa presupunem că utilizarea unor factori recombinogeni
ar putea contribui la mărirea incidenţei formelor ce îmbină caractere de interes şi care
sunt diﬁcil de obţinut pe cale tradiţională, efectul recombinogen ﬁind deja stabilit pentru
un şir de factori biotici şi abiotici [9, 12, 17, 18, 4], inclusiv şi pentru infecţiile virale
[2]. Pornind de la aceste idei, lucrarea în cauză are drept scop analiza rolului infecţiei
produse de Virusul Mozaicului Tutunului şi Virusul X al Cartofului în inducerea şi
lărgirea variabilităţii unor caractere complexe (masa fructului, conţinutul de substanţe
uscate solubile, pH şi precocitatea coacerii fructelor) în populaţiile hibrizilor intra- şi
intespeciﬁci de tomate.
Materiale şi metode
În studiu au fost incluşi 3 hibrizi intraspeciﬁci şi 5 hibrizi interspeciﬁci de tomate.
În calitate de forme materne pentru hibrizii F1 selectaţi au servit soiurile Novicioc
(coacere tardivă, masă mare a fructului), Nistru (coacere medie, masă medie a
fructului), Nota (coacere medie, masă mare a fructului) şi Mo 393 (coacere tardivă,
masă mică a fructului), iar în calitate de forme paterne sunt soiurile - Krasnoiarskii
rannii (coacere timpurie, masă medie a fructului), Colocolcic (coacere timpurie,
masă medie a fructului), Victorina (coacere tardivă, masă mare a fructului) şi formele
spontane cu masa foarte mică a fructului - Solanum cheesmanii, S.racemigerum şi
S. pimpinellifolium. Genotipurile hibride au fost notate convenţional:
 Nistru x S. racemigerum - Ns28
 Nistru x S.pimpinellifolium - Ns27
 Nistru x S. cheesmanii - Ns25
 Novicioc x S. pimpinellifolium - Nw12
 Novicioc x S. racemigerum - Nw14
 Mo 393 x Victorina - H1
 Nota x Krasnoiarskii rannii - H2
 Novicioc x Colocolcic - H3
Schema experienţei: Plantele F1 care au fost inoculate mecanic prin frecare cu
carborund şi inocul al plantelor de tomate ce conţineau particule ale Virusul Mozaicului
Tutunului (VMT) şi Virusul X al Cartofului (VXC) la stadia diferenţierii primei
ciorchine (înainte de a începe meioza) au servit pentru obţinerea generaţiei F 2 a variantei
experienţă, iar cele obţinute de la plantele F1 inoculate cu seva plantelor sănătoase pentru
varianta martor. Populaţiile hibride F2 au fost analizate în condiţii de câmp. Au fost
evaluate următoarele caractere: masa fructului, conţinutul de substanţe uscate solubile
(SUS), pH-ul fructului [20], indicele fructului şi componentele precocităţii. Parametrii
fructului au fost estimaţi pentru ﬁece plantă aparte, la câte 3-5 fructe, în funcţie de
genotip. Analiza fenologică a fost efectuată în dinamică, la ﬁecare 2-5 zile, în funcţie
de etapă. Valoarea indicelui fructului ce determină forma fructului a fost calculată după
formula: H=I/D, unde I este înălţimea fructului, iar D - diametrul fructului.
Iniţierea coacerii fructelor – a fost luată drept numărul de zile de la încolţirea
seminţelor până la coacerea primelor fructe. Coacerea fructelor în masă pentru hibrizii
analizaţi a constituit numărul de zile de la încolţirea seminţelor până la coacerea
fructelor pentru mai mult de 60 % din plantele populaţiei.
Datele au fost prelucrate cu ajutorul pachetului de programe statistice Stagraphics
Plus 2.1 şi a opţiunilor Excel. Pentru evaluarea variabilităţii în cadrul populaţiilor
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hibride, în variantele experienţă şi martor au fost apreciate: distribuţia valorilor, valorile
medii şi eroarea standard, coeﬁcientul de corelaţie şi analiza varianţei (Testul Anova).
Diferenţele statistice dintre valori au fost estimate cu ajutorul testului Student.
Rezultate şi discuţii
Analiza populaţiilor hibrizilor intra- şi interspeciﬁci F 2 a stabilit, că rata formelor
recombinante (FR) după complexe de caractere de interes este de regulă mai mare în cazul
variantelor descendente din seminţele plantelor afectate de infecţia virală comparativ cu
martorul. În mod similar, diferenţe în manifestarea caracterelor au fost atestate pentru
combinaţiile S. esculentum x S. cheesmanii în cazul analizei descendenţilor obţinuţi în
diferite zone geograﬁce [13].
Conform datelor expuse în literatură [11], în generaţia F1, la hibrizii interspeciﬁci,
de regulă, se moştenesc caracterele formei spontane, fructele ﬁind mici cu număr redus
de carpele, iar valorile conţinutului de substanţe uscate solubile şi pH, dimpotrivă
ﬁind mai mari. Rezultatele obţinute de noi nu contravin datelor din literatură referitor
la ereditarea caracterului masa fructului. În generaţia F 2 cota majoră a fenotipurilor
atestate se apropia mult de forma spontană după masa fructului. Totodată, s-au remarcat
şi plante ce indicau valori intermediare ale caracterelor formelor parentale.
Evaluând valorile medii ale masei fructului (tabelul 1), în populaţiile segregante F2
ale hibrizilor intra- şi intespeciﬁci au fost atestate următoarele tendinţe generale:
1. masa fructului a crescut cu 32-61% faţă de martor la 3 hibrizi interspeciﬁciNw12, Nw14, Ns27, şi cu 21 % la hibridul intraspeciﬁc H1;
2. masa fructului a scăzut cu 21 şi 19% în cazul hibrizilor intra- şi interspeciﬁciH2 şi Ns28, respectiv;
3. nu s-au atestat modiﬁcări pentru masa fructului pentru hibrizii intra- şi
interspeciﬁci - H3 şi Ns25.
Astfel, constatăm că, tendinţele exprimate pentru valorile medii ale masei fructului,
în populaţiile experienţă comparativ cu cele martor, nu depind de tipul hibridării, în
ﬁecare grupă menţionată anterior încadrându-se atât combinaţii intra- cât şi interspeciﬁce.
Totodată, constatăm că efectele se manifestă în funcţie de combinaţia concretă virusgenotip gazdă. Diferenţele atestate pentru valorile medii ale caracterelor s-ar putea
datora modiﬁcării frecvenţei şi/sau a limitei de distribuţie a valorilor caracterului pentru
formele din incinta populaţiei (tabelul 1, ﬁgura 1).
Evaluarea a două populaţii hibride F2 care au manifestat segregare după forma
fructului a permis să determinăm o diferenţiere a masei fructului în funcţie de forma lui
pentru combinaţia Nw12, şi mai puţin pentru combinaţia Ns28 în populaţiile experienţă
şi martor (tabelul 2).
Important de remarcat că, odată cu creşterea masei fructului s-au atestat cazuri de
micşorare a perioadei de timp încolţirea seminţelor - coacerea fructelor în masă (Ns27
şi H1), precum şi lipsa diferenţei după numărul de zile pentru aceeaşi perioadă la o
creştere semniﬁcativă a masei fructului (Nw12) în variantele experienţă comparativ cu
martorul (tabelul 1).
Precocitatea este de regulă deﬁnită ca numărul de zile de la încolţirea seminţelor
până la coacerea primului fruct [6]. Diferenţe în valorile medii ale numărului de zile
pentru coacerea fructelor în masă au fost atestate pentru 3 din 5 combinaţii hibride
interspeciﬁce şi pentru toate 3 combinaţii hibride intraspeciﬁce (tabelul 1).
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Datorită diferenţelor mari dintre valorile caracterelor analizate la formele parentale
(Materiale şi metode), în populaţiile segregante F2 s-a stabilit un spectru larg de
distribuţie a valorilor, uneori manifestând o repartiţie bi- sau trimodală (ﬁgura 1).
Un interes particular al analizei caracterului coacerea fructelor îl reprezintă
evidenţierea unor forme de interes cu coacere mai timpurie sau mai tardivă decât în
populaţiile martor. Astfel, la 103-112 zile de la încolţirea seminţelor 7.15 % din numărul
plantelor variantei martor a hibridului Ns27 au avut fructe coapte, faţă de 36.47 % din
numărul plantelor atestate în varianta experienţă, în timp ce o coacere târzie, în limitele
121-127 zile, au exprimat 35.7 % din plantele martor şi 14.49 % la experienţă (ﬁgura
1A). Conform celor expuse se atestă lărgirea spectrului de distribuire a valorilor peste
limitele martorului pentru formele precoce.
Tabelul 1.Variaţia caracterelor coacerea fructelor în masă şi masa fructului în populaţiile
F2 de tomate descendente de la hibrizi F1 infectaţi cu VMT+VXC.
Genotip

Varianta

Ns28
Ns25
Ns27
Nw14
Nw12

H1
H2
H3

Coacerea fructelor în masă, zile

Masa fructului, g

XSx

XSx

min-max

Martor

109.070.42

30.502.75

14.9-75.0

Experienţă

105.740.50**

24.63±0.57***

11.6-54.5

Martor

117.550.72

14.130.98

4.58-67.0

Experienţă

118.941.15ns

14.960.98ns

2.16-32.8

Martor

119.790.55

26.241.17

4.9-35.6

Experienţă

115.120.62***

34.76±1.48**

3.2-68.7

Martor

107.530.64

17.83±0.94

4.2-132.0

Experienţă

111.430.82***

28.71±1.56***

15.8-48.3

Martor

111.460.72

44.34±2.28

17.9-158.0

Experienţă

112.230.76ns

58.31±1.97***

11.5-125.0

Martor

108.820.48

30.07±1.01

4.8-83.0

Experienţă

105.720.43***

36.40±0.96***

3.0-139.8

Martor

108.831.40

80.22±2.34

27.7-182.9

Experienţă

104.910.47***

62.83±1.80***

13.6-155.2

Martor

102.660.90

66.73±2.23

16.9-128.0

Experienţă

108.510.79***

68.88±1.86ns

17.5-137.5

***, ** Semniﬁcativ pentru P ≤ 0,001, 0,01, respectiv; ns – nesemniﬁcativ
Tabelul 2.Valorile medii ale caracterului masa fructului în funcţie de forma acestuia.
Genotip
Nw 12
Ns 28

Alungit

Aplatisat

Rotund

Martor

Varianta

42.404.41

62.3711.27

40.512.52

Experienţă

47.6016.3

75.917.47

52.850.21

Martor

21.724.54

nu au fost

32.7016.03

Experienţă

22.495.87

24.554.99

31.9713.22

Un tablou similar a putut ﬁ urmărit şi pentru populaţia Ns28 (ﬁgura 1B). O
particularitate a spectrului de distribuţie a caracterului coacerea fructelor este lărgimea
acestuia, astfel 45.46 % din plante aﬂându-se în afara limitelor claselor marginale
comparativ cu martorul, dintre care 33.91 % au constituit plantele cu o coacere mai
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timpurie decât cele mai precoce forme de plante la martor, iar 11.55 % cu o coacere mai
târzie decât cele mai tardive forme la martor.

Figura. 1. A-E. Dinamica coacerii fructelor în populaţiile hibrizilor interspeciﬁci
ca urmare a acţiunii infecţiei virale. F. Ponderea plantelor înﬂorite (la 54 şi 63 zile) şi
cu fructe formate (la 63 şi 73 zile) în populaţiile F2 a 3 hibrizi intraspeciﬁci - H1, H2 şi
H3 (descendenţi de la hibrizi F1 infectaţi cu virus), %. Scara din dreapta indică cota
plantelor înﬂorite, %; Scara din stânga – cota plantelor cu fructe formate.

Caracterul distribuţiei frecvenţei plantelor conform caracterului coacerea fructelor
a exprimat unele momente speciﬁce. Astfel, în populaţia hibridului Ns27 s-a manifestat
o distribuţie normală (aproape de curba Gauss), atât la varianta martor, cât şi experienţă,
însă cu unele speciﬁcări – maximele curbelor sunt deplasate pe segmente diferite
(ﬁgura 1A). În cazul analizei altor genotipuri incluse în studiu (Ns28, Ns25 şi Nw12),
observăm o distribuţie bi- sau trimodală, atât la martor, cât şi la experienţă. Totuşi dacă
analizăm amplasarea valorilor frecvenţelor pe acelaşi segment de axa putem constata
devieri ce ţin de deplasarea şi nesuprapunerea curbelor de distribuţie a valorilor
(Ns25, ﬁgura 1C). În alte situaţii se atestă apariţia sau dispariţia unor clase marginale
(Ns27, Ns28, Nw12 şi Nw14,) în cazul variantelor experienţă comparativ cu martorul
(ﬁgura 1A, 1B, 1D şi 1E).
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Pentru combinaţia Ns 25, deşi nu au fost sesizate devieri în numărul de zile până
la coacerea fructelor în masă, totuşi, cca 10 % din plante în varianta experienţă s-au
copt mai târziu decât cele mai tardive forme la martor. Actualmente sunt stabilite
componentele principale ale precocităţii: (1) durata de zile de la încolţire până la anteză,
(2) zile de la anteză până la primul set de fructe, (3) zile de la apariţia primului fruct
până la coacerea primului fruct, (4) zile de la coacerea primului fruct până la sfârşitul
coacerii [5,16]. Analiza populaţiilor martor şi experienţă a 3 hibrizi interspeciﬁci F 2,
care au avut în calitate de formă maternă soiul Nistru, a scos în evidenţă că durata
perioadei iniţierea – coacerea fructelor în masă manifestă unele particularităţi. Astfel,
în varianta martor Ns28 pentru derularea perioadei iniţierea – coacerea fructelor în
masă sunt necesare cca 8 zile, în timp ce în varianta experienţă cca 12, deşi iniţierea
coacerii fructelor în varianta experimentală are loc cu 6-8 zile mai timpuriu faţă de
martor (tabelul 3).
Un alt tablou se urmăreşte în cazul hibridului Ns27, unde iniţierea practic
concomitentă a coacerii fructelor în variantele martor şi experienţă, a fost însoţită
de o diferenţiere la coacerea fructelor în masă - cu 5 zile mai timpuriu în varianta
experimentală faţă de martor. Tendinţele diferite ar putea avea la bază reacţiile speciﬁce
pentru ﬁece ﬁtopatosistem virus-genotip gazdă.
Particularităţile rezultatelor obţinute s-ar putea datora micşorării perioadei de timp
iniţierea – coacerea fructelor în masă pentru hibridul Ns27, fapt de altfel atestat în
literatură în cazul utilizării speciei L. pimpinellifolium, şi anume pentru etapa „încolţirea
seminţelor-iniţierea coacerii fructelor” [3].
În ceea ce priveşte dinamica altor componente ale precocităţii – înﬂorirea şi legarea
fructelor, rezultatele au arătat că, de regulă, se atestă corelare pozitivă dintre fazele
nominalizate. Aceast fapt permite să presupunem, că micşorarea duratei unor etape
fenologice precedente coacerii fructului ar putea contribui la o coacere mai timpurie,
manifestarea acestui fapt ﬁind insă în dependenţă de genotip (ﬁgura 1F). Conform
datelor din literatură [7], varianta optimă în cazul obţinerii unor forme precoce ar
constitui micşorarea duratei altor etape decât formarea fructelor - coacerea fructelor,
astfel favorizând acumularea de substanţe uscate solubile din fruct precum şi creşterea
potenţială a masei fructului.
Tabelul 3. Dinamica unor componente ale precocităţii în cadrul a 3 hibrizi interspeciﬁci
de tomate F2 (zile).
Genotip
Ns25
Ns28
Ns27

Iniţierea coacerii

Coacerea
fructelor în masă

Iniţierea coacerii –Coacerea fructelor în masă

Martor

102-104

116-118

16

Experienţa

106-107

118-120

14

Martor

100-102

109-110

8

94-96

104-106

12

Martor

105-107

119-120

15

Experienţa

102-104

112-114

10

Varianta

Experienţa

Corelaţia dintre anumite caractere poate avea la bază diferite fenomene genetice
– pleiotropie sau linkage [6, 8]. De regulă, între caracterele masa fructului, perioada
de coacere şi conţinutul de substanţe uscate solubile din fruct se atestă o corelare
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negativă. Conform rezultatelor obţinute, cel mai frecvent au fost atestate diferenţe
după gradul de corelaţie pentru perechile de caractere numărul de zile până la
coacerea fructelor în masă şi masa fructului, precum şi masa fructului şi conţinutul de
substanţe uscate solubile - la 2 din 4 combinaţii analizate, direcţia modiﬁcării ﬁind în
dependenţă de genotip.
Conform celor prezentate în dendrogramă, constatăm că relaţiile dependenţei dintre
conţinutul de substanţe uscate solubile şi alte caractere analizate nu sunt identice în
variantele martor şi experienţă, fapt ce ne permite sa susţinem ideea despre modiﬁcarea
corelaţiei dintre anumite caractere, la plantele populaţiilor descendente de la hibrizii
infectaţi cu virus faţă de cei neinfectaţi (ﬁgura 2A, 2B).

Figura 2. Distribuţia clasteriană a caracterelor în populaţiile martor şi experienţă
a hibridului interspeciﬁc de tomate Nw 14. SS-conţinutul de substanţe uscate solubile;
pH- indicele pH; mf- masa fructului; P- (precocitate) numărul de zile până la coacerea
fructelor în masă. (Metoda - Nearest Neighbor, distanţa exprimată în Squared
euclidean).

Analiza statistică bifactorială a caracterelor - masa fructului şi iniţierea coacerii
fructelor a 5 combinaţii hibride interspeciﬁce a determinat o inﬂuenţă semniﬁcativă a
factorilor incluşi în studiu - virus şi genotip, precum şi interacţiunea lor în variabilitatea
caracterelor (tabelul 4).
Tabelul 4. Analiza varianţei caracterelor masa fructului şi iniţierea coacerii fructelor în
populaţiile a 5 combinaţii hibride F2.
Sursa variaţiei

GL

Suma pătratelor

F

P

Masa fructului
Virus -V

1

5443.32

24.12

0.000

Genotip -G

4

113395.0

125.64

0.000

Interacţiunea V x G

4

6792.97

7.53

0.000

Total

571

252438.0
Iniţierea coacerii fructelor

Virus -V

1

1219.63

35.15

0.000

Genotip - G

4

12104.2

7.25

0.000

Interacţiunea V x G

4

944.609

6.81

0.000

726

39147.7

Total
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În conformitate cu cele relatate, putem vorbi despre un efect semniﬁcativ al infecţiei
virale în inducerea variabilităţii caracterelor masa fructului şi coacerea fructelor în
masă la hibrizii intra- şi interspeciﬁci la tomate. Se constată diferenţe semniﬁcative
după valorile medii ale caracterelor, devieri după spectrul de distribuţie, precum şi
frecvenţa anumitor fenotipuri ce îmbină caractere valoroase care de regulă corelează
negativ (masa fructului, precocitatea, conţinutul de substanţe uscate solubile).
Concluzii
1. În populaţiile F2 descendente de la hibrizii F1 infectaţi cu VMT şi VXC s-au
atestat devieri la parametrii statistici (valoarea medie a caracterului, spectru de
distribuţie, frecvenţă, corelaţie şi varianţă) pentru caracterele masa fructului, conţinutul
de substanţe uscate solubile, pH şi componentele precocităţii comparativ cu populaţiile
descendente de la hibrizii neinfectaţi. Diferenţele în manifestarea caracterelor analizate
permit evidenţierea unor fenotipuri de interes pentru ameliorarea unor caractere sau
perechi de caractere.
2. Manifestarea efectelor speciﬁce a fost în funcţie de combinaţia concretă virus genotipul plantei. Totodată, nu s-au atestat diferenţe evidente în reacţia manifestată în
populaţiile hibrizilor inta- şi interspeciﬁci ca urmare a acţiunii infecţiei virale.
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