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Introducere

Factorii stresogeni biotici (boli şi dăunători) şi abiotici (salinitatea, seceta, 
temperaturile scăzute etc) conduc la pierderi, care uneori constituie circa 50% din 
recolta posibilă a culturilor agricole. E cientizarea protecţiei naturale a plantelor ar 
putea reduce impactul patogenilor asupra producţiei agricole [11]. 

Obţinerea şi utilizarea genotipurilor cu rezistenţă genetică este un obiectiv 
primordial al geneticienilor şi amelioratorilor [3, 6, 9, 10, 16, 18, 22, 34]. Stabilirea 
particularităţilor de interacţiune genotip x patogen pentru diverse patosisteme [13] şi 
identi carea acţiunii şi interacţiunii genelor în manifestarea caracterelor cantitative în 
condiţii stresante ale mediului prezintă interes practic şi teoretic în vederea modelării 
experimentelor, realizării programelor de ameliorare şi identi carea genotipurilor cu 
caractere productive stabile şi rezistenţă durabilă la factorii biotici şi abiotici [14]. 

În baza tendinţei schimbărilor climatice, manifestate prin sporirea temperaturilor sub 
in uenţa gazelor cu efect de seră, şi a rezultatelor Monitoringului dezvoltării agenţilor 
patogeni ai maladiilor, sunt prognozate epidemii şi consecinţe drastice pentru sistemul 
de protecţie a plantelor [23]. În perioada aa. 2006-2008, în ţările UE s-a manifestat 
tendinţa de diminuare a câmpurilor de soia de la 466 mii ha până la 332 mii ha. 
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De exemplu, în Franţa, în perioada 2001-2008 diminuările au constituit de la 120 mii la 
25 mii ha, producţia rămânând stabilă, care a constituit 26 q/ha, cu excepţia condiţiilor 
nefavorabile din a.2003 (18 q/ha). În opinia unor autori, producţia la soia trebuie să 
constituie cel puţin 30 q/ha pentru a acoperi cheltuielile de cultivare-realizare [12].

Obiectivul geneticii ecologice, axat pe îmbunătăţirea caracterelor cantitative şi 
sporirea productivităţii soiurilor noi în sistemele poligene prevede, în primul rând, 
elucidarea efectelor de interacţiune genotip x mediu x patogen şi evoluţia virulenţei/
patogenităţii în populaţiile  topatogenilor, necunoaşterea cărora reţine dezvoltarea 
proceselor tehnologice de selecţie [21,25-27]. În agroecosisteme are loc permanent 
selecţia noilor forme patogene [20], care manifestă un potenţial sporit de adaptare 
la factorii abiotici nefavorabili datorat, în mare măsură, fenomenelor frecvente de 
dimor sm [15, 17]. 

Rezistenţa plantelor, inclusiv a culturilor leguminoase, la bolile cauzate de patogeni 
fungici constituie unul din obiectivele principale ale ameliorării. Numărul considerabil 
al  topatogenilor, toxicitatea înaltă, cosmopolitismul pronunţat şi lipsa unor surse 
genetice sigure de rezistenţă, în special în cazul fungilor Fusarium Link ex Fr. rămâne 
în continuare destul de actuală pentru culturile leguminoase. Metodele existente de 
combatere a maladiilor au o e cacitate joasă. Faptul că aceşti patogeni iernează în 
câmp în rămăşiţele de plante şi seminţe, prezintă un pericol ecologic real. Astfel, 
apar focare naturale de infecţie în sol, care conduc la formarea infecţiei aerogene. 
Pentru combaterea sau evitarea fuzariozelor există mai multe căi, cum ar   crearea 
şi cultivarea de soiuri rezistente, producerea şi folosirea de sămânţă liberă de boli, 
tratamente chimice aplicate în perioada de vegetaţie sau la sămânţă. Aceste mijloace 
au, însă, e cacitate limitată în cazul aplicării separate, motiv pentru care se recomandă 
aplicarea lor complexă. Un mijloc e cient de luptă împotriva bolilor, rămâne însă 
crearea şi cultivarea de soiuri rezistente. Pentru ameliorarea rezistentei la Pseudomonas 
glycinea în programele de ameliorare sunt utilizate surse de rezistenţă speci ce, ţinând 
cont de rasele bacteriei [19]. Pentru P.manshurica, gena Rpm este principala sursă de 
rezistenţă la mană utilizată în programele de ameliorare [4]. În baza oligogenei Rpm,
a fost posibilă crearea unei serii de soiuri rezistente în Federaţia Rusă, Japonia, China, 
Ungaria, Polonia, SUA. Rezistenţa soiei faţă de Phytophtora megasperma Drechsler 
f.sp.glycines Kuan & Erwin este controlată de 5 gene Rps alelomorfe,  ecare  ind 
responsabilă de o anumită rasă [37]. Majoritatea genelor de rezistenţă a genotipurilor de 
soia la patogeni sunt dominante, relevându-se astfel evoluţia acestui caracter, deoarece 
se ştie că mutaţiile induse, de obicei, sunt recesive. Se cunosc 3 QTL (Quantitative 
Trait Loci) de toleranţă a soiei la Ph. sojae, situate în grupurile linkaje F şi D1b+W [8]. 
Selecţia asistată de markeri moleculari (RAPD, SCAR, SSR, ISSR etc) se utilizează cu 
succes în ameliorarea caracterelor cantitative şi calitative la Glycine max (L.) Marrill, 
Arahis hypogaea L., Vicia faba [5, 10, 18, 35].

În cadrul procesului patologic, interacţiunea dintre patogen şi planta gazdă induce 
modi cări genetice în expresia anumitor gene şi modi cări epigenetice în conformaţia 
anumitor enzime. În consecinţã, au loc modi cări în sinteza unor metaboliţi ai aparatului 
protector al plantei, patogenii inducînd sinteza unor produşi care îi asigurã stabilizarea 
relaţiei sale cu planta gazdă. 

Analiza expresiei genice, prin tehnici moleculare speci ce, oferă informaţii 
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valoroase cu privire la dinamica procesului de patogeneză la plante. Astfel, izolarea 
ARNm, reverstranscrierea, secvenţierea ADN complementar, analiza Northern şi 
Southern, traducerea ARN mesager in vitro, dar şi investigaţiile biochimice asupra 
produşilor genici şi căilor metabolice activate, analizele de structură şi ultrastructură a 
celulelor şi ţesuturilor vegetale afectate, au pus în evidenţă o serie de markeri moleculari 
şi biochimici care cu succes pot   utilizaţi în ameliorarea plantelor cu rezistenţă sporită 
la  topatogeni [8]. 

Plantele au dezvoltat un spectru deosebit de larg de mecanisme de apărare. Genele 
induse în cadrul răspunsului de protecţie, sunt repartizate în câteva grupe funcţionale. Una 
din ele include genele codi catoare ale enzimelor metabolismului fenilpropanoizilor, 
precum fenilalanin amonialiaza (PAL), chalcon-sintetaza (CHS) şi chalcon-izomeraza 
(CHI). Aceste gene reprezintă markeri ai răspunsului plantei la infecţie.

Produşii fenilpropanoidici joacă diverse roluri în răspunsul plantei la factori 
stresogeni abiotici şi biotici. O altă grupă, conţine genele care codi că sinteza 
glicoproteinelor bogate în hidroxiprolină şi a peroxidazelor. Aceşti produşi genici 
pot contribui la formarea unei bariere structurale care să stopeze invazia patogenului 
sau a produşilor elaboraţi de acesta. A treia grupă cuprinde genele, care codi că 
sinteza enzimelor chitinază, pectinază şi β-1,3-glucanază. Aceste enzime pot produce 
degradarea pereţilor celulari ai fungilor sau eliberarea elicitorilor endogeni din pereţii 

celulei vegetale, cei din urmă stimulând mai departe, răspunsul de protecţie al 
plantei [1, 29]. Un alt grup, include genele care codi că sinteza lipoxigenazei, a cărei 
activitate creşte la unele sisteme plantă x patogen. Acidul jasmonic şi derivaţii lui sunt 
consideraţi elemente-semnal cheie care conduc la transcrierea de novo, traducerea şi 
biosinteza metaboliţilor secundari în culturile de celule vegetale. De asemenea, la unele 
specii de plante, are loc sinteza de inhibitori ai proteinazelor, aceştea contribuind la 
apărarea plantei împotriva atacului patogenului prin blocarea căilor de metabolizare a 
proteinelor de către parazit.

Un grup de proteine induse de diferiţi stimuli, numite Pathogenesis-Related 
Proteins (PR) joacă un rol important în protecţia plantelor. Sunt cunoscute 14 familii de 
PR proteine (PR1- PR14) şi 2 familii de Germin Like Proteine (GLP) (PR15, PR16). 
Polimor smul izoperoxidazic în procesul de patogeneză, demonstrat atît fenotipic, cît 
şi la nivel de transcripţie, reprezintă, o re ectare a plasticităţii mecanismelor genetice 
(de inducere/represare a expresiei genelor pentru diverse izoperoxidaze), modi cările 
epigenetice având un rol secundar [28, 30]. 

Scopul studiilor a constat în stabilirea interacţiunilor gazdă x patogen în sistemul 
poligen G.max x Fusarium sp. 

Material şi metode

În condiţii in vivo s-a evaluat capacitatea de germinaţie, energia de creştere, 
gradul de atac de fuzarioză radiculară (FZR) şi fuzarioza cotiledoanelor (FZC) la 
populaţiile hibride de soia F
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prin metode tradiţionale în laboratorul de Genetică aplicată al IGFP şi primite din 
România (n=15); former mutante, primite din colecţia de germoplasmă a Institutului 
Unional de Fitotehnie din Sankt-Petersburg (n=5: T-230 cu gena marcată y
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de culoare galbenă-verzuie), localizată pe cromozomul VII; T-205 - wa
1
, wa

2 
(frunze 

gofrate undulate); T-245 - dt
1 
(tip determinat de creştere localizată pe cromozomul V), 

e
2
 (în orire şi coacere timpurie), x (frunze compuse din 5 frunzuliţe); T-223 formă 

mutantă cu insu cienţă de cloro lă, T-256 – formă pitică.
În vederea izolării şi identi cării micologice a speciilor de agenţi patogeni cauzali 

ai fuzariozelor, s-a prelevat şi inoculat în condiţii in vitro pe mediu arti cial must-agar 
porţiuni de organe ale plantulelor de soia cu simptome de atac, care prezentau diferite 
forme genetice: soiuri, populaţii hibride, forme mutante. Astfel, s-au izolat 1646 tulpini, 
care au fost supuse analizei microscopice conform particularităţilor morfoculturale ale 
miceliului şi sporilor speci ci  ecărui gen, specie, varietate [23, 30, 31]. 

Prin microscopie, s-au identi cat speciile provocatorilor de maladii foliale la soia. 
În vederea obţineri  ltratului de cultură, ciupercile Fusarium sp. au fost crescute pe 
mediu Cszhapec timp de 45 zile. 

Interacţiunia G.max x Fusarium sp. in vitro a fost studiată pentru tulpinile: 
F.oxysporum 1 şi 2, F.oxysporum orthoceras 4, 5, 7 şi genotipurile de soia cu diferit 
nivel de rezistenţă de câmp la fuzarioză: Bucuria (MS), Chişinău 16/Habarovsc 53 
(MR), Amelina (MR), Alina (MS), Clavera (MR), Albişoara (MR), Zodiac (MR). 
Seminţele au fost tratate cu  ltratul tuturor culturilor menţionate timp de 19 ore şi apoi 
plasate în termostat (26-270C). La ziua 3, s-au evaluat principalii indicatori  ziologici: 
capacitatea de germinaţie şi lungimea rădăciniţei, care sunt esenţial reprimaţi de către 
ciupercile Fusarium sp. în funcţie de gradul lor de patogenitate. 

Rezultatele obţinute au fost prelucrate statistic în pachetul de programe 
STATGRAPHICS PLUS şi Microsoft EXEL. Contribuţia sursei de variaţie a fost 
calculată conform testului ANOVA [2]. 

Rezultate şi discuţi

Intensitatea dezvoltării FZR la populaţiile hibride F
1
-F

5 
de soia, genitori, soiuri 

(ecotipuri) noi, forme mutante a constituit 12,4%; 18,0; 17,1; 16,7; 10,9; 17,4; 10,5; 
11,9%, iar intensitatea dezvoltării FZC la formele menţionate – 16,6%; 27,3; 16,4; 
16,4; 12,56; 22,6; 10,0; 21,0%, respectiv (Fig.1). Deci, s-a observat că majoritatea 
genotipurilor au manifestat rezistenţă sporită la atacul de Fusarium sp. Populaţiile 
hibride F

3
-F

5 
de soia au manifestat tendinţa de sporire a rezistenţei, în comparaţie cu 

genitorii. Sensibilitate diminuată la FZR (R=10,5 %) şi FC (R=10,0 %) s-a constatat la 
soiurile şi ecotipurile noi, selectate în IGFP. 

Analiza frecvenţei izolatelor de patogeni a demonstrat o răspândire diferită a 
ciupercilor: Fusarium sp. – 47,6 %; Phomopsis sojae – 34,9%, Penicillium sp. – 12,7 
%; Alternaria sp. – 3,3 %; Gliocladium sp. – 0,9 %; Aspergillium sp. – 0,4 % şi Mucor 
sp. – 0,2 %. Analiza variabilităţii componenţei genurilor de microorganisme în funcţie 
de particularităţile genotipice la soia a depistat că toate formele genetice de soia (soiuri, 
populaţii hibride, forme mutante), incluse în studiu, au fost afectate de un spectru 
larg de patogeni. Primul loc, conform frecvenţei de răspândire, l-au ocupat ciupercile 
Fusarium sp. - 49,4 %, 45,8, 51,8 %,  ind urmate de Phomopsis sp. – 42,2; 31,5; 30,2, 
Penicillium sp. – 6,7 %; 16,1; 13,6 %, Alternaria sp. – 0,7 %, 4,7, 3,7 %, Gliocladium
sp. – 0,4; 1,3; 0,6, Aspergillium sp. – 0,4%; 0,4; 0 % şi Mucor sp. – 0,2 %; 0,2; 0 %, 
respectiv pentru soiuri, populaţii hibride, forme mutante (tab.1).



83

Figura 1. Intensitatea dezvoltării 
fuzariozei radiculare şi fuzariozei 
cotiledoanelor la diferite forme 
genetice de soia, condiţii de câmp.

Tabelul 1. Variabilitatea componenţei genurilor de microorganisme în funcţie de 
particularităţile genotipice la soia.

Genuri 
Soiuri Populaţii hibride Forme mutante Total, % 

Tulpini, %
Fusarium sp. 49,4 45,8 51,8 47,6
Phomosis sojae 42,2 31,5 30,2 34,9
Penicillium sp. 6,7 16,1 13,6 12,7
Alternaria sp. 0,7 4,7 3,7 3,3
Gliocladium sp. 0,4 1,3 0,6 0,9
Aspergillium sp. 0,4 0,4 - 0,4
Mucor sp. 0,2 0,2 - 0,2
Total tulpini 540  946 162 1646

 În structura speciilor Fusarium, incidenţa a fost următoarea: F.oxysporum (27,2 
%), F. oxysporum var.orthoceras (42,1 %), F. solani (9,6 %), F. solani var.coeruleum 
(4,6 %), F. javanicum (2,3 %), F. javanicum var.redolens (1,4 %), F. javanicum var. 
radicicola (4,0 %), F.merismoides (2,3 %), F. moniliforme (2,0 %), F. gibbosum var.
bullatum (1,8 %), alte specii (2,8 %) (tab.2).

În cadrul interacţiunilor G.max x Fusarium sp. in vitro în varianta martor (seminţe 
tratate cu H

2
O) s-au manifestat deosebiri esenţiale între soiuri conform capacităţii 

de germinaţie (%) 79,5±10,8; 89,4±5,8, 72,1±12,3, 88,1±7,5, 69,4±9,9, 56,1±12,0, 
25,6±7,9, respectiv şi lungimii rădăciniţei (mm) 68,6±25,9; 69,3±24,1; 59,8±20,4; 
74,6±35,3; 60,7±46,4; 71,4±34,5; 51,6±17,1, respectiv, la soiurile: Bucuria, Chişinău 
16/Habarovsc 53, Amelina, Alina, Clavera, Albişoara, Zodiac. Totodată, s-a observat 
reacţia diferenţiată a soiurilor la izolatele incluse în studiu şi nivelul de patogenitate 
diferit al izolatelor pentru soiul particular (Fig. 2). 

Analiza factorială a sursei de variaţie pentru germinaţie a demonstrat aportul major 
al genotipului în interacţiunea G. max x Fusarium sp, acesta constituind 82,5%, urmat 
de izolată (9, 36%) şi interacţiunile plantă x patogen (6,31) % (tab.3). 

Analiza factorială a sursei de variaţie în formarea caracterului lungimea rădăciniţei 
a demonstrat aportul major al tulpinii Fusarium sp. în interacţiunea G. max x Fusarium 
sp, aceasta constituind 80,31%. Aportul genotipului de soia a constituit 6,42%, iar a 
interacţiunii plantă x patogen - 11,0 % (tab. 4). 
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Tabelul 2. Componenţa speciilor Fusarium sp., funcţie de particularităţile genotipice 
la soia.

Specia/variaţia
Soiuri Populaţii hibride Forme mutante Total tulpini

Tulpini, %
F. oxysporum 23,6 26,3 42,8 27,2
F.oxysporum var. orthoceras 35,6 51,5 14,3 42,1
F. solani 5,6 8,3 28,6 9,6
F. solani var. coeruleum 4,1 4,8 4,8 4,6
F. javanicum 4,1 1,4 1,2 2,3
F. javanicum var. redolens 4,1 - - 1,4
F. javanicum var. radicicola 3,7 3,5 7,1 4,0
F.merismoides 4,1 1,4 1,2 2,3
F.moniliforme 3,7 1,4 - 2,0
F.gibbosum var. bullatum 3,7 0,9 - 1,8
Alte specii 7,5 0,5 - 2,8
Total număr tulpini 267 433 84 784

Figura 2. Interacţiunea genotipurilor de soia conform reacţiei sistemului radicular 
(lungimea rădăciniţei) (1 – Bucuria, 2 - Chişinău 16/Habarovsk 53, 3 – Amelina, 4 – 
Alina, 5 – Clavera, 6 – Albişoara, 7 – Zodiac) cu izolate Fusarium sp (1 – martor – seminţe 
tratate cu H

2
O; 2 – F. oxysporum 1; 3 - F. oxysporum 2; 4 - F. oxysporum orthoceras 4; 

5 - F. oxysporum orthoceras 5; 6 - F. oxysporum orthoceras 7).

Tabelul 3. Analiza bifactorială a relaţiilor genotip de soia x tulpină Fusarium sp. pentru 
sursa de variaţie a germinaţiei.

Sursă de variaţie
Grad de 
libertate 

Suma pătratelor 
efectelor 

Contribuţia în sursa de 
variaţie (%)

Genotip de soia 6 35178,8 84,0
Tulpină de Fusarium sp. 5 3323,4 9,5
Genotip/tulpină 30 13445,2 6,42

Tabelul 4. Analiza bifactorială a relaţiilor genotip x tulpină Fusarium sp. pentru sursa 
de variaţie a lungimii rădăciniţei la soia.

Sursă de variaţie Grad de libertate 
Suma pătratelor 

efectelor 
Contribuţia în sursa de 

variaţie (%)

Genotip de soia 6 8164 6,42

Tulpină de Fusarium sp. 5 84935 80,31

Genotip/tulpină 30 69727 10,97
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Coe cienţii de corelaţie între capacitatea de germinaţie şi lungimea rădăciniţei la 
soia au variat în funcţie de tulpina patogenului. Astfel, în varianta-martor (fără infecţie), 
dependenţa acestora a fost puternică (r=0,72), iar în interacţiunile G.max x F.oxysporum 
1 şi 2, F.oxysporum orthoceras 4, 5 şi 7, au constituit 0,80; 0,25; 0,38; 0,14; 0,73. 
În cazul tulpinilor cu patogenitate joasă F.oxysporum 1 şi F.oxysporum orthoceras 7 
tendinţa corelării era similară cu cea a martorului, iar în cazul interacţiunii soiurilor 
de soia cu tulpini mai patogene, corelarea capacităţii de germinaţie cu lungimea 
rădăciniţei era diminuată. Toate izolatele F.oxysporum orthoceras au diferenţiat bine 
genotipurile (clusterele) după capacitatea de germinaţie. Clusterul 2 (Bucuria, Chişinau 
16/Habarovsk 53, Alina, Albişoara s-a dovedit a   cel mai rezistent conform caracterului 
capacitate de germinaţie (Fig. 3-6).

Figura 3. Analiza clusteriana (k-medii) a genotipurilor de soia în baza germinaţiei. 
Membrii clusterelor: 1 – Amelia, Clavera, Zodiac; 2 – Bucuria, Chişinau 16/Habarovsk 
53, Alina, Albişoara.

Figura 4. Dendrogra-
ma de repartiţie a soiuri-
lor de soia în baza capa-
cităţii de germinaţie. Pe 
verticală: 1 - Bucuria, 2 
- Chişinau 16/Habarovsk 
53, 3 -Amelina, 4 - Alina, 
5 - Clavera; 6 – Albişoa-
ra, 7 – Zodiac.

Figura 5. Dendrogra-
ma de repartiţie a soiuri-
lor de soia în baza lungimii 
rădăciniţei. Pe verticală: 
1 - Bucuria, 2 - Chişinau 
16/Habarovsk 53, 3 -Ame-
lina, 4 - Alina,  5 - Clavera; 
6 – Albişoara, 7 – Zodiac.
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Figura 6. Analiza 
clusteriana (k-medii) a 
genotipurilor de soia în 
baza lungimii rădăciniţei. 
Clusterul 1: Bucuria, 
Chişinau 16/Habarovsk 
53, Amelia, Alina, Clavera; 
Clusterul 2: Albişoara, 
Zodiac.

Concluzii

 Studierea interacţiunilor în patosistemul G.max x Fusarium in vivo şi in vitro, a 
depistat relaţii speci ce în funcţie de rezistenţa genotipului şi patogenitatea izolatei. 
Evaluarea rezistenţei diferitelor forme genetice de soia a demonstrat reacţia speci că 
la atacul ciupercilor Fusarium sp. relevându-se, totodată, colonizarea selectivă a 
acestora de către speciile patogenului, ceea ce indică asupra faptului că în rezultatul 
interacţiunilor în cauză are loc in uenţa genotipului gazdei asupra structurii populaţiei 
patogenului. 

Analiza variabilităţii componenţei genurilor de microorganisme în funcţie de 
particularităţile genotipice la soia a constatat că toate formele genetice de soia, incluse în 
studiu au fost afectate de un spectru larg de patogeni. Conform frecvenţei de răspândire, 
incidenţă sporită s-a remarcat pentru speciile Fusarium,  ind urmate de Phomopsis sp., 
Penicillium sp., Alternaria sp., Gliocladium sp., Aspergillium sp. şi Mucor sp. Studierea 
variabilităţii componenţei speciilor Fusarium sp., a detectat că formele de soia au fost 
afectate de F.oxysporum (27,2 % tulpini), F. oxysporum var.orthoceras (42,1 %), F. 
solani (9,6 %), F. solani var.coeruleum (4,6 %), F. javanicum (2,3 %), F. javanicum 
var.redolens (1,4 %), F. javanicum var. radicicola (4,0 %), F.merismoides (2,3 %), 
F.moniliforme (2,0 %), F. gibbosum var.bullatum (1,8 %), alte specii (2,8) %. 

 Analiza bifactorială a relaţiilor genotip de soia x Fusarium sp. pentru sursa de 
variaţie a reacţiei sistemului radicular şi a capacităţii de germinaţie a relevat contribuţia 
genotipului, izolatei şi a interacţiunilor lor, în funcţie de caracterul analizat. Analiza 
clusteriană a depistat că toate izolatele F.oxysporum. var.orthoceras au diferenţiat 
bine genotipurile (clusterele) după capacitatea de germinaţie. Clusterul 2 (Bucuria, 
Chişinău16/Habarovsk 53, Alina, Albişoara s-a dovedit a   cel mai rezistent conform 
caracterului menţionat. 

Multumiri. Autorul aduce mulţumiri dr. hab. Galina Lupaşcu pentru discuţii 
ştiinţi ce fructuoase. 
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ДОЛЯ ВЛИЯНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ КОМПОНЕНТОВ 
СКРЕЩИВАНИЯ НА НАСЛЕДУЕМОСТЬ УСТОЙЧИВОСТИ К 

ТЕМПЕРАТУРНЫМ СТРЕССАМ У ТОМАТОВ
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Введение

Селекция томата на устойчивость к стрессовым температурам является 
актуальной проблемой в условиях Молдовы. Главным вопросом селекционера 
при получении новых форм растений является «Как правильно подобрать 
родительские пары для скрещивания, чтобы получить потомство с желаемыми 
признаками?» Этот вопрос актуален и при получении сортов и гибридов томатов, 


